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A1  
Antena 1

 	Duração: 00:01:29

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87729019

 
24-07-2020 09:01

Fórmula 1 regressa a Portugal: Elidérico Viegas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9ae50c6c-ca63-42b1-8751-

d650eeae9b8c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Esta tarde é anunciado oficialmente a realização de um Grande Prémio de Fórmula 1 em Portugal.
Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, fala
numa boa notícia.

Página 1



A2  
RTP 1

 	Duração: 00:00:31

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 87727709

 
24-07-2020 07:42

1 1 1

Corredor aéreo britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=895e7d11-5f7f-4ab0-83e2-

e187f09d5c9e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Inglaterra poderá retirar Portugal da lista negra da COVID-19. No início do mês, Portugal não ficou
dispensado da quarentena, alegadamente por causa da taxa de infeção por número de habitantes,
uma opção que na prática impediu os turistas ingleses de passarem férias em território português.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-24 07:43
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TVI

 	Duração: 00:00:41

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 87727015

 
24-07-2020 06:58

1 1 1

Circuito Internacional do Algarve deverá receber um Grande Prémio de Fórmula 1

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=20f2d546-0356-460a-b04e-

4ce9cedce274&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Circuito Internacional do Algarve deverá receber um Grande Prémio de Fórmula 1 esta temporada. A
boa notícia para os amantes do automobilismo poderá ser anunciada hoje em Portimão. O calendário
da competição teve a alterações esta época devido à evolução da pandemia COVID-19 e o Circuito
Internacional do Algarve deverá ser escolhido para substituir uma das etapas canceladas.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-07-24 07:56
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-23 00:48
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-23 03:33
 TVI - Diário da Manhã , 2020-07-24 09:57
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-24 06:28
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-24 06:59
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-24 07:57
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A4 Turismo do Algarve reuniu-se com associações de estrangeiros residentes e corpo
consular da região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/07/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6ed4aed3

 
O Turismo do Algarve esteve reunido, no dia 23 de julho, com
as Associações de Estrangeiros Residentes e o Corpo Consular no Algarve para
identificar as atuais necessidades desta população, debater os desafios futuros
da região e reafirmar a segurança daquele que é o principal destino em
território nacional, como reação ao impacto que o surto do Covid-19 está a ter
no Algarve. A reunião surge no seguimento do trabalho de cooperação que o
Turismo do Algarve tem vindo a desenvolver deste o início da pandemia com as
diferentes entidades, no sentido de acautelar o bem-estar de todos, incluindo os
residentes e visitantes estrangeiros na região. "O Algarve é hoje multicultural,
com uma população composta por diferentes nacionalidades que participa
ativamente na comunidade e de forma transversal às mais variadas áreas da vida
coletiva. No conjunto, cerca de 20 por cento é população estrangeira, o que torna
esta região inequivocamente mais rica", refere o responsável do turismo
algarvio, João Fernandes.
 
Para os representantes consulares no Algarve presentes na
reunião - Bélgica, Brasil, Finlândia, Itália, Polónia, Reino Unido, Espanha e
Dinamarca -, a região é um "destino muito seguro". Uma opinião de resto
partilhada pelos presidentes da Association for Foreign Residents and Visitors
to Portugal (AFPOP) e da Safe Communities Algarve, que também se fizeram ouvir
na sessão de trabalho. Apesar da elevada perceção de segurança do destino, deverá
ser criada uma linha verde para atendimento de visitantes estrangeiros, para
esclarecer dúvidas frequentes no contexto da pandemia, defendem os representantes,
adiantando ainda que a informação sobre as regras de higiene e segurança a
adotar em Portugal deveria ser igualmente reforçada no momento de chegada dos
turistas ao país (e à região).
 
O Turismo do Algarve tem estado empenhado desde a fase
inicial da pandemia em mitigar os seus efeitos na população residente,
incluindo a comunidade estrangeira. Num primeiro momento, o trabalho incidiu na
recolha de informação, tradução e esclarecimentos sobre as regras a observar em
situações específicas das diferentes atividades sociais e económicas. Neste
âmbito, foi também divulgada informação sobre as medidas de prevenção e combate
à pandemia, bem como sobre os serviços públicos e sociais em cada concelho da
região. Especificamente para o setor turístico, realizou o Turismo do Algarve a
recolha de informação relativa aos alojamentos que se encontravam abertos para
realojar turistas na região antes e durante a fase do confinamento. Ao mesmo
tempo, foi acautelado o regresso rápido a casa de todos os turistas que pretenderam
fazê-lo.
 
Numa fase posterior, foi prestado apoio aos empresários
estrangeiros na candidatura ao Selo  Clean&Safe  e numa atuação mais ampla foi
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criado um manual em inglês para ajudar na formulação de candidaturas às medidas
de apoio às empresas. "Acautelar que o Algarve é um destino seguro, face à
atual situação, é fundamental. Para isso precisamos da mobilização de todos e
que as diferentes comunidades estejam unidas. Reconhecemos o importante papel dos
estrangeiros residentes na construção deste destino turístico e, naturalmente,
reforçamos a determinação em aprofundar os laços de afeto e de convivência numa
região que é de todos os que nela nasceram ou nela escolheram viver lado a lado",
reforça João Fernandes.
 
Daniel Pina
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A6

Bloggers portugueses testam e recomendam Portimão para umas férias
retemperadoras e seguras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/07/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a4bf3ae8

 
Portimão é altamente recomendado por quatro dos mais
influentes bloggers portugueses, que testaram as mais-valias deste destino
turístico e o recomendam para umas retemperadoras e divertidas férias  cá
dentro , assentes numa palavra-chave: segurança. A campanha  Portimão Testado e
Recomendado  é promovida em conjunto pela Associação Turismo de Portimão (ATP)
e pelo Município de Portimão, que apostam nas redes sociais para divulgar as
qualidades do concelho, sob o criterioso ponto de vista de influenciadores que,
no seu conjunto, contam com largos milhares de seguidores no Facebook e no
Instagram.
 
O público-alvo desta ação promocional em tempos de pandemia
são as pessoas com idades compreendidas entre os 18 e 65 anos ou mais e
residentes no território nacional e na Espanha, através da divulgação de pequenos
vídeos protagonizados por Maria João Proença (blogger de viagens) André Parente
(blogger de viagens), Pedro Cruz Gomes (blogger gastronómico) e Ana Amorim Dias
(escritora algarvia). Em quatro vídeos temáticos, com versões em castelhano, os
protagonistas serão guias nas suas áreas de interesse e, de viva voz,
apresentam as belezas do concelho e a qualidade dos serviços disponibilizados,
sendo os vídeos divulgados nos seus canais próprios e nas redes sociais da ATP
e do Município de Portimão, bem como numa campanha online de promoção do verão
neste destino turístico por excelência.
 
O primeiro vídeo está disponível desde 17 de julho, com
assinatura de André Parente, que incidiu sobre as praias de Portimão, de finas
areias e amenas águas. Até ao momento, teve perto de 400 visualizações e contou
com cerca de 90 mil impressões, tendo já impacto perto de 80 mil pessoas
distintas. Nos próximos vídeos, enquanto Maria João Proença visitará o
património e cultura, com destaque para o Museu de Portimão, o Centro de
Acolhimento e Interpretação dos Monumentos Megalíticos de Alcalar, a Fortaleza
de Santa Catarina e as pontes sobre o Rio Arade, Pedro Cruz Gomes focará a
culinária portimonense, apresentando restaurantes onde se podem apreciar irresistíveis
propostas gastronómicas, tendo a sardinha assada como a rainha à mesa. Por sua
vez, Ana Amorim Dias abordará o desporto e o lazer em terra, no ar e no mar,
centrando-se em propostas únicas como a pista de karts do Autódromo
Internacional do Algarve, o sky diving no Aeródromo Municipal, ou o recife
artificial Ocean Revival, ao largo da Praia de Alvor.
 
A iniciativa surge da necessidade sentida pelas entidades
locais de responderem à nova realidade, promovendo a oferta de Portimão de
forma inteligente junto dos turistas portugueses e espanhóis, com a garantia de
que aqui terão a melhor experiência, sob a máxima segurança. O principal
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objetivo da campanha passa pelo aumento da procura deste destino turístico,
reforçando a notoriedade da marca  Portimão  junto dos públicos ibéricos, quer
no Facebook, como no Instagram, e convidando os potenciais interessados a
explorarem o site www.visitportimao.com.
 
Em simultâneo, a ATP está a desenvolver parcerias
com operadores turísticos de referência dos mercados nacional e espanhol,
de forma a impulsionar as vendas do destino Portimão, nomeadamente com
incidência na vizinha Andaluzia. Esta campanha especifica desenvolve-se em
meios online dos dois países ibéricos e decorre até ao final do mês de agosto.
 
Daniel Pina
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A8

Influencers promovem Lagoa nas redes sociais como um destino seguro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/07/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bd1855bf

 
Entre os diferentes influencers que estão a descobrir o
concelho de Lagoa, neste Verão de 2020, estão os  Honeymooners , um
dos projetos online mais populares do mercado de viagens, fotografia e lifestyle,
presentes nas redes sociais em Portugal. Só este perfil de viagens já permitiu
que imagens e estórias extraordinárias deste concelho algarvio tivessem sido
vistos, durante as últimas duas semanas, por mais de três milhões de pessoas.
 
Entretanto, vários comunicadores-viajantes e outras personalidades
famosas estão a revelar nas redes sociais, ora os cantos e recantos da rendilhada
costa, ora segredos do Arade, rio do Sul menos conhecido a que se encosta boa parte
deste concelho; mas também os excelentes vinhos, os barros e chaminés que se revelam
de modo peculiar nas linhas de encontro do concelho de Lagoa com o centro do
Algarve. O Município de Lagoa, convergindo com esta tendência, está
também a implementar a sua estratégia de promoção turística do concelho que
passa por reforçar este destino como seguro para famílias e jovens casais. "Num
verão atípico como este, o Município de Lagoa está a reforçar todos os laços de
cooperação com os diferentes agentes turísticos do concelho, que por sua vez se
estão a adaptar muito rapidamente às atuais obrigações sanitárias e à
responsabilidade social que a nova realidade impõe a todos", afirma Luís Encarnação.
"O objetivo conjunto é reconquistar solidamente e no mais curto espaço de tempo
a confiança em Lagoa, enquanto destino preparado para receber turistas com
segurança, e onde a habitual hospitalidade saiu reforçada pela nova realidade",
acrescenta o edil.
 
Daniel Pina
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A9

Movimento nos aeroportos nacionais começa a recuperar
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/07/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d33d3ae9

 
Início Breves Movimento nos aeroportos nacionais começa a recuperar
 
Movimento nos aeroportos nacionais começa a recuperar
 
Julho 24, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou que, em Maio último, os aeroportos nacionais
registaram um movimento de 82,1 mil passageiros. Ou seja, homólogo de menos 98,5%
comparativamente ao mesmo período de 2019 e menos 99,4% em relação a Abril deste ano.
 
Globalmente, no mês de Maio de 2020, segundo o INE, aterraram nos aeroportos nacionais 1,6 mil
aeronaves em voos comerciais o que representa uma queda, em termos homólogos, de 92,3% (-
94,3% em abril e -38,6% em março).
 
No que concerne a passageiros, registou-se um movimento de 82,1 mil passageiros (embarques,
desembarques e trânsitos directos), representando uma variação homóloga de -98,5% (-99,4% em
Abril e -53,5% em Março).
 
Analisando o número de aeronaves aterradas e o número de passageiros desembarcados diariamente
entre Janeiro e Maio de 2020, e comparando com o período homólogo, é visível o impacto da
pandemia covid-19 e das medidas adotadas ao nível do espaço aéreo a partir do início da segunda
quinzena do mês de Março, registando, ainda durante o mês de Maio, reduções iguais ou superiores a
90% no número de aeronaves aterradas e superiores a 95% no número de passageiros
desembarcados.
 
No acumulado dos cinco primeiros meses de 2020, aterraram nos aeroportos nacionais 43,1 mil
aeronaves em voos comerciais (-50,6% face ao mesmo período homólogo) e foram movimentados 9,6
milhões de passageiros (-56,5%).
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
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Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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A11

OMT diz que turismo de massas pode chegar ao fim
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/07/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado
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Início B1 OMT diz que turismo de massas pode chegar ao fim
 
OMT diz que turismo de massas pode chegar ao fim
 
Julho 24, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
A Organização Mundial do Turismo (OMT) prevê que a pandemia da Covid-19, que provocou alterações
profundas no sector, pode mesmo ditar o fim do turismo de massas.
 
Numa entrevista ao 'La Vanguardia' o secretário-geral da OMT afirmou que, o turismo de massas está
em risco, e em algum momento será o fim, sendo certo que nos próximos 2 anos, nenhum país terá o
problema de turismo excessivo, como alguns destinos turísticos, designadamente, os urbanos,
estavam a fazer frente.
 
Em matéria de segurança para viajar, Poloikashvili defende que é seguro fazê-lo na Europa, mas
desaconselha, para já, as deslocações para outros destinos como os Estados Unidos ou América
Latina.
 
Questionado sobre a recuperação dos fluxos de turistas para os níveis pré-pandemia, o responsável
considera que se trata de um caminho que levará tempo a fazer-se, recordando que a IATA prevê que
a recuperação total não ocorra antes de 2023.
 
Ainda a propósito do período pré-pandemia, altura em que muito se discutia os limites e os excessos,
bem como a sustentabilidade do sector, o secretário-geral da OMT defende que estamos num
momento muito bom para as cidades e os países afectados pela massificação perceberem os erros que
cometeram e repensar o seu modelo de turismo.
 
Em seu entender, uma das mudanças que a pandemia trouxe, é precisamente a sustentabilidade do
turismo. À qual se junta ainda o desafio da digitalização do produto e da experiência. Também
acredita que o perfil do turista vai rejuvenescer. A partir de agora, os jovens vão viajar mais do que os
seniores, mais vulneráveis ao vírus. Por isso lembra que as empresas têm de se adaptar e assumir
que existem oportunidades em qualquer crise.
 
Poloikashvili sublinhou a importância de recuperar a confiança e a segurança do turista, defendendo
ideias como o passaporte de saúde ou a ponte aérea entre os países. A organização já elaborou um
roteiro com inovação e cooperação internacional como pilares essenciais da estratégia de todos os
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países.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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A13

O apelo de um britânico para o seu governo: Portugal "é um lugar seguro"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 24/07/2020

Meio: Público Online Autores: Vera Moutinho

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4fcb7df3

 
Samuel Tilley frequentava o Algarve há mais de dez anos. Há dois decidiu abrir um bar em Vilamoura
e está chocado com a decisão do governo britânico de excluir Portugal da lista de países de baixo risco
para a covid-19. "A minha mensagem para as autoridades britânicas é que este é um lugar muito
muito seguro". Tal como Samuel, muitos empresários no Algarve estão a ser severamente afectados
pela falta de turistas britânicos na região. Há negócios familiares que estão no limite neste momento",
explicou Samuel à Reuters. "Algo tem de ser feito."
 
A reavaliação da lista de países isentos de quarentena nas chegadas ao Reino Unido vai ser feita a 27
de Julho. A imprensa britânica divulgou esta quinta-feira que Londres deverá ceder à "pressão
poderosa" do Governo português, que considerou a exclusão de Portugal como "absurda" e errada" e
sugeriu um impacto nas relações bilaterais.
 
Os dados de 2019 espelham a importância dos turistas ingleses no Algarve, mas também no resto do
país. De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, o Reino Unido manteve-se em 2019
como o principal mercado emissor de turistas para Portugal, representando 19,2% das dormidas de
estrangeiros. No Algarve, o peso dos britânicos sobe para 37,3% do total das dormidas de não
residentes.
 
Vera Moutinho
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Em poucos meses, passamos 
de uma situação de 
“overtourism” para uma 
situação de “no tourism”. Até 
março deste ano o turismo 
apresentava-se numa fase 
de crescimento e o ano de 
2020 era esperado como 
sendo um dos melhores dos 
últimos tempos. De um dia 
para o outro, este cenário foi 
invertido, causando grandes 
impactos na economia global, 
política e sociocultural. No 
turismo, espaços que eram 
difíceis de visitar, devido 
ao excesso de procura, 
passaram a estar encerrados. 
As ruas, um pouco por todo 
o lado, ficaram vazias e o 
que antes era tido como 
certo ficou envolto de 
incertezas. O turismo em 
Portugal empregava, até 
março de 2020, cerca de 
400 mil trabalhadores e 
representava 14,6% do PIB, 
sendo a principal atividade 

exportadora; correspondia 
a 52,3% das exportações de 
serviços. Os impactos são 
severos, uma vez que esta 
doença, Covid-19, oriunda 
da China, se espalhou por 
todo o mundo. Embora ao 
longo dos tempos o turismo 
tenha ultrapassado várias 
crises e desastres (ataques 
terroristas, tsunamis, 
furacões), esta pandemia 
obrigou à adoção de novas 
estratégias para minimizar os 
impactos negativos, por parte 
dos governantes de todo o 
mundo. Inicialmente, a ideia 
transmitida era de que tudo 
ia ficar bem, mas, com o 
passar do tempo, as noticias 
alertam para uma possível 
evolução diferente. No início,  
várias foram as estratégias e 
medidas adotadas em todo 
o mundo (distanciamento 
social, restrições de 
mobilidade e de viajar, 

fecho das comunidades, 
campanhas de confinamento, 
quarentena voluntária ou 
obrigatória e o fecho de 
setores menos essenciais). 
O setor do turismo foi-se, 
também, adaptando a esta 
nova realidade, com novas 
políticas (flexibilidade de 
cancelamento ou alteração 
de agendamento,  regras 
de higienização rígidas 
e obrigatoriedade de 
distanciamento social). Os 
hábitos das pessoas foram, 
em pouco tempo, mudando e 
foram-se interiorizando estes 
procedimentos. Aos poucos, 
no turismo, tentamos voltar 
a uma dita “normalidade”. As 
questões sanitárias passam a 
ser uma exigência por parte 
de quem viaja e de quem 
nos visita. As tendências 
da procura irão passar por 
escolhas mais “seguras” 
levando a um aumento 
exponencial do turismo 

rural, do “slow tourism” ou 
outros tipos de turismo que 
privilegiem ambientes calmos 
e pouco movimentados. 
Tal como noutras situações 
de crise que marcaram 
a história do turismo, a 
situação atual obriga a uma 
maior consciencialização 
de todos os intervenientes. 
Viajar nunca mais será igual, 
mas, aos poucos, vamos 
recuperando  a confiança 
perdida. Cabe agora aos 
profissionais do setor e ao 
público unirem-se para que 
as regras impostas sejam 
cumpridas e que estas se 
transformem num valor 
acrescido para esta nova 
realidade. Se a Covid vier 
para ficar, teremos de nos 
adaptar trabalhando para 
que este período, sem 
precedentes, nos torne ainda 
melhores na “arte de bem 
receber”. 

E se, afinal, o Covid-19 
vier para ficar?

Susana Mesquita
Docente do ISAG
European Business School

As tendências da procura irão passar por 
escolhas mais “seguras”, levando a um 
aumento exponencial do turismo rural, do 
“slow tourism” ou outros tipos de turismo 
que privilegiem ambientes calmos e pouco 
movimentados
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"Devemos começar a preparar a época alta de março/abril e maio de 2021. Os golfistas estran-
geiros e em particular os oriundos do Reino Unido estão ávidos de voltar a jogar nos campos 
nacionais", destaca Luís Correia da Silva. 

Destaque_ 
Luís Correia da Silva, presidente do CNIG, destaca 

Golfe pede medidas complementares 
para salvar empresas e incentiva 
campos a prepararem já a próxima 
época de 2021 
Desde o início do mês 
de março, o CNIG tem 
trabalhado, em estreita 
articulação com o Ministério 
da Economia/Secretaria de 
Estado do Turismo e com a 
Confederação do Turismo 
Português, no sentido de 
identificar e propor medidas 
de apoio necessárias e 
ajustadas às especificidades 
da indústria e do setor do 
golfe nacionais, refere em 
entrevista Luís Correia da Silva, 
presidente do CNIG - Conselho 
Nacional da Indústria do Golfe. 

ELISABETE SOARES 
elisabetesoares@vidaeconomica.pt 

Como descreve a situação das em-
presas do setor nesta fase? 

A situação das empresas proprietá-
rias de campos de golfe que dependem 
fundamentalmente de jogadores estran-
geiros é muito complicada. Após o mês 
de abril, em que a receita foi nula, a que-
bra brutal de receitas foi de novo parti-
cularmente sentida no mês de maio, na 
sequência da reabertura dos mesmos 
a partir do dia 4. De acordo com os re-
sultados do inquérito recente realizado 
pelo CNIG, a receita média por campo 
de golfe caiu 88% face a maio de 2019, 
verificando-se as quebras mais gra-
ves nos campos das regiões do Centro 
(97%) e do Algarve (90%), mais depen-
dentes do Golfe Turístico. 

Que percentagem de empresas é 
que continua em situação de "lay-
-off"? 

A situação de pandemia e o encerra-
mento dos campos obrigou a maioria 
das associadas do CNIG a recorrer ao 
"lay-off" simplificado parcial nos casos 
dos trabalhadores da manutenção, ou 
total, no caso dos trabalhadores que 
prestam serviço direto aos jogadores, 
tanto nos campos como nas clubhou-
ses (lojas e os restaurantes). Apesar 
da abertura dos campos de golfe a 4 
de maio, cerca de 28% das empresas 
ainda mantêm mais de 75% dos seus 
trabalhadores em regime de "lay-off" 
simplificado e apenas 26% das empre-
sas detentoras de campos têm menos 
de 25% dos seus colaboradores ao 
abrigo daquele regime. 

Quais as medidas sugeridas pelo  

CNIG ao Governo para resolver a si-
tuação das empresas/campos? 

Neste momento, o principal proble-
ma das empresas de golfe é a falta de 
receitas e, consequentemente, de liqui-
dez de tesouraria, uma vez que tiveram 
de continuar a pagar parte da remune-
ração dos seus colaboradores e todos 
os custos associados à manutenção 
normal dos campos. A cadeia de valor 
do setor foi interrompida e está pro-
fundamente afetada, desde a origem 
ao destino, incluindo todos os serviços 
complementares. As empresas de gol-
fe, em março de 2020, preparavam-se 
para iniciar a 'época alta' de golfe, com 
investimentos recentes na melhoria de 
qualidade de jogo e nos equipamen-
tos de golfe para a manutenção dos 
campos, com expectativas muito posi-
tivas para o período que se avizinhava 
e mesmo para o resto do ano (reservas 
em média 10% em relação ao ano an-
terior), quando a crise súbita e rapida-
mente se instalou e todas as reservas 
foram canceladas. Sendo o Golfe Turís-
tico maioritariamente um produto de 
exportação, em que cerca de 87% das 
voltas são jogadas por estrangeiros e 
mais de 80% das receitas geradas pro-

  

vêm da respetiva presença e usufruto 
dos campos e serviços, o impacto des-
te cenário está a revelar-se devastador 
para a condição económica e financei-
ra das empresas, independentemente 
da respetiva dimensão, colocando em 
causa a sobrevivência de muitas de-
las e a manutenção dos postos de tra-
balho (+ de 50% das receitas geradas 
pelas empresas/campos são habitual-
mente afetas ao pagamento de salá-
rios, taxas e contribuições sociais). 

Quais as medidas que tomaram 
para a reabertura dos campos e para 
incentivar o regresso dos clientes e 
dos turistas? 

Desde o início do mês de março, o 
CNIG tem trabalhado, em estreita ar-
ticulação com o Ministério da Econo-
mia/Secretaria de Estado do Turismo e 
com a Confederação do Turismo Por-
tuguês, no sentido de identificar e pro-
por medidas de apoio necessárias e 
ajustadas às especificidades da indús-
tria e do setor do golfe nacionais. Mas 
o setor não baixa os braços e preparou-
-se para receber, em total segurança, 
os jogadores nacionais e os golfistas 
estrangeiros que consigam viajar para  

Portugal. O CNIG, em estreita articu-
lação com as empresas de golfe suas 
associadas, preparou um documento 
intitulado Orientações de Funciona-
mento para a reabertura dos campos 
de golfe, que recomenda um conjunto 
de medidas de higienização e mitiga-
ção de contágio, que foram em tempo 
e com sucesso implementadas. E, em 
parceria com o Turismo de Portugal, o 
CNIG disponibilizou aos associados a 
possibilidade de recorrerem à obten-
ção do selo Clean and Safe. A iniciativa 
teve início a 22 de maio e, dos 83 cam-
pos de golfe existentes no país, 61 já 
ostentam o selo Clean & Safe. 

Neste momento estão previstas 
iniciativas/campanhas para estimular 
o Turismo do Golfe? 

O CNIG sinalizou já várias vezes a 
necessidade de o Turismo de Portu-
gal vir a concretizar uma campanha 
promocional no Reino Unido e em ou-
tros mercados prioritários, para atração 
de golfistas estrangeiros, logo que se-
jam levantadas as restrições à circula-
ção entre países e que as companhias 
aéreas possam retomar os voos de e 
para Portugal. O CNIG sabe que o TP 
tem mantido contactos com operado-
res turísticos de golfe e com as compa-
nhias aéreas, no sentido de preparar o 
retorno de turistas golfistas, logo que 
tal seja possível e exequível. Julgamos 
estarem criadas as condições mínimas 
para que essa campanha possa ser no 
imediato e com urgência concretizada. 
Em termos de vendas, na sequência 
da reabertura dos campos e da even-
tual desejada retoma do turismo em 
geral, a prioridade deve estar centra-
da na captação de reservas e na atra-
ção e vinda de jogadores estrangeiros, 
em particular do Reino Unido mas não 
só (Alemanha, Escandinávia, França, 
Irlanda são também mercados funda-
mentais), para jogarem nos campos, 
no continente e ilhas, desejavelmente 
já em força a partir de setembro/outu-
bro. Neste sentido, a provável realiza-
ção do Portugal Masters, um dos even-
tos do European Tour, em Vilamoura 
no mês de setembro, será de novo 
muito importante para a divulgação in-
ternacional de Portugal e do Algarve 
como destinos excecionais de Golfe 
Turístico. E, já agora, devemos todos 
começar a preparar, o melhor possível, 
a época alta de março/abril e maio de 
2021. Os golfistas estrangeiros e em 
particular os oriundos do Reino Unido 
estão ávidos de voltar a jogar nos cam-
pos nacionais. 
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"Este é o momento de unir esforços 
e encontrar a melhor forma 
de enfrentar este desafio" 

• 

A indústria do golfe está a fazer tudo para que este setor continue a contribuir decisivamente 
para a economia turística deste país. 

O setor do golfe em Portugal tem 
muitas particularidades. Os campos, as 
condições de jogo e as características 
dos destinos onde se localizam dife-
rem nas diversas regiões do Continente 
e nas Ilhas, destaca, em entrevista, Luís 
Correia da Silva, presidente do CNIG. 

"Há campos que pertencem a gran-
des grupos hoteleiros nacionais, outros 
que pertencem a fundos ou a empresas 
familiares e alguns são propriedade ou 
mantidos pelos seus sócios. E sabemos 
que aqueles que mais dependem dos 
turistas de golfe têm pela frente um de-
safio maior", adianta. 

No entanto, o responsável da CNGI 
julga que ainda é cedo para perspetivar 
como será o futuro. Frisa que "esta não 
é uma crise com os contornos das sofri-

  

das em anos anteriores. Não há evidên-
cia comparável sobre a sua duração e 
consequências no curto, médio ou lon-
go prazos, nem sabemos quais as con-
dições que estarão subjacentes à for-
mulação de uma estratégia de saída". 

Se os apoios às empresas forem ade-
quados à intensidade, dimensão e pe-
ríodo de duração expectável da crise 
tal como hoje a sentimos, os empresá-
rios acreditam que o setor do golfe vai 
sobreviver e, mais uma vez, recuperar. 
"Este é o momento de unir esforços e, 
em conjunto, encontrar a melhor forma 
de enfrentar este desafio. Há a cons-
ciência de que não será fácil, mas tudo 
será feito para que a indústria do gol-
fe continue a contribuir decisivamente 
para a economia turística deste país. 

Golfe pede medidas 
complementares para salvar 
setor 

S
em prejuízo do pacote de me-
didas que o CNIG tem vindo a 
sugerir, como a suspensão do 

PEC, a concessão de apoios a fundo 
perdido condicionados ao cumpri-
mento de alguns requisitos a cumprir 
pelas empresas, a revisão e simplifi-
cação das condições de acesso às li-
nhas de crédito, etc., reforça a ne-
cessidade premente da adoção pelo 
Governo de duas medidas conside-
radas fundamentais para a sobrevi-
vência e relançamento da atividade 
das empresas / campos de golfe, a 
saber: 

I) Revisão e reformulação do PEES 
e extensão do "lay-off" simplificado: 

Ainda que seja possível, até ao 
fim de julho, manter alguns cola-
boradores de áreas de suporte da 
atividade, em regime de "lay-off" 
simplificado, as dificuldades da in-
dústria do golfe no que respeita a 
meios de tesouraria para suporte 
destes custos agravaram-se mês a 
mês, estando hoje em causa a pró-
pria sobrevivência de várias empre-
sas / campos, sendo para o CNIG 
verdadeiramente indispensável 
que o programa de apoio à reto-
ma progressiva da atividade eco-
nómica, que inclui a(s) medida(s) 
que vai(ão) substituir o "lay-off" 
simplificado, seja revisto e reformu-
lado, tendo em conta as dificulda-
des específicas na retoma do setor 

do Turismo e o hoje já mais previ-
sível período alargado que as em-
presas terão de ultrapassar, com ní-
veis de receita muito inferiores aos 
custos que suportam para manter 
a atividade, tal como são e serão 
obrigadas a continuar a fazer. De-
vemos salientar que as empresas 
vão ter de sobreviver a um período 
de receitas mínimas e mesmo nulas 
que se alonga desde novembro de 
2019 e provavelmente, no melhor 
cenário, se deve estender até mar-
ço de 2021. 

II) Redução do IVA do Golfe para 
6%: neste contexto de crise e de 
ausência de sinais positivos ou de 
expectativas que atualmente se 
vive, o CNIG considera que a reto-
ma no golfe turístico vai ser muito 
difícil e prolongada. Consequen-
temente, para conseguir atrair de 
novo jogadores estrangeiros, em 
contexto de grande concorrência 
como é o que vai acontecer num 
futuro próximo, manter capacida-
de competitiva, níveis de preços e 
quotas de mercado em período de 
restrições e custos adicionais, asse-
gurando em paralelo alguma ca-
pacidade de realização de investi-
mentos na melhoria das condições 
de experiência de jogo/qualidade 
dos campos, daquele que é consi-
derado o melhor destino de golfe 
na Europa e no mundo, uma das 
medidas fundamentais que o Go-
verno deveria adotar, no imediato, 
é a redução da taxa de IVA do gol-
fe para 6%. 
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Golfe pede medidas complementares 
e incentiva campos a prepararem 
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"Este é o momento de unir esforços e encontrar 
a melhor forma de enfrentar este desafio", 
destaca em entrevista Luís Correia da Silva, 

presidente do CNIG 
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Porto Canal

 	Duração: 00:02:17

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário

 
ID: 87723779

 
23-07-2020 21:11

1 1 1

Restauração e turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=56d36305-092b-4b74-9f5c-

b53b53af868e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A secretária de Estado do Turismo garante que a verba comunitária para o norte do país, ainda não é
conhecida. Já o presidente do Turismo do Porto e Norte não quer sequer admitir que haja uma
discriminação. Os 2 ouviram hoje em Matosinhos, as principais preocupações dos empresários no setor
da restauração.
Comentários de Rita Marques, secretária de Estado do Turismo; Luís Pedro Martins,  presidente do
Turismo do Porto e Norte de Portugal.
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RTP 1

 	Duração: 00:02:56

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 87722231

 
23-07-2020 20:16

1 1 1

Migrantes detidos temporariamente

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=312ade05-1f99-4915-9f83-

5a1710eec5b0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Tribunal de Faro ordenou a detenção dos 21 migrantes que desembarcaram esta terça-feira, numa
praia do Algarve.
Declarações de André Santos Pereira, advogado dos migrantes.

 
Repetições: RTP 3 - 24 Horas , 2020-07-23 00:26
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-24 09:40
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-24 09:41
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aiiftw@wbki 
Elidérico Viegas 

Elidérico Viegas, Presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, fala-nos 
sobre o impacto que a pandemia provocada pelo Covid-19 causou nos hotéis e empreendimentos turísticos 
do Algarve. 

A Voz de Loulé: Como presidente da direção 
da Associação dos Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve (AHETA), qual é o impacto 
provocado pelo Covid-19 na região do algarve, a 
nível turístico e económico? 

Elidérico Viegas: Como sabemos o setor turísti-
co foi o mais afetado em todo o mundo. Na região, 
mais de noventa por cento dos hotéis encerraram, 
os restantes, embora tivessem permanecido em 
funcionamento, não tiveram clientes durante sensi-
velmente três meses e as empresas viram as suas 
receitas reduzidas a zero e numa forma totalmente 
inesperada. O impacto foi enorme quer nos hotéis e 
nas empresas, quer nas empresas hoteleiras e tu-
rísticas, quer na economia da região, 
visto que a mesma é muito depen-

 

dente da atividade turística. 

VL: Que apoios é que o governo 
tem dado para combater as reper-
cussões que a pandemia irá causar 
no turismo? 

EV: Muitas empresas entraram em 
lay-off, embora tivessem sido aciona-
das outras medidas. Continuamos, 
no caso de algumas empresas a 
aguardar ainda alguns apoios. Muitas 
delas já foram objeto de um segun-
do pacote de medidas, que é aquele 
que interessa analisar neste momen-
to, ou seja. houve um alargamento 
do lay-off simplificado, no entanto as 
medidas não servem os interesses 
da região e por isso, até setembro é 
espectável que os elevados níveis de 
desemprego no Algarve, nos meses 
de março, abril e maio. irão subir ex-
ponencialmente uma vez que entra-
mos em época baixa novamente. 

Para além destas, outras medidas, 
nomeadamente para apoios financei-
ros e capitalização de empresas, tudo 
isso está ainda dependente das ver-
bas que irão chegar da União Euro-

 

peia. Portanto, estamos numa situação de empasse 
e expectativa relativamente aquilo que se vai pas-

 

sar. As empresas estão com uma dificuldade acres-
cida, pelo facto de terem deixado de ter receitas e 
ao mesmo tempo tem dificuldade em ter apoios fi-
nanceiros que permitam suportar este período de 
dificuldades em que o negócio é inexistente. 

Anteriormente, o turismo confrontava-se 
com uma falta de mão de obra generalizada e 
atualmente confrontamo-nos com o oposto, 

que é o excesso de mão de obra 

VL: Tem ideia de quantos hotéis e empreen-
dimentos turísticos no Algarve estão ainda en-
cerrados? E quando irão reabrir ou não terão 
capacidade de o fazer? 

EV: Nós sabemos que 85% dos hotéis e em-
preendimentos que encerraram manifestaram ten-
ções de reabrir, alguns em junho e outros em ju-
lho, embora estejamos a assistir a alguns desses 
estabelecimentos, a um atrasar dessa reabertura. 
Tudo isto deve-se ao facto de falta de clientes, na-
turalmente e não havendo reservas, os hotéis e em-
preendimentos vão retardando a reabertura, embo-
ra a grande maioria tenha manifestado a intenção 
de reabrir já este verão. 

VL: É conhecido o número de empresas que 
recorreram ao lay-off no Algarve? Em que medi-
da a retoma controlada do turismo poderá afetar 
e até levar ao encerramento de várias empresas? 

EV: Numa maneira geral, todas as empresas 
aderiram ao lay-off simplificado, excetuando aque-
las que por razões várias não o puderam fazer, quer 
seja porque não cumpriam os requisitos exigidos 
com dividas á segurança social e ao fisco ou por 
outros motivos, mas quase a totalidade aderiu ao 
lay-off. 

Para além disso, os trabalhadores que estavam 
previstos contratar na época turística, no fim de mar-
ço e inicio de abril. este ano como é obvio não se 

verificou, aumentando o número de desemprego da 
região. 

VL: Agora que a situação está a voltar à nor-
malidade controlada, quais são as medidas a to-
mar ou já tomadas por parte dos agentes turísti-
cos e hotelaria? 

EV: Estamos a retomar a atividade de uma ma-
neira confiante e estamos conscientes que não va-
mos ter um ano turístico, nem igual nem parecido ao 
que tivemos o ano passado. Este ano o que perspe-
tivamos é que as receitas possam abater os prejuí-
zos que tivemos nos meses anteriores e isso é algo 
positivo dentro do negativismo que temos sentido, 
bem como a crise que se instalou, a chamada pan-
demia do coronavirus. 

Os hotéis irão manter grande parte dos seus tra-
balhadores no lay-off. uma vez que não vão precisar 
de todos eles para a taxa de ocupações dos hotéis e 
não irão contratar novos trabalhadores como estava 
previsto inicialmente. Esta é a medida principal dos 
hotéis, evitar aumentar os seus custos e reduzir a 
mão de obra que é o maior custo das unidades ho-
teleiras e obviamente tiveram de fazer investimen-
tos avultados. no sentido de criar condições de boas 
práticas para garantir a confiança aos turistas e as 
consequentes utilizações de empreendimentos tu-

  

risticos, sem que isso constitua uma exigência des-
necessária aos turistas e que isso não os desmoti-
ve a virem para o Algarve. Esses manuais de boas 
práticas associados a investimentos significativos 
que os hotéis tiveram de fazer em equipamentos e 
materiais que possam ser usados na gestão normal 
dos mesmos. 

Estes vão desde máscaras a equipamentos mais 
sofisticados para desinfeção de quartos, zonas pú-

 

blicas, alojamentos, trabalhadores. clientes, entres 
outros. Tudo isto requereu investimentos significan-

 

tes e que de uma maneira geral todos os hotéis da 
região aderiram a essa prática e adaptaram os seus 
planos de contingência a estas necessidades quer 

seja no distanciamento como na higie-
nização, que atualmente, essas são 
as condições necessárias para que as 
pessoas possam frequentar lugares 
públicos. Os clientes devem ser res-
ponsáveis cumprindo as regras quer 
seja de distanciamento como de higie-
nização e proteção. mas cabe aos ho-
téis a maior responsabilidade para que 
tudo corra corretamente. Acreditamos 
que as práticas adotadas pelos hotéis 
serão suficientes para a não dissemi-
nação e propagação do vírus. 

Penso que a partir da Páscoa do 
próximo ano iremos reiniciar o ano 
turístico com força, de um modo 
progressivo e que isso se reflita 

tanto no Algarve como na qualidade 
de vida dos algarvios 

VL: Relativamente ao desempre-
go, quais são os números de desem-
pregados e como é que essa situa-
ção está a ser controlada? 

EV: É difícil dizer com exatidão por-

 

que é variável, muitas empresas opta-
ram pela extinção dos postos de traba-
lho dos bares, restaurantes, etc. Isto 
porque perceberam que este ano não 

iriam ter clientes, então optaram por não reabrir. Sa-
bemos que o número de trabalhadores contratados 
especificamente para a época turística rondará cer-
ca de 4000 pessoas que não terão sido contratadas 
para esses efeitos, a esses juntar-se-ão aqueles 
que apesar de terem contratos fixos com os em-
preendimentos irão perder os seus postos de tra-
balho. No caso da hotelaria e do alojamento, essa 
situação só se vai fazer sentir mais em termos de 
números a partir do mês de setembro e outubro. 

VL: Ao nível económico, já existe algum estu-
do ou informação fidedigna sobre o impacto do 
Covid-19 no turismo? Qual é o valor estimado, 
em milhões de euros das perdas dos hotéis e 
empreendimentos? 

EV: Falando nos hotéis e empreendimentos tu-
rísticos classificados oficialmente. esses geram ou 
geravam em 2019 um total de 1 250 milhões de 
euros anuais. Neste momento, é possível prever 
e na melhor das hipóteses, haverá uma faturação 
inferior em mais de 800 milhões de euros. ou seja 
60% e 65% a menos. uma vez que que ainda temos 
alguma espectativa para aumentar as receitas com 
o aumento da procura, quer de mercado externo, 
quer de mercado interno neste mês e no mês de 
Agosto que são os meses por excelência do turismo 
no Algarve. 
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Segundo as Nações Unidas. atribuem a Portugal 
uma perda de 12,4 mil milões de euros da atividade 
turistica, se considerarmos que o Algarve é mais de 
40% deste valor verificamos que o Algarve sofrerá 
uma grande perda este ano, a rondar aproximada-
mente os 5 mil milhões de euros que é uma verba 
astronómica para a região. 

VL: Que expectativas é que tem para o futuro 
do turismo no Algarve? Acredita que o impac-
to das notícias sobre as festas em Lagos e a si-
tuação do corredor aéreo Portugal Reino Unido, 
possam afetar a vinda de turistas para Portugal? 

EV: O turismo, tradicionalmente e em períodos de 
crise é o primeiro setor a ser afetado e a recuperar, 
no entanto, desta vez não se irá verificar. Foi sim 
o primeiro setor a ser afetado mas não o primeiro 
setor a recuperar, isto porque nós dependemos mui-
to de fatores externos e não sabemos o que se vai 
passar ao nível do setor aéreo, isto porque as com-
panhias de aviação estão a restruturar-se e a alterar 
onúmero de aviões e trabalhadores. Por outro lado, 
ao nivel dos canais de distribuição de férias que es-
tão muito afetados e que terão de recuperar para 
que a atividade regresse a uma normalidade. 

Os negócios turísticos dependem deste circuito 
comercial, ou seja, transporte, ofertas de alojamento 
e canais de distribuição e comercialização, embora. 
no caso do Algarve saibamos que "independent Ire-
vette''' vai ganhar uma importância crescente, será 
o turista que decide e marca as suas férias de forma 
independente, ou seja marca o avião e o alojamento 
por si só, sem recorrer a um agente de viagens que 
são fatores determinantes no turismo português. No 
caso do Algarve essas metas obtiveram respostas 
satisfatórias já que estamos bem posicionados no 
mercado online. 

Relativamente a todas as noticias negativas so-
bre Portugal e em relação ao coronavirus, não são 
positivas, mas os nossos agentes de saúde agiram 
em conformidade e resolveram a questão em pouco 
tempo. Tudo isso é visto como uma mais valia para  

a região e isso dá garantias ao exterior que esta-
mos preparados para enfrentar a pandemia e infe-
ções caso elas venham a surgir. O Algarve como 
um todo teve praticamente fora da pandemia, em-
bora esteja a sofrer consequências de uma elevada 
concentração de infetados em Lisboa e prejudica os 
interesses como é o caso do Algarve. 

VL: Por exemplo nos Açores, o governo regio-
nal com a campanha "Viver os Açores" está a 
oferecer um reembolso de até 175 euros a quem 
os visita, o que acha que deveria ser feito, para 
aliciar o turista nacional e estrangeiro a visitar o 
a Algarve? 

EV: Nos nunca vivemos uma situação como a 
que vivemos agora e, portanto, cada um toma as 
medidas que considera mais adequadas, como é 
o caso específico dos Açores e da Madeira, entre 
outros destinos que por ventura tomaram outras 
medidas, no entanto aquilo que estamos a fazer é 
o adequado. 

Por um lado, não estamos a ser desnecessaria-
mente exigentes com a realização de testes e por 
outros estamos a tomar medidas que são suficien-
tes, ou seja. estamos a fazer "alguma" coisa para 
evitar a propagação da doença e isso tem sido re-
conhecido por muitos dos estrangeiros que já co-
meçaram a chegar a região. Tudo isto, pensamos 
estar correto e adequado, no entanto, se verificar-
mos que estas medidas são insuficientes, iremos 
adotar novas medidas. 

Os negócios turísticos dependem deste cir-

 

cuito comercial, ou seja, transporte, ofertas de 
alojamento e canais de distribuição e comercia-

 

!fração, embora, no caso do Algarve saibamos 
que "independent treveller" vai ganhar uma im-

 

portância crescente, será  o turista que decide 
e marca as suas férias de forma independente, 
ou seja marca o avião e o alojamento por si só, 
sem recorrer a um agente de viagens que são 
fatores determinantes no turismo português 

VL: Que mensagem ou recomendação gos-
taria de deixar aos trabalhadores de hotelaria e 
empreendimentos turísticos no Algarve? 

EV: Quero deixar uma mensagem de confiança 
para continuar a vida, não do mesmo modo como 
fazíamos antes, mas que deve continuar. A vida não 
pode parar, o turismo não pode parar, nada pode 
parar. Temos de ter confiança que aquilo que esta-
mos a fazer é o mais indiciado para que possamos 
retomar progressivamente uma normalidade que é 
necessária e desejável para que possamos manter 
os nossos níveis qualitativos de vida. 

A confiança é não só para os empresários como 
também para os trabalhadores que confrontados 
com uma situação desta natureza devem ter espec-
tativas positivas para esta nova normalidade e em 
condições para contratar novamente trabalhadores. 
Anteriormente, o turismo confrontava-se com uma 
falta de mão de obra generalizada e atualmente 
confrontamo-nos com o oposto, que é o excesso de 
mão de obra. 

Penso que a partir da páscoa do próximo ano ire-
mos reiniciar o ano turístico com força, de um modo 
progressivo e que isso se reflita tanto no Algarve 
como na qualidade de vida dos algarvios. 

VL: O que acha que pode ser feito para rever-
ter a situação do "corredor aéreo" entre o Reino 
Unido e Portugal? 

EV: O que nós achamos que deve ser feito é o 
seguinte: devemos ser capazes de atuar por duas 
frentes, por um lado, resolver a questão do número 
de infetados da região de Lisboa, que penalizou a 
região do Algarve e por outro lado, que o governo 
desencadeei as ações diplomáticas para ajudar a 
reverter a situação com o govemo britânico, embora 
este ano já haja pouca solução, visto que quem viria 
para o Algarve no fim deste mês, já marcou as suas 
férias para outros locais. 

Por Carolina Figueiras 
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