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Pessoas Entrevista rinci al 

«Acredito que 
em 2021 voltamos 
à normalidade» 
Aquele que foi o 
principal sector expor-
tador em 2019 -
contribuiu com 8,7% 
para o PIB -, está a 
atravessar a maior 
crise de sempre. Mas a 
secretária de Estado do 
Turismo, Rita Marques, 
acredita que o trabalho 
público-privado vai 
trazer resultados e que 
se poderá voltar à 
normalidade em 2021 

M.' João Vieira Pinto 

ti Paulo Alexandrino 

Crescer em valor, diversificar no terri-
tório e esbater mais ainda a sazonalidade, ao 
longo de todo o ano. Já em 2016 tinham sido 
estes os principais pilares definidos para que 
o sector do Turismo continuasse a crescer em 
Portugal. Depois de 2019 ter sido ano recorde, 
os dois primeiros meses de 2020 mantinham-
-se na onda dos dois dígitos - 10 e 12%, res-
pectivamente -, até ter chegado a pandemia. 
Agora, o Governo, e em particular a Secre-
taria de Estado do Turismo, quer continuar 
a assegurar a rota de um sector maioritaria-
mente gerido por privados e que em Abril 
teve uma paragem de 97%, o que impactou 
directamente perto de 400 mil portugueses. 

Numa manhã em que se entregou a al-
gumas actividades de animação turística em 
Lisboa - promovidas pela APECATE (Asso-
ciação Portuguesa de Empresas de Congres-
sos, Animação Turística e Eventos), precisa-
mente para mostrar que já é possível andar de 
Tuk Tuk, de helicóptero ou fazer um passeio 
de barco cumprindo todas as regras de segu-
rança -, a secretária de Estado do Turismo, 
Rita Marques, não deixou de agarrar o leme 
para se dizer ao lado dos empresários, sem-
pre aberta ao diálogo e à procura de novas so-
luções. Ou não tivesse sido o sector do Turis-
mo, em 2019, a maior actividade económica 
exportadora do País, responsável por 52,3% 
das exportações de serviços e por 19,7% das 
exportações totais, com as suas receitas tu-
rísticas a registarem um contributo de 8,7% 
para o PIB nacional. 

Em 2019, o Turismo foí a maior activi-
dade económica em Portugal. Mas as mais 
recentes previsões do INE (Abril) aponta-
vam para uma quebra de 25% das suas des-
pesas no mercado português. Já têm dados 
que permitem apontar noutra direcção, ou 
a leitura ainda é a mesma? 

É verdade que 2019 foi um ano histórico 
com 27 milhões de hóspedes e quase 70 mi-
lhões de dormidas. Tivemos um crescimento 
assinalável e foi superior em receitas, quando 
comparado com o número de turistas, o que 
significa que estávamos a crescer em valor. E 
esse era um desiderato desde que definimos a 
nossa estratégia. Em Janeiro e Fevereiro deste 
ano já estávamos a crescer de forma expressi-
va, 10 e 12% respectivamente, mas entretanto 
veio a pandemia. Os últimos dados do INE in-
dicam que, em Abril, houve uma desacelera-
ção de 97%, o que significa que basicamente 
o Turismo parou. Agora, estamos a abrir gra-
dualmente, a fazer um esforço para retomar a 
normalidade, tomando todas as precauções 
de segurança. E esta preocupação esteve des-
de logo presente na atribuição do selo Clean 81-
Safe. Mas não há dúvida que 2020 vai ser um 
ano difícil e estimamos uma quebra nas recei-
tas - que o ano passado foram 18 mil milhões 
de euros - na ordem dos 50%. 

A atribuição do selo pode mesmo fazer a 
diferença? Portugal foi pioneiro... 

Sabendo nós que o Turismo é uma in-
dústria de pessoas para pessoas, desde logo 
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de Estado do Turismo 

Página 2



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Mensal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 16

  Cores: Cor

  Área: 19,36 x 24,24 cm²

  Corte: 3 de 7ID: 87727287 31-07-2020

 
 

Entrevista • rinci • ai Pessoas 

 

 
 

«Percebemos que o factor 
confiança era extremamente im-
portante. O destino turístico de 
Portugal tinha que ser percepcio-
nado como um destino seguro. De 
outra forma não conseguiríamos 
retomar alguma normalidade. 
O selo foi uma iniciativa pioneira 
a nível mundial...» 

percebemos que o factor confiança era extre-
mamente importante. O destino turístico de 
Portugal tinha que ser percepcionado como 
um destino seguro. De outra forma não con-
seguiríamos retomar alguma normalidade. 

O selo foi, de facto, uma iniciativa pionei-
ra a nível mundial... 

... que está, inclusive, a ser replicada! 
É verdade, o selo está a ser replicado em 

várias geografias. Quando o criámos, tive-
mos desde logo três grandes preocupações, 
que resultaram no seu sucesso. A primeira 
era que tinha que ser gratuito, ou seja, que 
não implicava qualquer investimento de 
quem o pedia; a segunda era que fosse digi-
tal, o que permitia que pudesse ser solicitado 
online e não obrigava a que se tivesse que ir 
presencialmente a algum serviço; e a terceira 
era que fosse rápido de implementar. 

O que fizemos foi definir um conjunto de 
requisitos, validados pela DGS, e os empre-
sários requisitavam-nos com uma declaração 
de compromisso. Neste momento, estamos a 
trabalhar nas inspecções de forma aleatória. 

O site Clean & Safe lista todas as empresas 
que têm o selo, até para privilegiar a transpa-
rência junto dos consumidores. Também pe-
dimos aos clientes que avaliem as empresas 
de forma simples - verde, amarelo e verme-
lho - e sempre que alguma empresa tem um 
vermelho é imediatamente solicitada uma  

inspecção. No fundo, o que se pretende é en-
volver todos na iniciativa, na avaliação. 

A confiança é fundamental, mas a 
abertura de fronteiras e a regularização 
dos voos é que poderá fazer verdadeira-
mente a diferença, ou não? 

O ano passado, o mercado nacional já 
foi muito importante e representou 30% das 
nossas dormidas. 

O que não chega para compensar a não 
entrada de turistas estrangeiros! 

Evidentemente que o mercado interna-
cional é muito importante, tanto mais que 
estávamos a ter uma estratégia de sucesso na 
diversificação de mercados. Temos os merca-
dos emissores regulares como Reino Unido, 
Alemanha, França ou Espanha. Mas estáva-
mos a diversificar e a ter crescimentos muito 
interessantes nos EUA, no Canadá, no Brasil 
ou até na Coreia. 

Estava a ser uma estratégia vencedora. 
Sabemos que a retoma aérea vai ser gra-

dual e não podemos contar tanto com o mer-
cado internacional. Lançámos recentemente 
uma campanha interna, para despertar o in-
teresse dos portugueses, temos confiança de 
que muitos que, no ano passado, fizeram férias 
lá fora - estamos a falar de 1,4 milhões - pos-
sam este ano fazer férias cá dentro, o que nos 
ajudará a atingir o valor do ano passado, 30% 
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de dormidas, ou até mais. Em relação ao mer-
cado internacional, continuamos a trabalhar. 

Vão mudar os principais alvos a traba-
lhar, em termos de mercados emissores? 

Este ano vamos ter que nos concentrar 
na Europa. A grande tendência é fazer férias 
mais perto de casa e, nessa medida, conta-
mos que o mercado europeu possa ter maior 
propensão para visitar Portugal. 

E estes dois mercados, tanto o interno 
como o europeu, já têm vindo a reagir. Por-
tugal reagiu bem à pandemia e ficou desde 
logo no radar dos operadores aéreos. Temos 
boas perspectivas de recuperação de rotas, 
acredito que até ao final deste mês já conse-
guiremos 60% das rotas que tínhamos e para 
Agosto estamos a apontar entre 70 e 80%. 
Desta forma, vamos conseguir ter mais volu-
me ao nível do mercado internacional. 

Que controlo é feito à chegada? 
Os aeroportos nacionais também recebe-

ram o selo Clean & Safe. O controlo à entrada 
é feito pela ANA, há medição de temperatura 
corporal e sempre que é registada tempera-
tura acima do que é considerado normal, o 
passageiro é encaminhado para uma sala, fi-
cando a aguardar os serviços de Saúde. Tem 
sido feito esse despiste, ainda que Portugal 
seja apologista de um controlo na origem. 
Sempre defendemos junto da União Europeia 
a livre circulação no espaço Schengen e que o 
controlo fosse sempre feito no ponto de par-
tida, para evitar que um eventual infectado 
pudesse embarcar. Não houve esse entendi-
mento, pelo que Portugal tem vindo a fazer o 
controlo à chegada. 

Não temos quarentena, excepto nas ilhas 
- o que não deve ser entendido como facili-
tismo, se bem que sabemos que a quarentena 
é um grande inibidor do Turismo. Alguns es-
tudos da OMS não são favoráveis à quarente-
na obrigatória. 

Em 2019, foram 1,4 milhões os portugue-
ses que fizeram férias lá fora e o desejo -
como refere - é que esses mesmos façam 
este ano férias cá dentro. Até à data, que 
comportamento se tem registado, nomea-
damente no tipo de alojamento mais procu-
rado? Não há novas tendências? 

Já havia algumas tendências, mas agora 
ficaram mais vincadas. Desde as staycations 
- stay at home, ou seja, férias cá dentro -, as 
microcations (pequenas férias de fins-de-
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-semana prolongados ou cinco dias), o slow 
tourism (tudo que tem que ver com turismo 
da natureza, de lazer, de saúde), o turismo 
de natureza (onde se incluiu os glampings ou 
auto-caravanas) estão a ressurgir e a tornar-

 

-se mais evidentes. 
Ainda assim, temos verificado a procura 

das unidades hoteleiras, porque tem havido 
uma enorme resposta por parte dos empre-
sários. Portugal, quando comparado com ou-
tros Estados-membros, tem tido um grande 
compromisso por parte dos empresários em 
adequar a sua oferta. Nos hotéis houve como 
que uma reinvenção do negócio, com os pe-
quenos-almoços, por exemplo, a deixarem 
de ser buffet, para serem à carta. 

Acredito realmente que as mudanças que 
a pandemia trouxe são para ficar, mas apenas 
porque são para melhor, para servir melhor 
o cliente. 

Este é um sector maioritariamente ge-
rido por privados. Os apoios do Governo -
avançados até à data - serão suficientes 
para o segurar e manter aberturas? 

Estamos a fazer um esforço para que as-
sim seja, mas estamos a manter uma postura 
dinâmica, flexível e aberta. 
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«No Turismo, e apesar de os 
empresários segurarem o sector, 
tem havido uma dinâmica público-
-privada importante. 
Quer a Confederação do Turismo, 
quer as várias associações do 
sector, são um aliado importante 
e temos trabalhado muito bem 
em conjunto.» 

Ou seja, vamos ter que ir avaliando. Foi 
avançado um primeiro pacote de medidas, e 
neste momento já estamos a trabalhar, mas 
sabemos que temos que analisar tudo de for-
ma contínua, até porque tudo dependerá do 
regresso à normalidade. 

No Turismo, e apesar de os empresários 
segurarem o sector, tem havido uma dinâmi-
ca público-privada importante. 

Quer a Confederação do Turismo, quer as 
várias associações do sector, são um aliado 
importante e temos trabalhado muito bem 
em conjunto. 

Essa parceria pode sair reforçada? 
Já está a ser reforçada. Em momentos de 

crise, juntamo-nos. Os empresários têm res-
pondido bem aos estímulos que temos cria-
do, têm sugerido outros estímulos que não 
tínhamos pensado, mas que vamos fazer um 
esforço para criar... 

... nomeadamente quais? 
O selo é um exemplo. Os empresários su-

geriram e nós, desde 24 de Abril que temos 14 
mil selos, demos formação a 14 mil pessoas de 
forma gratuita através das escolas de Turis-
mo de Portugal, e neste momento temos mais 
de 50% dos empreendimentos turísticos de 
Portugal com selo. 

Temos trabalhado com o sector no sen-
tido de desenhar melhores instrumentos. 
Fomos o único sector a ter uma linha de mi-
crocrédito, que também resultou das várias 
reuniões que a Secretaria de Estado teve com 
os empresários. Temos 132 mil empresas no 
sector do Turismo e 85% são empresários em 
nome individual. 

Dessas 132 mil empresas, que percenta-
gem acredita que conseguirá aguentar o 
embate da pandemia? 

Gostaria de responder que fossem todas, 
mas a situação é naturalmente difícil. Há 
uma característica do sector do Turismo que 
reconheço, que é a resiliência. Mas 2020 será 
um ano difícil e espero que os mecanismos, 
que foram lançados pelo Governo, ajudem as 
empresas. Só que para sobreviverem, preci-
sam de clientes. 

E sabendo-se desde logo que há áreas 
mais afectadas! 

Sim, há áreas mais afectadas, como a or-
ganização de eventos. 

De qualquer forma, e mesmo durante o 
estado de emergência, sempre entendemos 
que os hotéis deviam permanecer abertos. 
Ou seja, não foi por decisão do Governo que 
as unidades hoteleiras fecharam. 

Mas não tendo clientes, seria difícil 
manterem-se abertas. 

Sim, mas foi um sinal que quisemos dar 
ao dizer que acreditávamos que as unidades 
hoteleiras tinham todas as condições para 
continuar a laborar, se houvesse clientes. 

Agora, é um facto que há subsectores for-
temente impactados, como é o caso da ani-
mação turística ou a organização de eventos. 

Não a preocupa o estado deserto a que 
estão a regressar os centros de cidades, 
como Lisboa e Porto, depois da maioria das 
habitações terem sido convertidas em alo-
jamento local? 

Os activos de cidades como Porto e Lis-
boa são tão interessantes, que vão conseguir 
atrair novos turistas. 

Há uma coisa que tenho a certeza: os ac-
tivos de Lisboa estão cá e não foram afectados 
pela Covid. Por isso, mais dia menos dia as 
pessoas vão-se voltar a lembrar que Lisboa 
continua a existir. Depois do 11 de Setembro 
também se disse que o turismo nunca mais 
iria ser o mesmo. É verdade que houve uma 
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desaceleração, mas depois disso as pessoas 
continuaram a viajar e, curiosamente, con-
tinuaram a fazê-lo reforçando. 

Por isso, estou convencida que em 2021 
vamos ter todas as condições para conti-
nuarmos a crescer. 

Não defende que se poderia ter acaute-
lado um pouco mais o equilíbrio entre o nú-
mero de casas para habitação e para aloja-
mento local? 

O Turismo representa 18% das nossas 
exportações. Há quem diga que nos últimos 
anos sofremos de over tourism, em particu-
lar nas grandes cidades. A questão que se co-
loca não é tanto essa. O Turismo de Portugal 
e a Secretaria de Estado têm feito um grande 
esforço para continuarmos a fazer crescer o 
Turismo com base em três grandes priorida-
des: valor, ou seja, crescer mais em receitas 
do que em número de turistas; reforçar em 
todo o território - em 2019, tanto a região do 
Centro como os Açores cresceram mais que 
Lisboa -, e a sazonalidade - o ano passado, 
apresentámos o menor nível de sazonalidade 
dos países do Sul. 

É verdade que estávamos a ter algumas 
dores de crescimento, mas tudo se corrige. 
E já em 2016 tinhamos decidido como prio-
ridade crescer em valor, em todo o território 
e todo o ano. 

Para isso, vão continuar a investir na 
comunicação digital? 

É muito importante. Para conhecer e 
acompanhar a customer journey - que come-
ça com o dreaming, o discovering, o booking, 
o experience e o sharing memories. Ao longo 
destes cinco momentos, temos touch points 
digitais e conseguimos trabalhá-los todos. 

Mas continuamos também a trabalhar 
nos pontos físicos, incluindo aqui a impren-
sa, a rádio, a televisão. 

Já estamos a ter sinais positivos no mer-
cado interno, sabemos que este ano os por-
tugueses farão férias cá dentro, acredito que 
vamos conseguir retomar grande parte das 
rotas que tínhamos e 2021 será um ano de re-
gresso à normalidade. 

Se tivesse plenos poderes, que medida 
gostaria de tomar para recuperar o sector 
do Turismo? 

Descobrir uma vacina. Neste momento 
estamos a tentar substituir uma vacina física 
pela vacina da confiança. 
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ENTREVISTA 

Estratégias do  Turismil 
para regressar 

à normalidade em 20 
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COVID — 19 — ESTRATÉGIAS E DESAFIOS DAS MARCAS E ORGANIZAÇÕES 
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ALBUFEIRA 
"É O PARAÍSO" 

A 6 de junho arrancou a época balnear, o período tão esperado por todos os portugueses. Albufeira registou uma grande 
quebra na procura, mas continua a ser"destino de emoções". O Presidente da Câmara Municipal, José Carlos Rolo diz 

mesmo que Albufeira continua a ser um paraíso, com qualidade de atendimento acrescida nos hotéis, o sol de sempre e as 
praias de melhor qualidade do país, e espera a visita de milhares de turistas este verão. 

A
lbufeira preparou-se devidamente 
para este verão, marcado pela pan-
demia? 
0 Algarve não tem um número tão 

expressivo de infetados como o resto do país. 
Exigiu trabalho e despesa. Em Albufeira já inves-
timos cerca de 5M€ no combate à Covid-19, 
desde o passado mês de março e estamos pre-
parados desde o início da época balnear para 
receber os turistas. Os profissionais do setor 
estão preparados, há segurança máxima, quer 
social, quer sanitária e todos serão bem recebi-
dos. 

E para além desse investimento, foi também 
criado um Fundo de Apoio Empresarial e As-

  

sociativo para o concelho, com uma dotação 
de um milhão de euros... 
Sim, essa medida foi criada para salvaguardar o 

setor económico e social do concelho. Aberto a 
todos, dentro das condições previstas, nomea-
damente, é dirigido a microempresas de restau-
ração e similares, comércio de bens a retalho, 
prestação de serviços e indústria e agricultura. 
Não podemos parar, sob pena de não conse-
guirmos reerguer-nos com facilidade. 

Sendo o Turismo uma área fundamental da 
economia do país e sendo Albufeira um con-
celho de importância maior nesta matéria, 
teve algum contacto por parte do Governo 
para apoiar e salvaguardar esta época? 

Não, especificamente para o Turismo, não. E 
como se não bastasse, assistimos ao fecho do 
corredor aéreo vindo do Reino Unido. 

Mesmo assim, Albufeira continua a ser"desti-
no de emoções"? 
Continua, sim. Destino das melhores emoções 

possíveis. Atrevo-me a dizer que nunca as águas 
foram tão límpidas, os areais tão limpos, os 
hotéis e os restaurantes reforçaram cuidados e 
atenções para com os clientes. Temos um con-
junto de "emoções" para partilhar, ao nível das 
nossas tradições, da cultura, da gastronomia e 
das paisagens deslumbrantes. Como destino de 
férias, estamos no caminho da qualidade e da 
excelência. 
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A autarquia desenvolveu uma campanha de 
sensibilização intitulada "Albufeira Praias Se-
guras' 
Sim, é uma medida que vigorará até ao final da 

presente época balnear e que procura garantir 
a máxima segurança a quem nos vista. Resultou 
de um longo trabalho de preparação e coorde-
nação com os concessionários e demais entida-
des com responsabilidades na orla costeira para 
que os banhistas possam usufruir da beleza 
das nossas praias em condições de segurança. 
Nomeadamente, visa garantir a disponibilização 
de informação em todas as praias, em portu-
guês e inglês, sobre a utilização das zonas bal-
neares e dos deveres dos banhistas, colocação 
de mastros para instalação de bandeiras "sema-
fóricas", com a indicação da ocupação de cada 
praia, dispensadores de álcool gel, marcação de 
circuitos de circulação única, limpeza diária do 
areal e reforço da sinalética. 

Com reforço da vigilância, segundo apurá-

 

mos. 
Naturalmente que neste contexto tínhamos  

que reforçar esta área. Assim, acionámos um 
mecanismo de vigilância e sensibilização dos 
banhistas, em parceria com a ANSA — Asso-
ciação de Nadadores Salvadores de Albufeira 
que será feita com a participação de nadado-
res salvadores e de uma viatura todo o terreno 
que irá circular pelas várias praias do concelho 
(medida extraordinária), a par dos elementos 
do ISN — Instituto de Socorro a Náufragos, e 
ainda reforçámos a fiscalização das praias em 
colaboração com as autoridades competentes. 

Houve uma grande quebra na procura. Espe-
ra que ainda venham mais turistas? 
Este é um verão diferente, com menos pessoas. 

Importa favorecer esta vinda de turistas. Todas 
as 26 bandeiras azuis (25 praias e a Marina de 
Albufeira) e as 18 Bandeiras de ouro revelam a 
nossa aposta na política ambiental. É o paraíso! 
E precisamos que venham experimentar este 
paraíso. 

Qual a recomendação que faz para este ve-
rão? 

"Temos 
um conjunto 

de "emoções" para 
partilhar, ao nível das 
nossas tradições, da 

cultura, da gastronomia 
e das paisagens 
deslumbrantes" 

Que se respeitem as regras com civismo. A 

situação exige uma atitude racional, mas sem 
esquecer o lado emocional das pessoas, são 
as suas férias e é uma altura de tranquilidade e 
relaxamento, e tudo isso pode ser feito desde 
que se sigam as regras emanadas da DGS. 

Quer deixar uma mensagem para os nossos 

leitores ? 
Claro! Este ano façam férias em Albufeira. É um 

verdadeiro "destino de emoções". • 

JOS CARLOS MARTINS ROLO 
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A10  
SIC

 	Duração: 00:02:17

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 87772533

 
27-07-2020 13:38

1 1 1

Lista do corredor turístico britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d06d66b9-5576-491c-8e89-

17fc09a9fc96&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Tal como Portugal, também Espanha está fora da lista de países considerados seguros pelo Reino
Unido. O território espanhol começou por ser dispensado da quarentena. Muitos britânicos que já
estavam de férias foram agora apanhados de surpresa.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-07-27 13:38
 SIC Notícias - Jornal das Duas , 2020-07-27 14:48
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TSF

 	Duração: 00:02:42

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87772155

 
27-07-2020 13:07

Greve dos trabalhadores do SUCH

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ee519252-cc07-4f2e-a9fe-

c91f57ff884a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os trabalhadores dos Serviços de Utilização Comum dos Hospitais estão em greve no Centro
Hospitalar e Universitário do Algarve. Falam em despedimentos dos trabalhadores precários em
horários ilegais e também condições de trabalho, precárias. São trabalhadores que tratam da
alimentação e das lavandarias nestes hospitais.
Declarações de Tiago Jacinto, do Sindicato de Hotelaria e Restauração.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-07-27 14:05
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TVI 24

 	Duração: 00:00:30

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 87769999

 
27-07-2020 11:39

1 1 1

Não há candidatos para preencher as vagas destinadas a médicos para reforçar as unidades de
saúde do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=84433fa9-6d4a-4321-88b4-

a9135da9a683&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Não há candidatos para preencher as 60 vagas destinadas a médicos para reforçar as unidades de
saúde do Algarve durante o Verão. O anúncio para a contratação de médicos abriu em junho e vigora
até setembro e contempla alojamento, transporte e ajudas de custo.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-07-27 12:22
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A13  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:46

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 87772016

 
27-07-2020 12:56

Vagas de médicos no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3c627c77-6562-4521-8803-

bc07cf02b40e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nenhum médico candidatou-se até hoje, para o reforço de Verão das unidades de saúde no Algarve,
mas a situação não coloca em causa as escalas dos hospitais da região. Quem o diz é o presidente da
Administração Regional de Saúde do Algarve, Paulo Morgado.
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A14  
Renascença

 	Duração: 00:01:15

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87769636

 
27-07-2020 11:03

Iniciativa de um grupo de portugueses que vive no Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=59fc5a95-f4db-4eb6-8183-

5a511ead0f6d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É uma iniciativa de um grupo de portugueses que vive no Reino Unido. Eles lançaram uma petição,
porque querem ser dispensados da quarentena obrigatória de 14 dias no regresso a Londres.
Declarações de Joana Ribeiro.
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SIC

 	Duração: 00:00:51

 	OCS: SIC - Edição da Manhã

 
ID: 87764517

 
27-07-2020 06:40

1 1 1

Fórmula 1 no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1e19d6c2-7d81-4a45-a167-

a5568a326b4c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Já sabemos que a Fórmula 1 vai regressar a Portugal, nomeadamente ao Algarve. O Presidente da
República acredita que este regresso pode levar líderes políticos internacionais a refletirem sobre a
segurança da região.
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-07-27 07:52
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-27 06:40
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-27 07:52
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-07-27 10:45
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-07-27 12:32
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A16Turismo do Algarve e Comissão Vitivinícola unem-se para promover enoturismo na
região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/07/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4150e752

 
André Gomes, Sara Silva, João Fernandes, José Arruda e Luís Encarnação
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Comissão
Vitivinícola do Algarve (CVA) assinaram, no dia 23 de julho, um protocolo que
pretende impulsionar o enoturismo numa região que conta com 30 quintas
produtoras e assinala um aumento considerável da área de vinha nos últimos
anos. Promover a região vitivinícola do Algarve no mercado interno alargado
(Portugal e Espanha), mostrando a residentes e turistas a qualidade dos vinhos
de Denominação de Origem Lagos, Portimão, Lagoa e Tavira, é o desejo que estas duas
entidades colocaram agora no papel, numa cerimónia que teve lugar nas instalações
provisórias do Posto de Turismo do Carvoeiro. "Na época pré-covid, 90 a 95 por
cento da atividade económica do concelho de Lagoa estava ligada ao turismo e,
no pós-covid, acreditamos que o mesmo irá suceder, depois de ultrapassarmos
estes momentos difíceis que todos vivemos. E, por isso, temos que receber bem
quem nos visita e dar-lhes todas as sugestões, conselhos e informações necessárias
para que possam desfrutar ao máximo do concelho e da região", começou por dizer
Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, numa alusão às obras
de requalificação que estão a ter lugar no Posto de Turismo original desta vila
costeira.
 
Luís Encarnação que é, como se sabe, um forte entusiasta do
enoturismo, devido ao seu enorme potencial para ajudar a mitigar a sazonalidade
do Algarve e porque tem, igualmente, capacidade para aumentar o grau de
fidelização dos turistas. "Não é a mesma coisa acompanhar uma excelente
cataplana de peixe que se faz maravilhosamente bem em Lagoa e no Algarve com
uma cerveja ou com um vinho branco da região. Hoje, os turistas procuram
experiências e estudos indicam que já existe mais gente a viajar pelo mundo
motivada pela gastronomia e vinho do que propriamente pelo sol e mar", afirmou
o edil lagoense. "Contudo, há um longo caminho a percorrer nesta matéria,
porque é preciso que os profissionais do ramo possam saber educar os turistas a
provar os nossos vinhos, a harmonizá-los com a nossa gastronomia. Em breve será
assinado um protocolo entre o Turismo e o Instituto do Emprego e Formação
Profissional para se dar formação aos profissionais da hotelaria que, muito
provavelmente, alguns deles irão ficar sem emprego a seguir ao Verão. E isso é
uma oportunidade para que saibam  vender  os vinhos do Algarve, porque quem
visita uma região quer provar os seus produtos endógenos", defende Luís
Encarnação.
 
O protocolo agora assinado veio colocar,  preto-no-branco ,
uma parceria que já está no terreno entre a RTA e a CVA, recordou, entretanto,
Sara Silva, acrescentando que o enoturismo tem vindo, de facto, a crescer no
Algarve. "Já metade dos nossos produtores têm alguma oferta de enoturismo, da
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simples prova de vinhos à experiência de colher as uvas e produzir o próprio
vinho. Mas continua a ser muito importante a formação e a profissionalização
deste setor", sublinha a presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve. "Isso
passa por atender em várias línguas, mas também por oferecer horários de
visitas mais alargados, não só de segunda a sexta-feira. Há que trabalhar
também com os residentes, porque temos algarvios que não sabem que os nossos
vinhos existem e que possuem esta qualidade. O enoturismo tem o condão de
conseguir criar fortes laços entre o produtor e o consumidor e, num mercado tão
saturado e massificado como é o dos vinhos, esse contato mais próximo é
fundamental".
 
Sara Silva destaca, igualmente, o facto de, em muitas das
quintas existentes no Algarve, os visitantes terem a possibilidade de lidar
diretamente com os produtores, mas também a vantagem de se estar numa região
turística por natureza. "Não precisamos chamar os turistas, eles já cá estão,
portanto, há que divulgar melhor a nossa oferta, e apresentarmos uma oferta
qualificada e profissionalizada", frisa, recordando que, neste momento, se
produz vinho praticamente de uma ponta à outra da região. Já João Fernandes,
presidente da Região de Turismo do Algarve, considera que combater a
sazonalidade e fomentar a coesão territorial tem que se traduzir em medidas
concretas e não se ficar pelas palavras, daí que a gastronomia faça parte, há
cerca de meio século, das campanhas promocionais deste destino. "A relação com
os produtores de vinho é mais recente e há que tentar incluir este néctar na
cadeia de valor do turismo, nomeadamente na restauração, um trabalho que não
tem fim. Mesmo nós, enquanto consumidores, temos a responsabilidade de chegar a
um restaurante e perguntar qual o motivo de não ter vinhos algarvios, ou por só
ter um vinho do Algarve. E o vinho deve tornar-se o próprio mote da visitação,
não ser apenas mais um fator de enriquecimento da visita".
 
Por isso mesmo, João Fernandes mostra-se satisfeito pela evolução
verificada nas várias quintas produtoras de vinho no Algarve, ao criarem
espaços de visita à área da produção e pontos de venda, mas também integrando
nas visitas eventos culturais. "Tudo isso pode, obviamente, constituir um
motivo extra para se vir ao Algarve, normalmente fora da época alta e no
interior", salienta o presidente da RTA, elogiando ainda a aposta dos
empresários na qualidade do néctar e não na quantidade. "Isso foi fundamental
para se virar uma página no preconceito que existia em relação aos Vinhos do
Algarve. Temos também vários investidores estrangeiros com experiência neste
setor a apostar no território, o que ajudará a dinamizar ainda mais este
produto", aponta João Fernandes, deixando ainda um conselho: "O produtor tem de
mudar o seu mindset para estar à frente no enoturismo. Vender na própria
quinta permite oferecer preços mais competitivos, sem ter a concorrência
agressiva de outros produtos, e ajuda a fidelizar melhor o cliente. E, quando
colocamos o vinho algarvio à mesa de um restaurante, estamos a criar uma oferta
mais identitária e diferenciadora".
 
Texto: Daniel Pina | Fotografia: Daniel Pina
 
Daniel Pina
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A18

Covid-19: Viagens turísticas de residentes diminuíram 20% no 1º. trimestre
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/07/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=85992c95

 
O impacto da pandemia covid-19 e a declaração do estado de emergência no mês de março
contribuíram para o decréscimo de 70% só nesse mês
 
Os residentes em Portugal realizaram 3,7 milhões de viagens no primeiro trimestre, o que
correspondeu a uma queda de 20%, após uma subida de 9,3% no último trimestre de 2019, segundo
dados divulgados pelo INE.
 
De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE), o impacto da pandemia covid-19 e a
declaração do estado de emergência no mês de março contribuíram para o decréscimo de 70% nesse
mês, que justificou a diminuição observada no trimestre, dado que em janeiro e fevereiro as
deslocações tinham aumentado 8,4% e 5,2%, respetivamente.
 
"Apesar desse decréscimo, verificou-se um aumento muito significativo do número de noites passadas
fora do ambiente habitual pelos turistas em março: 9,2 noites, face a 3,96 em fevereiro e 3,86 em
janeiro", refere.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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A19

Albufeira Summer Live alcança 350 mil
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/07/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cb8be428

 
A primeira edição do Albufeira Summer Live, a campanha de verão preparada pelo município de
Albufeira,  superou todas as expetativas . Se o alinhamento para esta primeira sessão era há muito
conhecido, com os DJs Wilson Honrado e Diego Miranda, os cenários escolhidos foram apenas
desvendados em cima da hora.
 
Wilson Honrado atuou numa das varandas do Restaurante A Ruína, mítico local situado, na Praia dos
Pescadores. Quanto a Diego Miranda, a sua atuação decorreu no Rooftop do Jupiter Albufeira Hotel,
antigo Montechoro. As imagens podem ser revistas online.
 
O ASL foi transmitido em diversas plataformas e redes sociais associadas ao município , APAL -
Agência de Promoção de Albufeira, RTA - Região de Turismo de Albufeira, a própria página do evento
e a página da Rádio Comercial que concentrou uma parte significativa das visualizações. Somando
todas estas plataformas, e apenas no que diz respeito à transmissão, o ASL atingiu um pico máximo
de alcance de 350 mil pessoas, números que têm vindo a crescer em virtude das diferentes partilhas e
visualizações realizadas durante a semana. A isto, devemos ainda somar todas as interações e
publicações online realizadas ao longo da semana anterior e posterior ao evento, também dos próprios
artistas, que aumentaram a visibilidade desta iniciativa.
 
O Albufeira Summer Live promete mais surpresas nas próximas edições e prepara já, no dia 31 mais
duas horas com música e paisagens icónicas da região.
 
DL - diariOnline
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A20

Algarve recebe o prémio Fórmula 1
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/07/2020

Meio: Magazine Imobiliário Online

URL: http://www.magazineimobiliario.com/turismo/algarve-recebe-o-premio-formula-1/

 
O Turismo do Algarve mostrou-se optimista com a confirmação oficial do Autódromo Internacional do
Algarve, em Portimão, como um dos palcos escolhidos para integrar a organização do Campeonato
Mundial de Fórmula 1.
 
O Grande Prémio regressa a Portugal no fim-de-semana de 23 a 25 de Outubro, após um hiato de 24
anos.
 
João Fernandes, novo presidente do Turismo do Algarve. FOTO: Vasco Célio/Stills
 
"Estamos claramente satisfeitos e orgulhosos com esta decisão. Para além da vontade de fazer
regressar esta modalidade ao nosso país, trazer um evento internacional com esta dimensão para o
Algarve era algo que era desejado há muito tempo. Este feito resultou de um trabalho de vários anos
e de um esforço muito grande e concertado entre várias entidades, a começar pelo próprio Autódromo
do Algarve, pela Câmara Municipal de Portimão e do Turismo do Algarve, envolvendo também a
imprescindível colaboração da secretaria de Estado do Turismo e ministério da Economia, do Turismo
de Portugal, e das autoridades de Saúde Regional e Nacional", explica o presidente do Turismo do
Algarve João Fernandes.
 
"Fruto desta colaboração conjunta, foi possível transformar uma crise numa oportunidade.
Conseguimos demonstrar que este é um destino seguro, com um conjunto de infra-estruturas de
apoio de uma enorme qualidade e uma oferta turística diversificada que enriquece a estadia dos
visitantes, e que é capaz de cumprir os elevados padrões exigidos para acolher aquela que é
considerada a prova-rainha do desporto automóvel. Este é, sem dúvida, um sinal de confiança muito
positivo que é dado à região", acrescenta o representante máximo do Turismo do Algarve.
 
Além da projecção da marca Algarve a nível mundial, este evento vem trazer um novo fôlego ao
turismo da região. Só no que diz respeito a receitas directas, provenientes da organização e dos
espectadores da prova, prevê-se que este evento venha a representar para a região, um valor
próximo dos 40 milhões de euros. Em termos indirectos, e tendo em conta o efeito multiplicador da
receita gerada em torno da realização desta iniciativa, o impacto económico pode chegar aos 80
milhões de euros.
 
Neste contexto, o Turismo do Algarve está confiante que o Grande Prémio de Fórmula 1 irá ajudar a
atenuar os efeitos que a pandemia teve neste sector e contribuir para que o último trimestre do ano
registe resultados mais positivos. "Este evento pode representar uma semana de Agosto em Outubro
para o turismo da região, o que irá permitir assegurar a sustentabilidade de muitas empresas na
época baixa", avança João Fernandes.
 
Para além da prova principal, está já também garantida uma prova do circuito mundial da FIA Fórmula
2, estando ainda a ser negociada a possibilidade de realização de outras provas agregadas.
 
Face à expectativa de um aumento significativo de visitantes que esta competição pode gerar, o
Turismo do Algarve garante que o destino está preparado para acolher um maior número de pessoas
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em segurança, quer em termos de rede de cuidados de saúde, reforçada durante os primeiros tempos
da pandemia, quer no que diz respeito à capacidade de dar uma resposta musculada, face a uma
eventual ocorrência. No período em que a prova terá lugar, o esforço de reactivação das rotas aéreas
previamente existentes já permitirá garantir uma fácil acessibilidade à região.
 
Foto: região-sul.pt
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Elidérico Viegas afirma que Reino Unido tem dois pesos e duas medidas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/07/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8f4f2ae7

 
É uma enorme desilusão. Estávamos à espera - pelas notícias que vinham sendo divulgadas
ultimamente - que o Reino Unido pudesse reverter a situação. Quem
 
Início Opção Turismo Elidérico Viegas afirma que Reino Unido tem dois pesos e duas medidas
 
Elidérico Viegas afirma que Reino Unido tem dois pesos e duas medidas
 
Julho 27, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
É uma enorme desilusão. Estávamos à espera - pelas notícias que vinham sendo divulgadas
ultimamente - que o Reino Unido pudesse reverter a situação. Quem o afirma é o presidente da
Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), a principal associação
hoteleira algarvia.
 
Elidérico Viegas explicou que uma mudança de parecer do Reino Unido, a ter acontecido, não iria
permitir já uma recuperação dos prejuízos maiores causados pela primeira decisão, no início de Julho,
mas produziria efeitos na procura a partir de Setembro, quando o golfe entra na época alta no
Algarve.
 
O responsável da AHETA teceu fortes críticas ao Reino Unido por ter dois pesos e duas medidas,
destacando não entender por que razão Portugal fica fora do corredor aéreo, enquanto destinos
concorrentes apresentam contágios e óbitos em número bastante superior, não apenas a Portugal,
mas sobretudo ao Algarve.
 
Voltando a pedir ao Governo e à diplomacia portuguesa para desenvolverem os esforços que lhes
compete no sentido de reverter uma situação, Elidérico Viegas qualificou como injusta e penalizadora,
não apenas para o Algarve e as empresas algarvias, mas também para o país.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 

Página 22



Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães

Página 23



A24

Turismo do Algarve faz ´lobby´ diplomático
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/07/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/turismo-do-algarve-faz-lobby-diplomatico/

 
Início B3 Turismo do Algarve faz 'lobby' diplomático
 
Turismo do Algarve faz 'lobby' diplomático
 
Julho 27, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O Turismo do Algarve reuniu-se, na semana passada, com as Associações de Estrangeiros Residentes
e o Corpo Consular no Algarve para identificar as actuais necessidades desta população, debater os
desafios futuros da região e reafirmar a segurança daquele que é o principal destino em território
nacional.
 
A reunião surgiu 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 activamente na comunidade e de forma transversal às mais variadas áreas da vida colectiva.
No conjunto, cerca de 20% é população estrangeira, o que torna esta região inequivocamente mais
rica, referiu na ocasião o presidente da RTA, João Fernandes.
 
Por seu turno, os representantes consulares no Algarve presentes na reunião - Bélgica, Brasil,
Finlândia, Itália, Polónia, Reino Unido, Espanha e Dinamarca -, confirmaram que a região é um destino
muito seguro, opinião também 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 percepção de segurança do destino, o corpo diplomático defendeu a criação de uma
linha verde para atendimento de visitantes estrangeiros, para esclarecer dúvidas frequentes no
contexto da pandemia, adiantando ainda que a informação sobre as regras de higiene e segurança a
adoptar em Portugal deveria ser igualmente reforçada no momento de chegada dos turistas ao país e
à região.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
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Depois de tanto maldizer a invasão 

dos turistas, os portugueses 

viram-se a braços com as suas 

cidades vazias, a falar uma única 

língua. O descon namento não 

trouxe as boas notícias que o 

turismo esperava, mas já há sinais 

de esperança a Norte: enquanto no 

Porto a la para a Livra ria Lello já 

se forma rua fora, em Lisboa, nos 

pastéis de Belém ou à porta dos 

Jerónimos, não se vislumbram os 

habituais aglomerados. Lisboa está 

praticamente entregue aos seus 

habitantes e a uma mão-cheia de 

estrangeiros que até agradecem 

conseguir ver a cidade sem 

confusões. O Porto volta a ser uma 

cidade considerada segura por 

quem vem de fora. E as ruas 

começam a compor-se. 

Ainda não há números sobre a 

a uência a Portugal, mas eles já 

andam por aí. Em reduzido 

número, devido à colocação de 

Portugal em listas de “zonas 

vermelhas” de quarentena 

obrigatória. Conhecem bem a 

situação portuguesa e sabem que 

em Lisboa o risco é maior, enquanto 

no Porto se sentem mais à vontade, 

embora alguns estranhem que não 

se ande de máscara na rua. 

A Baixa de Lisboa lembra a cidade 

de não há muito tempo, embora 

com o edi cado reconstruído — 

deserta. Depois de anos a praticar 

gincanas entre turistas, o que se vê 

espanta e divide sentimentos. Mas 

há quem a pre ra assim.  

Stefan e Jana vieram da Bélgica, 

onde “a situação [de pandemia] é 

pior do que em Portugal”. 

Sentem-se “seguros, porque não há 

muita gente”. Estão na capital pela 

segunda vez, e agora “está tudo 

mais silencioso, não se vê 

ninguém”. Andrea corrobora a 

ideia. Esta alemã prefere visitar 

Lisboa assim, uma vez que, quando 

Lisboa continua quase às moscas,  
mas no Porto o sector “está a arrancar 
devagarinho”. Há quem agradeça 
conseguir ver as cidades sem ser  
aos encontrões

Regresso dos turistas parece estar a ser mais lento em Lisboa do que no Porto

esteve “cá pela primeira vez, era 

difícil ver alguma coisa, respirar na 

cidade. Agora já não”, a rma. 

Sabine é das poucas turistas que 

se vêem de máscara na rua. Veio da 

Alemanha para a costa vicentina, e 

só está há uns dias em Lisboa. Não 

vai car muito tempo na capital, 

uma vez que se sente “segura, mas 

não muito confortável a andar na 

cidade”, devido ao aumento de 

casos na região de Lisboa. 

Em Belém, não há las para 

comprar pastéis. Os poucos 

visitantes são principalmente 

franceses, alemães e espanhóis. 

Lorenzo comprara uma viagem 

para os Estados Unidos no início do 

ano, mas decidiu remarcá-la para 

Portugal devido às restrições às 

viagens para os EUA. A sua família é 

a única à porta do Mosteiro dos 

Jerónimos.  Apesar de saber das 

circunstâncias na cidade, o 

espanhol sublinha que se sente 

“seguro”, uma vez que acredita “ser 

um problema maior nos 

subúrbios”. 

Beate e Mathias comentam que as 

regras de prevenção da pandemia 

em Portugal são basicamente as 

mesmas que tinham na Alemanha: 

“Podemos ir a bares, restaurantes, 

igrejas. As pessoas, de facto, 

cumprem as normas, usam as 

máscaras”. O casal comprou os 

bilhetes de avião no ano passado e 

acabou por decidir vir na mesma, já 

com a pandemia. Contudo, 

expressa algumas dúvidas quanto à 

situação no aeroporto de Lisboa. 

“Quando comprámos os bilhetes, 

deixámos um lugar de intervalo. 

Quando entrámos, alguém o tinha 

ocupado e o avião estava cheio. 

Ninguém nos veri cou a 

temperatura, ainda cámos à 

espera que o zessem, mas nada”, 

desabafam.  

No Cais do Sodré, a situação é a 

mesma para Eva e So a. As turistas 

francesas a rmam que “ninguém 

lhes veri cou a temperatura no 

aeroporto”, deixando-as 

Reportagem
Ana da Cunha 

Arredados de Lisboa, turistas  
já começam a arribar ao Porto

PAULO PIMENTA
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RUI GAUDÊNCIO
duas semanas, para a terra natal de 

Tanya. Lá, surgiu o convite para 

uma festa de aniversário em 

Portugal e os dois acabaram por 

fazer uma paragem no Porto para 

visitarem a amiga Catarina, que 

trabalha no ramo da hotelaria. 

Estranham o facto de ninguém usar 

máscara na rua, cenário que não se 

veri ca em Espanha. “Habituámo- 

-nos a usar máscara na rua e agora 

penso ‘quero ir para Espanha, onde 

vou ter mais segurança’”, diz Tanya. 

As duas semanas de quarentena 

que aguardam os ingleses ao 

regressarem de Portugal não 

parecem preocupar o casal, que, 

para já, planeia apenas voltar a 

Espanha, onde Mark poderá 

continuar a sua rotina de 

teletrabalho. 

Ken e Ginnian, também de 

Londres, estão sentados numa 

outra esplanada da Cordoaria. Para 

eles, a quarentena não era razão 

para desistirem da viagem: “Não 

estamos assustados”, diz Ken. “Não 

mais assustados do que nos 

sentíamos em casa, de qualquer 

forma”. 

Para estes turistas, o Porto 

aparenta total normalidade, mas, 

para Catarina, que trabalha na 

cidade, o turismo “está a arrancar 

devagarinho”, tendo perdido algum 

do seu público-alvo, como os 

americanos e os brasileiros. Há, no 

entanto, cada vez mais “espanhóis, 

franceses, belgas”. 

Ao descer a Cordoaria em 

direcção aos Aliados, a la para a 

Livraria Lello já se começa a alongar 

pelas ruas. À espera, está um grupo 

de amigos entre os 17 e os 18 anos, 

vindos de Paris, que não estão 

preocupados com a pandemia. 

Aline partilha que considera “tudo 

muito seguro, com muitas regras”. 

Já Julien avança que “no Porto há 

muito poucos casos de covid-19”. 

Na Rua das Flores, o passo é 

rápido e agitado. Vêem-se turistas 

com mochilas às costas, alguns com 

mapas na mão, dispersando ao 

chegarem à estação de São Bento. Já 

na Ribeira não se vive a folia dos 

últimos verões no Porto, mas as 

esplanadas estão bastante 

compostas, com vários turistas 

virados para o rio Douro a brindar 

com copos de sangria. 

Sandra, natural do Peru mas 

residente em Vigo, revela que “há 

muitos turistas” e que se sente 

Antes, era impossível encontrar ruas 

sem turistas: Nova Iorque sempre foi 

uma das cidades mais procuradas por 

turistas e em 2019 quebrou o recorde 

com 66 milhões de visitas de todo o 

mundo. Mas em 2020, a cidade, o 

primeiro epicentro da pandemia nos 

EUA, está vazia e a tentar encontrar 

modos de compensar a quebra de 

receitas: segundo o Wall Street Jour-

nal, o dinheiro gasto pelos turistas no 

ano passado ajudou a criar ou manter 

400 mil empregos. 

Algumas atracções turísticas, como 

o Empire State Building ou a Estátua 

da Liberdade, começaram agora a 

reabrir, mas com a maioria dos turis-

tas internacionais impedida de entrar 

no país e quem vier de 31 dos 50 esta-

dos dos EUA sujeito a quarentena 

obrigatória de duas semanas depois 

de entrar em Nova Iorque, está a fazer 

campanha para atrair turistas locais 

e de estados perto, com o argumento 

de que assim é possível ver a cidade 

como nunca: quase vazia. 

Na Europa, Veneza tem uma das 

maiores discrepâncias entre habitan-

tes (270 mil) e turistas por ano (25 

milhões), e se o debate pré-pandemia 

era se a cidade iria sobreviver ao turis-

mo em massa, a discussão é agora 

sobre o modo como poderá sobrevi-

ver com muito menos turismo. “Qua-

se parece vingança divina”, desaba-

fava Alberto Zen, 32 anos, organiza-

dor de eventos, ao site EUObserver. 

“Durante anos não conseguíamos 

suportar a cidade demasiado cheia de 

turistas, e agora não temos 

nenhum.” 

A responsável do pelouro do turis-

mo da Câmara de Veneza, Paola Mar, 

disse ao Guardian que não foram 

tomadas grandes medidas — “agora é 

altura de pensar” — mas foram dados 

pequenos passos: “Proprietários que 

antes arrendavam a turistas assina-

ram acordos com a câmara e com as 

universidades para arrendar a estu-

dantes”, exempli cou. 

A aposta no turismo de proximida-

de é repetida noutras cidades muito 

Maria João Guimarães

Durante anos, não conseguíamos 
suportar a cidade demasiado  
cheia de turistas, e agora  
não temos nenhum 
Alberto Zen 
Organizador de eventos, Veneza

Cidades usam vazio pós-covid 
para atrair visitantes locais

ana.cunha@publico.pt mjguimarães@publico.pt

turísticas como Paris. Ninguém espe-

ra que os 50 milhões de turistas 

regressem em breve — a taxa de ocu-

pação dos hotéis foi de apenas 18% 

em Junho. A piorar os problemas eco-

nómicos da cidade, antes do con na-

mento muitos parisienses com segun-

da casa fora da capital saíram da 

cidade e muitos ainda não voltaram. 

E é também com o campo e a praia 

que Paris está a competir para atrair 

os turistas franceses. 

Mas “é uma hipótese que não se 

deverá repetir de apreciar Paris e os 

seus hotéis, restaurantes, lojas, 

museus e parques sem as multidões 

de turistas estrangeiros,” sublinhou 

à France 24 Vangelis Panagiotis, pre-

sidente do grupo de consultoria de 

turismo MKG. Algumas atracções já 

estão a recuperar: a Torre Ei el, por 

exemplo, tem tido o seu restaurante 

com reservas para todos os janta-

res.  

Em Barcelona, a retórica é diferen-

te. “Há pessoas que acham que a cida-

de é maravilhosa assim, sem turistas”, 

disse Xavier Marcé, responsável pelo 

turismo no executivo da cidade. “Mas 

talvez mudem de ideias quando o 

estado deixar de pagar 80% do seu 

salário em Setembro, e o desemprego 

chegar aos 18%.” Associações de 

comércio prevêem que um em cada 

quatro restaurantes no centro de Bar-

celona encerrem permanentemente 

por causa do coronavírus.  

Londres, outra das mais visitadas 

cidade da Europa, está a sofrer tam-

bém com a falta de turistas, especial-

mente no sector das artes e espectá-

culo. Mas a consequência mais inusi-

tada foi a necessidade de, pela 

primeira vez nos seus mais de 500 

anos de história, serem dispensados 

do serviço alguns guardas da Torre de 

Londres, conhecidos por Beefeaters. 

A organização que gere o local vive 

das verbas das entradas e o seu chefe 

executivo, John Barnes, disse ao 

Washington Post que não havia outra 

escolha “excepto reduzir o gasto em 

ordenados”. “Temos muita pena de 

ter tido que chegar a isto”, concluiu.

menos segura do que em Espanha, 

onde as medidas de segurança lhe 

parecem mais rigorosas. Porém, 

apesar de algum receio, não 

quereria perder a oportunidade de 

visitar a cidade. A sua amiga 

Camilla, também natural do Peru 

mas residente em Londres, não 

planeia sequer voltar ao Reino 

Unido, pelo que a questão da 

quarentena não se coloca. 

Ainda na Ribeira, onde um 

músico toca guitarra, os holandeses 

Malika e Jasper explicam que se 

sentem mais seguros no Porto, pois 

na Holanda não é obrigatório o uso 

de máscara em espaços interiores, 

só no autocarro e no comboio”. 

Comparam o Porto a Lisboa, onde 

estiveram há uns dias: “Não havia 

turistas praticamente nenhuns”, 

dizem. E a rmam que o Porto lhes 

parece “mais vocacionado para 

turistas” do que Lisboa. 

Mas, numa sexta-feira à noite, a 

história é outra. Ao contrário do que 

se veri ca durante o dia, a língua 

portuguesa ouve-se por todos os 

arruamentos, camu ando os 

turistas. Ainda assim, basta dar 

alguns passos para encontrar Lara, 

montada numa bicicleta, e Serena, a 

sua amiga, prontas para partir da 

Praça Carlos Alberto para a festa. 

Naturais da Alemanha, estão no 

Porto há três semanas, e Lara, 

estudante de Medicina, salienta a 

“preocupação” que os portugueses 

revelam pela população idosa. No 

entanto, quer Lara quer Serena já 

assistiram a “festas ilegais” onde se 

juntam muitos alunos de Erasmus. 

“É muito arriscado, mas o Verão 

está a começar, as pessoas querem 

sair e deixam de estar sensibilizadas 

para o vírus”, remata Serena. 

Na Cordoaria, só se encontram 

portuenses, jovens estudantes em 

euforia, a celebrar o nal da semana. 

Na Rua de Cândido dos Reis, há 

música e festejos. Na esplanada de 

um bar, Kinan, Paul e James, três 

amigos alemães , explicam ter 

estudado a situação do país antes de 

virem: “As coisas estão melhores 

aqui do que na Alemanha”, diz 

James. “Lá há festas com muita 

gente; aqui ainda não vimos nada”. 

Porém, James, que tinha estado no 

Porto em Fevereiro, nota que, de 

facto, “a cidade está mais vazia”. 

Texto editado por Ana Fernandes

apreensivas. Mas não sentem 

“grande diferença” entre as normas 

em Portugal e no país de origem. 

O miradouro de Santa Luzia ainda 

tem tido alguns grupos de noite, 

principalmente de jovens. Anya, da 

Polónia, comprou o bilhete “há dois 

dias, espontaneamente”. Não 

estava ciente das restrições nos 

voos, nem se sente 

“particularmente preocupada” na 

cidade. 

Porto recupera turistas 
“Aqui há mais turistas do que em 

Londres”, conta Mark ao PÚBLICO, 

numa tarde de Julho passada no 

café Piolho, no Porto. Apesar de, 

para um portuense, as ruas 

parecerem visivelmente mais 

vazias do que seria de esperar no 

Verão, face ao que se via nos 

últimos anos, ouve-se uma 

panóplia de línguas desde a 

Cordoaria até à Ribeira. 

Mark e Tanya, que residem em 

Londres, voaram para Espanha há 
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E Tudo o Vento Levou 
Olivia de Havilland: 
morreu a última 
estrela da idade de 
ouro de Hollywood 
Cultura, 24-25

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.051 • 1,30€ • Segunda-feira, 27 de Julho de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Perda de rendimentos empurra 
famílias para “burlões do crédito”
Impacto da covid-19 agrava di culdades de sobreendividados, tornando-os alvos fáceis. Banco de Portugal 
identi cou este ano 21 entidades a actuar ilegalmente no país. É mais do dobro do ano passado Destaque, 2/3

Parlamento vai discutir 
petição contra projecto que 
está atrasado. Salazar 
morreu faz hoje 50 anos p8

País com 21 milhões de 
pobres era dos pior 
preparados na América do 
Sul para esta crise p20/21

Na Livraria Lello já há la à 
porta. O mesmo não se passa 
nos Pastéis de Belém ou nos 
Jerónimos p16/17

Centro 
Interpretativo 
do Estado Novo 
está em risco

Como a covid-19 
arrasou a já 
frágil economia 
da Argentina

Arredados de 
Lisboa, turistas 
começam a 
chegar ao Porto

ISNN-0872-1548

PAULO PIMENTA

Oleiros 
Fogo não deu tréguas.  
“É um crime destruir  
uma paisagem tão linda”  
Calor leva Governo   
a declarar alerta  
até amanhã 
Sociedade, 10/11

Família denunciou “carácter 
racista” do homicídio. 
Amnistia Internacional pede 
medidas p12 

PSP diz que 
testemunhas  
de crime não 
relatam racismo
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Museus, Palácios e Monumentos Nacionais com Descontos de Verão
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Arranca hoje, dia 27 de julho, um novo programa de descontos no acesso a museus, palácios,
monumentos e sítios arqueológicos nacionais.
 
Com 17 itinerários diferentes, que agrupam circuitos de visita ao património cultural por região ou por
tema - este programa prevê descontos para indivíduos de 25% e para agregados familiares (que
podem ir até 10 pessoas, com ascendentes e descendentes) de 45% sobre o preço original dos
bilhetes.
 
A Fortaleza de Sagres, a Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe e as Ruínas Romanas de Milreu,
monumentos na alçada da Direção Regional de Cultural do Algarve, integram três itinerários: Região
Algarve, Alentejo - Algarve e Arqueologia.
 
Os visitantes têm 7 dias para usufruir do bilhete e visitar os diversos museus, palácios e monumentos
incluídos nos itinerários, bastando dirigir-se a um dos sítios para adquirir o respetivo bilhete-circuito.
 
Nas palavras de Ângela Ferreira, Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural,  trata-se de
uma iniciativa que pretende fomentar a participação cultural dos portugueses em todo o território
nacional, aproveitando um período em que as famílias procuram opções de lazer e cultura para as
suas férias.
 
Portugal é rico em coleções únicas e patrimónios relevantes, de âmbito nacional e internacional,
alguns dos quais classificados pela UNESCO, cujo acesso o Governo pretende incentivar a todos os
cidadãos .
 
Resultante de um protoloco assinado entre a Direção Geral do Património Cultural (DGPC) e as
Direções Regionais de Cultura (DRC), este programa permite visitar, com condições especiais, até ao
final de setembro de 2020, todos os monumentos e museus sob a dependência destas entidades, num
total de mais de 60 em todo o país - estando asseguradas as medidas de proteção e segurança dos
visitantes.
 
São exemplos dos 17 itinerários disponíveis um dedicado a Conventos e Mosteiros, outro dedicado ao
Património da Unesco, outro ainda à Arqueologia e diversos organizados por regiões ou locais, como o
caso do Eixo Ajuda-Belém, que inclui o Palácio Nacional da Ajuda, o Mosteiro dos Jerónimos, o Museu
Nacional dos Coches, o Museu Nacional de Arqueologia, a Torre de Belém, o Museu de Arte Popular e o
Museu de Etnologia Popular, pelo valor individual de 28 euros e familiar de 55 euros.
 
Por: CultAlg
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O Presidente da República admite que a pandemia afetou a prevenção dos incêndios, o que torna as
condições de combate mais difíceis. Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer mais uma visita ao Algarve,
com o objetivo assumido de promover o turismo.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-07-27 06:38
 TVI - Diário da Manhã , 2020-07-27 07:07
 TVI - Diário da Manhã , 2020-07-27 08:06
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-26 20:11
 TVI - Diário da Manhã , 2020-07-27 09:06
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-26 21:34
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-26 22:14
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-26 01:05
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-26 00:15
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-26 03:14
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-27 06:38
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-27 07:07
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 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-27 08:07
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-27 09:06
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-27 10:12
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-27 11:07

Página 31



A32

 
TVI

 	Duração: 00:02:17

 	OCS: TVI - Jornal da Uma
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26-07-2020 14:03
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Camião da Esperança no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f9bda620-bb0f-4360-9d99-

a65284d13cf2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Camião da Esperança continua pelo Algarve na missão de testar junto às principais praias e
transmitir uma mensagem de tranquilidade para as férias. Depois de Portimão e Albufeira, a iniciativa
chegou a Fuzeta, no concelho de Olhão.
Declarações de António Pina, Presidente CM de Olhão; Paulo Costa, diretor geral da Global Sport

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-07-26 14:04
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-26 16:36
 TVI - Diário da Manhã , 2020-07-27 07:57
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-26 18:50
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-27 07:57
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 	Duração: 00:01:17
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26-07-2020 13:46
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Presidente da República no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=39fd9ec3-0036-4ba5-ad2f-

f311cbccaacd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Marcelo Rebelo de Sousa está novamente no Algarve e esta manhã não faltou ao mergulho habitual na
praia.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-07-26 13:47
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-26 14:24
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-26 15:10
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Cultura tem novo programa de descontos a partir de segunda-feira - Jornal do
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/07/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f542d464

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
Arranca esta segunda-feira, dia 27 de julho, um novo programa de descontos no acesso a museus,
palácios, monumentos e sítios arqueológicos nacionais, anunciou a Direção Regional de Cultura do
Algarve.
 
Com 17 itinerários diferentes, que agrupam circuitos de visita ao património cultural por região ou por
tema - este programa prevê descontos para indivíduos de 25% e para agregados familiares (que
podem ir até 10 pessoas, com ascendentes e descendentes) de 45% sobre o preço original dos
bilhetes.
 
A Fortaleza de Sagres, a Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe e as Ruínas Romanas de Milreu,
monumentos na alçada da Direção Regional de Cultural do Algarve, integram três itinerários: Região
Algarve, Alentejo - Algarve e Arqueologia.
 
Os visitantes têm 7 dias para usufruir do bilhete e visitar os diversos museus, palácios e monumentos
incluídos nos itinerários, bastando dirigir-se a um dos sítios para adquirir o respetivo bilhete-circuito.
 
Nas palavras de Ângela Ferreira, Secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, "trata-se de
uma iniciativa que pretende fomentar a participação cultural dos portugueses em todo o território
nacional, aproveitando um período em que as famílias procuram opções de lazer e cultura para as
suas férias. Portugal é rico em coleções únicas e patrimónios relevantes, de âmbito nacional e
internacional, alguns dos quais classificados pela UNESCO, cujo acesso o Governo pretende incentivar
a todos os cidadãos".
 
Resultante de um protoloco assinado entre a Direção Geral do Património Cultural (DGPC) e as
Direções Regionais de Cultura (DRC), este programa permite visitar, com condições especiais, até ao
final de setembro de 2020, todos os monumentos e museus sob a dependência destas entidades, num
total de mais de 60 em todo o país - estando asseguradas as medidas de proteção e segurança dos
visitantes.
 
São exemplos dos 17 itinerários disponíveis um dedicado a Conventos e Mosteiros, outro dedicado ao
Património da Unesco, outro ainda à Arqueologia e diversos organizados por regiões ou locais, como o
caso do Eixo Ajuda-Belém, que inclui o Palácio Nacional da Ajuda, o Mosteiro dos Jerónimos, o Museu
Nacional dos Coches, o Museu Nacional de Arqueologia, a Torre de Belém, o Museu de Arte Popular e o
Museu de Etnologia Popular, pelo valor individual de 28 euros e familiar de 55 euros.
 
TagsCULTURA descontos direção regional de cultura do algarve
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Marcelo Rebelo de Sousa: Fórmula 1 no Algarve "é boa notícia"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/07/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Bianca Marques

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=aafe401a

 
"O Algarve ficou a saber uma boa notícia nos últimos dias e ficou a perceber que há caminho a andar
favorável às suas pretensões, a boa notícia é a Fórmula 1 aqui no Algarve", apontou Marcelo Rebelo
de Sousa
 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou o regresso da Fórmula 1 a Portugal
"boa notícia", este domingo, dia 26 de julho, durante a sua visita a Loulé.
 
"O Algarve ficou a saber uma boa notícia nos últimos dias e ficou a perceber que há caminho a andar
favorável às suas pretensões, a boa notícia é a Fórmula 1 aqui no Algarve", apontou Marcelo Rebelo
de Sousa que considera esta "uma maneira de chamar à atenção em todo o mundo".
 
Marcelo Rebelo de Sousa apontou ainda que o regresso da Fórmula 1 poderá servir "para fazer as
pessoas refletirem, a começar pelos responsáveis políticos no que pode determinar uma organização
mundial a considerar que há condições de segurança".
 
"É positivo e sente-se o eco nisso nomeadamente os responsáveis governativos no domínio do
turismo. A ideia de encontrar regimes que olhem especificamente para o turismo, por um lado em
geral, nomeadamente em matéria de regime laboral numa atividade que pode sofrer durante bastante
tempo", advertiu o Presidente da República.
 
Sobre o futuro algarvio, Marcelo Rebelo de Sousa classificou ainda como "positivo nas negociações dos
pacotes para Portugal haver um programa especifico para o Algarve". "Foi dos últimos a ser aprovado
naquela maratona infindável entre umas centenas de milhões", lembrou o Presidente da República
sobre o fundo de 750 mil milhões, definido pela Comissão Europeia, para combater a crise. O
programa em questão defende a "diversificação da economia algarvia, ideia de que além do turismo é
preciso manter as infraestruturas em matéria de atividade económica, fazer outras apostas e outros
investimentos", explicou Marcelo Rebelo de Sousa.
 
Há 24 anos que a Fórmula 1 não visitava Portugal, mas entre 23 e 25 de outubro o Autódromo
Internacional do Algarve [AIA] vai receber a 12.ª corrida do Mundial.
 
Ler mais
 
Bianca Marques
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Turismo do Algarve: Fórmula 1 é um prémio merecido e há muito desejado para a
região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/07/2020

Meio: PlanetAlgarve Online Autores: Jorge Matos Dias

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=63ee7a4e

 
O Turismo do Algarve congratula-se com a confirmação oficial do Autódromo Internacional do Algarve,
em Portimão, como um dos palcos escolhidos para integrar a organização do Campeonato Mundial de
Fórmula 1. O Grande Prémio regressa a Portugal no fim de semana de 23 a 25 de outubro, após um
hiato de 24 anos.
"Estamos claramente satisfeitos e orgulhosos com esta decisão. Para além da vontade de fazer
regressar esta modalidade ao nosso país, trazer um evento internacional com esta dimensão para o
Algarve era algo que era desejado há muito tempo. Este feito resultou de um trabalho de vários anos
e de um esforço muito grande e concertado entre várias entidades, a começar pelo próprio Autódromo
do Algarve, pela Câmara Municipal de Portimão e do Turismo do Algarve, envolvendo também a
imprescindível colaboração da Secretaria de Estado do Turismo e Ministério da Economia, do Turismo
de Portugal, e das Autoridades de Saúde Regional e Nacional", explica João Fernandes. "Fruto desta
colaboração conjunta, foi possível transformar uma crise numa oportunidade. Conseguimos
demonstrar que este é um destino seguro, com um conjunto de infraestruturas de apoio de uma
enorme qualidade e uma oferta turística diversificada que enriquece a estadia dos visitantes, e que é
capaz de cumprir os elevados padrões exigidos para acolher aquela que é considerada a prova-rainha
do desporto automóvel. Este é, sem dúvida, um sinal de confiança muito positivo que é dado à
região", acrescenta o presidente do Turismo do Algarve.
 
Para além da projeção da marca Algarve a nível mundial, este evento vem trazer um novo fôlego ao
turismo da região. Só no que diz respeito a receitas diretas, provenientes da organização e dos
espectadores da prova, prevê-se que este evento venha a representar para a região, um valor
próximo dos 40 milhões de euros. Em termos indiretos, e tendo em conta o efeito multiplicador da
receita gerada em torno da realização desta iniciativa, o impacto económico pode chegar aos 80
milhões de euros.
 
Neste contexto, o Turismo do Algarve está confiante que o Grande Prémio de Fórmula 1 irá ajudar a
atenuar os efeitos que a pandemia teve neste setor e contribuir para que o último trimestre do ano
registe resultados mais positivos. "Este evento pode representar uma semana de agosto em outubro
para o turismo da região, o que irá permitir assegurar a sustentabilidade de muitas empresas na
época baixa.", avança João Fernandes. Para além da prova principal, está já também garantida uma
prova do circuito mundial da FIA Fórmula 2, estando ainda a ser negociada a possibilidade de
realização de outras provas agregadas.
 
Face à expectativa de um aumento significativo de visitantes que esta competição pode gerar, o
Turismo do Algarve garante que o destino está preparado para acolher um maior número de pessoas
em segurança, quer em termos de rede de cuidados de saúde, reforçada durante os primeiros tempos
da pandemia, quer no que diz respeito à capacidade de dar uma resposta musculada, face a uma
eventual ocorrência. No período em que a prova terá lugar, o esforço de reativação das rotas aéreas
previamente existentes já permitirá garantir uma fácil acessibilidade à região.
 
Jorge Matos Dias
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TURISMO DO ALGARVE E COMISSÃO VITIVINÍCOLA ASSINAM PROTOCOLO PARA
PROMOVER ENOTURISMO NA REGIÃO
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/07/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f9206fc4

 
O enoturismo algarvio vai ganhar novo fôlego com a assinatura de um protocolo que junta a Região de
Turismo do Algarve (RTA) à Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA) com o objetivo de impulsionar o
produto turístico no destino, que conta com 30 quintas produtoras e um aumento da área de vinha
nos últimos anos.
 
A cerimónia teve lugar no passado dia 23, nas novas instalações do Posto de Turismo do Carvoeiro.
 
Promover a região vitivinícola do Algarve no mercado interno alargado (Portugal e Espanha),
mostrando a residentes e turistas a qualidade dos vinhos de Denominação de Origem Lagos, Portimão,
Lagoa e Tavira, é o que pretendem as duas entidades regionais com o documento que será assinado
pelo presidente da RTA, João Fernandes, e pela presidente da CVA, Sara Silva.
 
Na cerimónia aberta à comunicação social estará ainda o presidente da câmara municipal de Lagoa,
Luís Encarnação, bem como alguns produtores de vinhos regionais.
 
De salientar que a procura primária de viagens associada à gastronomia e vinhos tem vindo a crescer
ao ritmo de 5% a 8% ao ano e que o produto é uma oferta turística complementar ao tradicional sol e
mar no Algarve, de acordo com o Plano de Marketing Estratégico para o Turismo do Algarve.
 
Por: LPM
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World of Wine abre na próxima semana

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9386f28b-dabd-407b-8933-

ce53daae3a21&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Abre na próxima semana o World of Wine. É um novo quarteirão cultural em plena zona histórica de
Vila Nova de Gaia.
Declarações de Eduardo Vítor Rodrigues, presidente CM V.N. Gaia, Miguel Cabrita, Secretário de
Estado Emprego e Formação Profissional.
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Festa privada não cumpre regras

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bdffc896-6a8e-4b67-bb2b-

37cff926d231&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vamos agora ver imagens que mostram dezenas de pessoas numa discoteca em Vilamoura. Não há
distanciamento social e apenas os funcionários têm máscara.

 
Repetições: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço , 2020-07-25 14:04
 CM TV - CM Jornal - 20h , 2020-07-25 20:30
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"CAMPEONATO MUNDIAL DE FÓRMULA 1 NO ALGARVE É UM PRÉMIO MERECIDO E HÁ
MUITO DESEJADO PARA A REGIÃO"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/07/2020

Meio: Estrategizando Online Autores: Joffre Justino

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=187e4809

 
Diz o comunicado de imprensa do Turismo do Algarve que este evento terá um impacto económico
que poderá chegar aos 80 milhões de euros,o que é essencial para o turismo no Algarve.
 
Na verdade a confirmação oficial do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, como um dos
palcos escolhidos para a organização do Campeonato Mundial de Fórmula 1 traz para Portugal o
Grande Prémio no fim de semana de 23 a 25 de outubro passados 24 anos.
 
"Estamos claramente satisfeitos e orgulhosos com esta decisão pois trazer um evento internacional
com esta dimensão para o Algarve era algo que era desejado há muito tempo e resultou de um
trabalho de vários anos e de um esforço muito grande e concertado entre várias entidades, a começar
pelo próprio Autódromo do Algarve, pela Câmara Municipal de Portimão e do Turismo do Algarve,
assim como contou com a Secretaria de Estado do Turismo, o Ministério da Economia, o Turismo de
Portugal, e das Autoridades de Saúde Regional e Nacional, segundo João Fernandes presidente do
Turismo do Algarve.
 
Só em receitas diretas, provenientes da organização e dos espectadores da prova, o evento
representar para a região, um valor próximo dos 40 milhões de euros e indiretamente, atendendo ao
efeito multiplicador da receita gerada em torno da realização desta iniciativa, o impacto económico
pode chegar aos 80 milhões de euros.
 
Joffre Justino
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As ondas de choque da pande-
mia da covid-19 baralharam de 
tal forma a ordem mundial que 
em julho de 2020 passa a ser 
real aquilo que em janeiro de 
2020 seria impossível. Como a 
Fórmula 1 estar de regresso a 
Portugal, por exemplo. Com o 
cancelamento ou adiamento de 
boa parte das corridas iniciais 
do Mundial, que só arrancou 
no início de julho, na Áustria, 
o Fórmula One Group necessi-
tou de rever toda a estratégia: 
menos viagens, campeonato 
mais concentrado na Europa, 
olhando mais para a evolução 
da pandemia e para a necessi-
dade de competir do que exa-
tamente para os milionários 
fees de dezenas de milhões de 
euros que se pedem a cada país 
para ter a F1.

E foi aqui que apareceu a ja-
nela de oportunidade para Por-
timão, que viu esta sexta-feira 
confirmada uma notícia de que 
nos últimos dois meses se falava 
com insistência: a F1 está de re-
gresso ao nosso país, desta vez 
no Autódromo Internacional 
do Algarve, em Portimão, 24 
anos depois da última corrida 
no Estoril. Depois de, numa 
fase inicial, estarem em cima da 
mesa datas entre o final de se-
tembro e as primeiras semanas 
de outubro, a decisão da F1 de 
manter o GP Rússia colocou o 
GP Portugal em 25 de outubro. 

GP DE PORTIMÃO VALE PELO MENOS €30 MILHÕES

FÓRMULA 1

Será o 17º e inesperado tomo de 
uma história que começou nas 
ruas do Porto em 1958, com uma 
vitória de Stirling Moss, passou 
por Monsanto, foi ao Estoril 
nos anos 80 e 90 e volta ago-
ra para uma prova no Algarve, 
um esforço de dois anos e que, 
como revelou Paulo Pinheiro, 
CEO do Autódromo Internaci-
onal do Algarve, ao Expresso, a 
4 de julho, tinha como objetivo 
inicial “roubar” os testes de in-
verno a Barcelona. Já este ano, 
a pista de Portimão recebeu a 
homologação grau 1 da FIA, o 
único que permite a um circuito 
receber provas de F1. E a impos-
sibilidade de realizar algumas 
das provas europeias e as quatro 
na América (Canadá, Estados 
Unidos, México e Brasil foram 
ontem oficialmente cancelados) 
deu o empurrão final para a can-
didatura de Portimão se tornar 
cada vez mais forte.

O GP Portugal será, assim, a 
12.ª prova do ano, numa altura 
em que o Algarve ainda dá ga-
rantias de bom tempo. Além da 
F1, haverá corridas de suporte, 
nomeadamente a F2. E o pla-
no é ter público nas bancadas. 
“Vamos ter uma prova com pú-
blico, a menos que haja uma 
catástrofe”, frisou Ni Amorim, 
presidente da Federação Por-
tuguesa de Automobilismo e 
Karting (FPAK), na conferên-
cia de imprensa de apresenta-

Lewis Hamilton será uma das estrelas presentes em Portimão, a 25 de outubro 

A Fórmula 1 está de regresso a Portugal a 25 de outubro e com público, em Portimão. Organizadores 
trabalham com vários cenários de ocupação das bancadas e impacto económico pode chegar a €120 milhões

ção da corrida, que se seguiu 
imediatamente ao anúncio ofi-
cial por parte da F1 — além de 
Portimão, foram adicionadas 
ao calendário Nürburgring, na 
Alemanha, a 11 de outubro, e 
Imola, em Itália, a 1 de novem-
bro. Rita Marques, secretária 
de Estado do Turismo, explicou 
que, de momento, as entidades 
organizadoras estão a traba-
lhar “com vários cenários, com 

diferentes cargas de público”. 
Tudo dependerá, claro, da si-
tuação epidemiológica de Por-
tugal em outubro.

Uma prova a preço de saldo

Trazer uma prova de F1 custa 
várias dezenas de milhões de 
euros, algo à partida incompor-
tável para um país como Por-
tugal. A pandemia da covid-19 

veio mudar o paradigma, pelo 
menos para 2020, e a prova 
chega a preço de saldo ao nosso 
país. Do Turismo de Portugal 
sairão os 1,5 milhões de euros 
necessários para repavimentar 
o traçado — algo que deverá 
acontecer em setembro — e 
a Câmara Municipal de Por-
timão tem já um pré-acordo 
para avançar com 200 mil eu-
ros. Uma verdadeira pechincha 

se pensarmos que, no pior dos 
cenários, ou seja, numa prova 
sem público, o retorno direto 
chegará aos 30 milhões de eu-
ros. Na melhor das hipóteses, 
o impacto poderá chegar aos 
120 milhões, de acordo com 
Paulo Pinheiro, o grande im-
pulsionador do regresso da F1 
ao nosso país. O GP Portugal 
deverá ser a primeira prova do 
ano com um número de público 
significativo, ou é pelo menos 
esse o plano da própria Liberty 
Media, o atual promotor da F1. 
A organização sublinha, no en-
tanto, que a segurança estará 
acima de tudo.

É, assim, em condições ex-
cecionais que voltamos a ter a 
disciplina rainha do automo-
bilismo no nosso país. Mas Ni 
Amorim gostaria que a exce-
ção se tornasse regra, apesar 
do investimento avultado que 
tal significaria num mundo 
como o que conhecíamos pelo 
menos até março de 2020, no 
pré-covid. “Não somos uma 
corrida de substituição. O caro 
é relativo e o benefício vai ser 
tão grande que eventualmente 
o Governo pode até entusias-
mar-se a manter Portugal 
no calendário nos próximos 
anos”, disse, em jeito de desejo, 
na conferência de imprensa o 
presidente da FPAK.

Lídia Paralta Gomes 
lpgomes@expresso.impresa.pt 
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CAMPEÃO. Lewis Hamilton 

tem corrido com as bancadas 

despidas, mas em Portimão 
será diferente 
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UNIÃO FAZ A FORÇA 

Representantes do Governo, au-
tarcas, empresários e dirigentes 
congratularam-se ontem por o 
Autódromo Internacional do 
Algarve ter ganho candidatura. 

-,11•114.01 

LNDr PlIC1 

A 

autódromo 

FORMULA 

MUNDIAL NO ALGARVE 
VAI SER COM PÚBLICO 
Grande Prémio 
de Portugal regressa, a 25 
de outubro, em Portimão, 
24 anos depois do Estoril 

ALEXANDRE REIS 

Finalmente, o Grande Pré-
mio de Portugal foi ontem anun-
ciado no calendário do Mundial 
(a 25 de outubro), no Autódromo 
Internacional do Algarve (AIA), 
em Portimão. Foram 24 anos de 
jejum depois do Estoril (1996), 
mas apandemia criou condições 
para o regresso, já depois de Ca-
nadá, Brasil, Estados Unidos e 
México serem excluídos. Das 22 
corridas,13 foram canceladas ou 
adiadas e neste contexto surgiu a 
oportunidade de Portugal, cujo 

Governo deverá investir 30 mi-
lhões de euros, bem abaixo das 
taxas normais de 60 -70 milhões 
de euros. E se a pandemia não se 
agravar, Portimão vai ter públi-

 

PAULO PINHEIRO 

"Condições 
foram nossas" 
1311 "Trouxemos a corrida 
com as nossas condições e na 
data ideal. Umagrande vitória 
ter público nas bancadas. O 
caminho mais fácil seria ter 
dito sim a tudo e teríamos uma 
prova sem público, até duas, 
um negócio simpático. Não 
era esse o objetivo. Temos 
melhor circuito e condições 
sanitárias acima da Europa."o 
PRESIDENTE DO AUTÓDROMO (AIA) 

co nas bancadas, algo que ainda 
não aconteceu nas três etapas 
disputadas do Mundial - duas na 
Áustria e uma na Hungria. 

João Paulo Rebelo, secretário 
de Estado da Juventude e Des-
porto, diz que se trata de "um so-
nho" tornado realidade: "A Fl é 
a demonstração de que despor-
to, turismo e economia andam 
de mãos dadas e é importante 
para o desporto ser reconhecido 
como um contribuinte líquido 
para a boa saúde financeira do 
país", disse o governante. 

Já Rita Marques, que tutela o 
Turismo, revelou que a repa-
vimentação da pista custará 
1,5 milhões de euros, também 

TIAGO MONTEIRO 

"Mundial pode 
vir para ficar" 

"Parece-me muito bem. É 
fantástico para o país receber a 
Fl. É uma oportunidade que 
surgiu devido à Covid-19, mas 
é preciso estar presente para 
agarrar as oportunidades. É 
excelente, pois põe-se um pé 
na porta, criando uma relação 
diferente com a organização 
do Mundial. Se tudo correr 
bem, pode vir para ficar." 
O  ANTIGO PILOTO DE FÓRMULA 

a cargo dos cofres do Estado. 
NiAmorim, líder da Federação 

(FPAK), está orgulhoso da corri-
da: "É uma notícia há muito es-
perada. A FPAK teve interven-
ção junto da FIA e do Governo 
para que o projeto avançasse. O 
AIA fez a sua parte junto das 
equipas e dos detentores dos di-
reitos. Pela primeira vez, a FPAK 
vai aprovar uma prova de Fl em 
Portugal. É histórico. " 

O ex-piloto de Fl, Pedro Lamy, 
diz que será espetacular: "Há 
zonas dificilmente feitas afundo 
e têm desníveis acentuados." 

Dos 5.000 bilhetes já disponi-
bilizados, os preços vão desde os 
85 aos 650 euros. o 

JOÃO FERNANDES 

"Importante 
para a região" 
NI "A Fl vem comoumtóni-
co e como um reconhecimen-
to de que esta é uma região se-
gura e um país que vale a pena 
visitar. É uma grande notícia 
numa altura do ano muito im-
portanteparaoAlgarve, quan-
do a sazonalidade se acentua e 
numa altura em que aregião e o 
Mundo enfrentam grandes 
adversidades." o 
PRESIDENTE DO TURISMO DOALGARVE 

CALENDÁRIO/4~ 
Áustria O Domingo 

Áustria O 12 de julho 

Hungria O 19 de julho 

Grã-Bretanha O 2 de agosto 

Grã-Bretanha O 9 de agosto 

Espanha O 16 de agosto 

Bélgica O 30 de agosto 

Itália O 6 de setembro 

Itália O 13 de setembro 

Rússia O 27 de setembro 

Alemanha O 11 de outubro 

PORTUGAL O 25 de outubro 

Itália O 1 de novembro 

CARLOS CARREIRAS 

"Hora de Cascais 
gerir o Estoril" 

"Parabéns ao Algarve e às 
suas gentes, que contribuirão 
para aprojeção do país. Causa-
-me perplexidade que o Esta-
do invista num circuito priva-
do quando tem à sua guarda, 
na Pa -pública, um dos míticos 
autódromos, o Estoril. É hora 
de o Governo entregar a Cas-
cais a gestão. Abandonado é 
que não pode ser." o 
PRESIDENTE DA CM CASCAIS 
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Algarve acolhe Formula 1 no Autódromo de Portimão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/07/2020

Meio: Turismo.PT Online (O) Autores: Zita Ferreira Braga

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=caec2ac5

 
Formula 1 regressa a Portugal e o Autódromo de Portimão foi o escolhido para receber uma corrida
que há 24 anos não se realiza em Portugal "Fórmula 1 no Algarve é um prémio merecido e há muito
desejado para a região", é a reacção do Turismo do Algarve que ass
 
"Fórmula 1 no Algarve é um prémio merecido e há muito desejado para a região", é a reacção do
Turismo do Algarve que assegura que "o destino está preparado
 
para acolher o evento em segurança"
 
O evento vem trazer um novo fôlego para o turismo no Algarve, uma vez que se poderá contar com
um impacto económico de cerca de 80 milhões de euros.
 
O Turismo do Algarve congratula-se com a confirmação oficial do Autódromo Internacional do Algarve,
em Portimão, como um dos palcos escolhidos para integrar a organização do Campeonato Mundial de
Fórmula 1.
 
O Grande Prémio regressa a Portugal no fim de semana de 23 a 25 de Outubro.
 
"Estamos claramente satisfeitos e orgulhosos com esta decisão. Para além da vontade de fazer
regressar esta modalidade ao nosso país, trazer um evento internacional com esta dimensão para o
Algarve era algo que era desejado há muito tempo. Este feito resultou de um trabalho de vários anos
e de um esforço muito grande e concertado entre várias entidades, a começar pelo próprio Autódromo
do Algarve, pela Câmara Municipal de Portimão e do Turismo do Algarve, envolvendo também a
imprescindível colaboração da Secretaria de Estado do Turismo e Ministério da Economia, do Turismo
de Portugal, e das Autoridades de Saúde Regional e Nacional", explica João Fernandes. "Fruto desta
colaboração conjunta, foi possível transformar uma crise numa oportunidade. Conseguimos
demonstrar que este é um destino seguro, com um conjunto de infraestruturas de apoio de uma
enorme qualidade e uma oferta turística diversificada que enriquece a estadia dos visitantes, e que é
capaz de cumprir os elevados padrões exigidos para acolher aquela que é considerada a prova-rainha
do desporto automóvel. Este é, sem dúvida, um sinal de confiança muito positivo que é dado à
região", sublinha, João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
Para além da projeção da marca Algarve a nível mundial, "este evento vem trazer um novo fôlego ao
turismo da região".
 
Falando das receitas directas, provenientes da organização e dos espectadores da prova, "prevê-se
que este evento venha a representar para a região, um valor próximo dos 40 milhões de euros".
 
No que se refere às receitas indiretas, e tendo em conta o efeito multiplicador da receita gerada em
torno da realização desta iniciativa, "o impacto económico pode chegar aos 80 milhões de euros".
 
Neste contexto, o Turismo do Algarve está confiante que o Grande Prémio de Fórmula 1 irá ajudar a
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atenuar os efeitos que a pandemia teve neste sector e contribuir para que o último trimestre do ano
registe resultados mais positivos. "Este evento pode representar uma semana de Agosto em Outubro
para o turismo da região, o que irá permitir assegurar a sustentabilidade de muitas empresas na
época baixa.", avança João Fernandes.
 
Para além da prova principal, está já também garantida uma prova do circuito mundial da FIA Fórmula
2, estando ainda a ser negociada a possibilidade de realização de outras provas agregadas.
 
Face à expectativa de um aumento significativo de visitantes que esta competição pode gerar, "o
Turismo do Algarve garante que o destino está preparado para acolher um maior número de pessoas
em segurança, quer em termos de rede de cuidados de saúde, reforçada durante os primeiros tempos
da pandemia, quer no que diz respeito à capacidade de dar uma resposta musculada, face a uma
eventual ocorrência".
 
No período em que a prova terá lugar, o esforço de reactivação das rotas aéreas previamente
existentes já permitirá garantir uma fácil acessibilidade à região.
 
Zita Ferreira Braga
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RTP 1

 	Duração: 00:01:25

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 87741380

 
24-07-2020 20:51

1 1 1

Fórmula 1 regressa a Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=57e7ea08-e614-4239-b156-

83326e79523f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Fórmula 1 vai regressar a Portugal. Os bólides deverão acelerar no Autódromo de Portimão entre 23
e 25 de outubro.
Declarações de Isilda Gomes, presidente CM Portimão, Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo.

 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-07-24 22:36
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-07-25 00:50
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-25 11:21
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-07-25 12:46
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SIC

 	Duração: 00:01:57

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 87741344

 
24-07-2020 20:33

1 1 1

Fórmula 1 regressa a Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a25d898b-f4ca-4eea-a3a1-

dde83da25729&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
24 anos depois, a Fórmula 1 está de regresso a Portugal. Em outubro, o Autódromo Internacional do
Algarve vai receber o Grande Prémio de Portugal, uma prova que tem prevista a presença de público.
Comentários de Ni Amorim, presidente da FPAK.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-07-24 20:34
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-07-24 00:57
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-25 08:33
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-25 09:41
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-25 07:37
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TVI

 	Duração: 00:02:34

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87741310

 
24-07-2020 20:19

1 1 1

Fórmula 1 regressa a Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e5f161f2-973c-4ac7-b35e-

ce6c9e8c7dc8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Fórmula 1 vai regressar a Portugal e ainda este ano. 24 anos depois, o Grande Prémio de Portugal
volta a ser disputado na principal disciplina do desporto motorizado. Será entre 23 e  25 de outubro, o
palco é o Autódromo Internacional do Algarve e vai haver público nas bancadas.
Comentários de Rita Marques, secretária de Estado do Turismo; Ni Amorim, presidente da FPAK; Tiago
Monteiro, piloto; António Félix da Costa, piloto.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-24 20:20
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-24 01:19
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-24 00:43
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-24 02:56
 TVI - Jornal da Uma , 2020-07-25 14:19
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-25 08:47
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-25 09:50
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-25 10:43
 TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-07-25 14:19
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Antena 1

 	Duração: 00:02:07

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87742898

 
24-07-2020 19:08

Fórmula 1 regressa a Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cc63f708-89d9-4472-aae2-

907636fb3702&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve espera que a prova de Fórmula 1,
em Portimão, ajude a promover o Algarve fora de época turística.
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TSF

 	Duração: 00:03:09

 	OCS: TSF - Jornal de Desporto

 
ID: 87761108

 
24-07-2020 18:39

F1 em Portimão

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3a4c8401-9755-414a-98e8-

ef6d262641cc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O autódromo Internacional do Algarve em Portimão estará no calendário da Fórmula 1.
Declarações de Isilda Gomes, autarca de Portimão, Paulo Pinheiro, diretor do autódromo, e Rita
Marques, secretária de estado do Turismo, Rita Marques.
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