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Espanha tenta defender ilhas  
de quarentena do Reino Unido

Espanha tentava ontem que o Reino 

Unido aprovasse uma excepção para 

as ilhas Baleares e Canárias e que 

não impusesse aos seus turistas que 

as visitassem uma quarentena obri-

gatória no regresso ao Reino Unido. 

O Governo britânico surpreendeu 

todos quando, no sábado, anunciou 

que quem entrasse no Reino Unido 

vindo de Espanha teria de cumprir 

duas semanas de quarentena a par-

tir da meia-noite de domingo. 

Um dos surpreendidos foi o secre-

tário de Estado dos Transportes, 

Grant Shapps, cujo departamento é 

responsável por estas decisões rela-

tivas a corredores aéreos. Shapps 

acabara de chegar a Espanha para 

férias no sábado e, apesar de inicial-

mente ter sido dito que as iria conti-

nuar, ontem, anunciou que regres-

sava já amanhã, para cumprir a qua-

rentena no tempo em que deveria 

estar de férias e voltar ao trabalho 

sem restrições. 

Em Espanha tentava-se evitar um 

rude golpe para um sector essencial. 

“Não só é injusta, como totalmente 

ilógica e não tem qualquer rigor”, foi 

o comentário da principal associação 

hoteleira de Espanha, CEHAT, citada 

pela agência Reuters, à medida bri-

tânica. O presidente, Jorge Marichal, 

disse num vídeo publicado nas redes 

sociais que, face ao decidido, a asso-

ciação estava disposta a cobrir o cus-

to dos testes aos britânicos no seu 

regresso, para que não tivessem de 

cumprir a quarentena.  

A razão invocada por Londres foi 

o rápido aumento de casos em Espa-

nha, e o Governo acrescentou que 

poderia tomar decisões semelhantes 

em relação a outros países, caso se 

justi casse. No m-de-semana, o 

Ministério da Saúde de Espanha 

reportou 6361 novos casos, infor-

mando que monitorizava 361 surtos 

no país. No entanto, estes surtos 

estão localizados, afectando sobre-

tudo a Catalunha e Aragão, e o núme-

ro de mortes é baixo — seis na última 

semana, dois esta segunda-feira.  

A ministra dos Negócios Estran-

geiros de Espanha, Arancha Gonzá-

Madrid argumenta com dados epidemiológicos para pedido de excepção para Baleares e Canárias. 
Governo britânico a rma que pode voltar a aplicar medidas como esta, de surpresa, a outros países

vão regressar, entretanto, e têm de 

cumprir a quarentena. O Partido 

Trabalhista, na oposição, pediu ao 

executivo que ajudasse os emprega-

dos que agora tinham de comunicar 

a obrigação de fazer quarentena, 

avisando que muitas pessoas pode-

riam passar por di culdades nan-

ceiras se tiverem de car duas sema-

nas sem poder trabalhar. 

O tablóide The Sun a rmava que 

Londres estava a considerar a excep-

ção para Baleares e Canárias pedida 

por Madrid — a taxa de infecção ali é 

muito mais baixa do que na maior 

parte do Reino Unido. Espanha espe-

rava poder ter esta decisão o mais 

rápido possível — todos os minutos 

contam quando operadores turísti-

cos e companhias aéreas cortam 

programas e voos, desde a operado-

ALBERT GEA/REUTERS

Turistas britânicos dizem que se sentem mais seguros em Espanha que no Reino Unido e não percebem a decisão do Governo

ra turística Tui (que manteve apenas 

as Baleares e Canárias como destino) 

à low-cost Jet2.com. A British Airways 

e a EasyJet decidiram, no entanto, 

manter as suas rotas, não poupando, 

no entanto, críticas à medida. Esta 

“trará ainda mais prejuízo para a já 

de si frágil tentativa de recuperação 

da actividade do sector, que enfren-

ta o maior desa o da sua história”, 

disse a Associação de Operadores de 

Aeroportos (AOA). 

Cerca de um quinto dos turistas 

estrangeiros em Espanha são do 

Reino Unido, à volta de 18 milhões 

de britânicos visitaram o país, e os 

seus destinos preferenciais são as 

Baleares, Canárias, Costa del Sol e 

Costa Blanca.

uma excepção. O mais importante 

é que Espanha está a fazer um gran-

de esforço para controlar estes sur-

tos, um esforço para identi car os 

casos de pessoas que têm resultado 

positivonos testes ao coronavírus”, 

declarou. A OMS, por seu lado, elo-

giou o sistema de vigilância que está 

em vigor em Espanha. 

Turistas britânicos em Espanha 

ouvidos pela Reuters repetiam que 

as medidas de prevenção são melho-

res onde estão — máscaras, higieni-

zação de mãos nas lojas, etc.. “Isto é 

ridículo”, reagiu John Snelling, de 50 

anos, de Stratford-upon-Avon, de 

férias em Menorca. “Aqui quase não 

há casos. Tenho muito mais hipótese 

de contrair o vírus quando voltar.” 

O Governo pediu “compreensão” 

aos empregadores dos turistas que 

Secretário de 
Estado britânico 
foi apanhado pelo 
anúncio de férias 
em Espanha e vai 
voltar amanhã, 
para cumprir 
a quarentena 

Pandemia
Maria João Guimarães

maria.joao.guimaraes@publico.pt

lez Laya, esforçou-se por repetir que 

os problemas são localizados e que 

o país é um destino seguro. As res-

tantes regiões espanholas têm taxas 

de infecção mais baixas do que o 

Reino Unido. “Tal como outros paí-

ses europeus, Espanha tem surtos”, 

disse González Laya. “Isso não é 
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G E S IA O 
M.a João Vieira Pinto com António Sarmento 

O principal inimigo 
é o medo 

PRINCIPAL EXPORTADOR, O SECTOR DO TURISMO FOI TAMBÉM DOS MAIS 
PENALIZADOS COM A PANDEMIA. PARA VOLTAR A NÚMEROS MAIS POSITIVOS, IMPORTA 
RECUPERAR A CONFIANÇA COMO DEFENDE O PRESIDENTE DO TURISMO DE PORTUGAL 

uís Araújo é um opti-
mista. Sempre acreditou 
que o destino Portugal se 
iria afirmar mais ainda 
a nível mundial, assim 
como hoje acredita que 
o País regressará aos 
índices de receitas re-
gistados no pré-Covid. 
Mas para isso, como 
diz, é preciso ganhar 

ao concorrente "medo", mais do que a 
qualquer outro destino. 

EM 2019 AS RECEITAS TURÍSTICAS REGIS-

TARAM UM CONTRIBUTO DE 8,7% NO PIB 

PORTUGUES. COM A PANDEMIA ESTE FOI O 

SECTOR, NO SEU TODO, MAIS AFECTADO. E 

EM ABRIL AS PREVISÕES DO INE APONTAVAM 

PARA UMA REDUÇÃO DE 25% DAS DESPESAS 

DE TURISMO EM PORTUGAL 

Luís Araújo: Os últimos quatro anos 
foram fantásticos e crescemos mais 
de 60% nas receitas de Turismo, em 
Portugal. Em 2015, tínhamos 11,5 mil 
milhões de euros de receitas e em 2019 
fechamos com 18,4 mil milhões. Foram 
quatro anos muito bons e em que o 
sector público e privado aproveitaram  

para planificar um pouco o que seria o 
futuro. Nos primeiros dois meses deste 
ano, os números eram extremamente 
positivos com crescimentos a dois dígitos, 
o que significa que continuávamos no 
caminho ascendente. 

Em Março já tivemos uma quebra 
considerável, menos 40% em relação 
ao ano passado, e Abril - ainda não 
temos os dados do INE - mas estarão 
no mesmo caminho. 

O que temos no futuro? A certeza 
que o sector vai retomar aquilo que era 
anteriormente; e a incerteza, da velo-
cidade e quando é que isso acontecerá, 
porque depende de vários sectores. 
Temos alguns indicadores positivos, 
nomeadamente a recuperação das 
companhias aéreas. Já temos dados que 
indicam que em Julho a recuperação 
face a Julho do ano passado anda nos 
30-40% e em Agosto já estará nos 50-
60%, o que é extremamente positivo. 
Mas depois temos uma série de outras 
condicionantes como a ligação com os 
EUA ou o Brasil, que foram os nossos 
grandes motores e mercados alternativos 
neste crescimento. A maior incógnita é 
perceber de que forma os consumidores 
vão recuperar a confiança nas viagens. 

Ou seja, temos é de ir trabalhando no 
tabuleiro de xadrez e ver com que peças 
nos movimentamos para podermos sair o 
mais depressa e o mais à frente possível 
face a outros destinos concorrentes. 

EM 2019 FORAM REGISTADOS 27 MILHÕES 

DE TURISTAS EM PORTUGAL 

Luís Araújo: São números que temos 
de voltar a ter até porque temos capa-
cidade para ter esses e mais, em todo 
oterritório nacional e ao longo de todo 
oano. Mas isso está dependente de um 
conjunto de factores que têm que ver 
com a cadeia completa de fornecimento, 
desde o consumidor que tem que ter 
confiança para viajar - por isso é que 
dizemos que, agora, a nossa principal 
concorrência não é Espanha, Itália 
ou Grécia, mas o medo de viajar - e, 
por outro lado, tem que ver com as 
movimentações das companhias aé-
reas, a sua capacidade de resposta... 
Há muitas componentes em jogo e o 
que temos é de estar preparados para 
voltar à actividade regular. E estamos a 
fazê-lo, numa óptica de campanhas e de 
visibilidade, estão a fazer as empresas 
que se estão a preparar para receber os 
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consumidores com novos requisitos e 
preocupações, e estamos a fazer numa 
óptica nacional e internacional. 

Agora, quando vamos voltar a ter 27 
milhões de turistas, adoraria saber. O 
que temos de fazer é estar preparados 
para os receber e planificar o futuro 
com muito cuidado. 

SELO CLEAN AND SAFE NA RECUPERAÇÃO 

DA CONFIANÇA 

Luís Araújo: Somos muito criteriosos 
em relação aos selos e certificações 
porque já há muitos no mercado. 
Mas era fundamental dar confiança 
às empresas, para que os clientes 
confiassem nelas, e dar confiança aos 
consumidores. O selo surgiu para isso, 
com base forte na responsabilização. 
Responsabilização do sector público 
que dá as instruções, nomeadamente 
oTurismo de Portugal em colaboração 
com a DGS, das empresas que cum-
prem e complementam indicações, 
e dos privados, que têm o papel de 
cumprir com as regras. Fechamos esta 
responsabilização com os privados, 
com a plataforma Portugal clean and 
safe porque é a oportunidade que os 
privados têm de alertar para o facto 
de um estabelecimento estar, ou não, 
a cumprir com os requisitos. De lançar 
o alerta para fazermos a auditoria. 

Além de que fomos os primeiros a 
nível mundial, e hoje há vários países 
que estão a desenvolver um selo como 
o nosso e a quem disponibilizamos as 
informações que tínhamos, até porque 
isto é um problema mundial. 

Se há uma coisa que estes três meses 
nos ajudaram foi a estar disponível para 
ooutro. Isso acontece em qualquer em-
presa e no Turismo de Portugal ainda 
mais. O facto de percebermos o que é  

elli~emeào 

preciso em dada altura e intervir, não 
ficarmos agarrados ao passado. 

FORMAÇÕES ONLINE PARA EMPRESÁRIOS 

E EMPREENDEDORES E MANUTENÇÃO DE 

QUASE 100 MIL POSTOS DE TRABALHO 

Luís Araújo: Nos últimos anos passá-
mos por algumas situações de gestão 
de crise no Turismo de Portugal, como 
os incêndios há dois anos - que nos 
obrigou a uma acção muito concertada 
interna e externamente para moni-
torizarmos e tentarmos impedir que 
fosse uma situação maior - ou a greve 
dos transportadores de combustíveis o 
ano passado. Foram situações que nos 
obrigaram a focar. E foi isso que fizemos 
agora. O que começámos por decidir 
foi atender a quem precisa de nós que, 

» Luís Araujo, presidente do Turismo de Portugal 

no nosso caso, é muito simples. São as 
empresas e os colaboradores, os turistas 
- que precisavam de comunicação clara 
porque havia muitos que estavam cá e 
não sabiam se podiam sair e outros que 
estavam fora e não sabiam se podiam 
entrar -, e os cidadãos. 

E o Turismo, que defendemos que 
é uma força do bem, tinha que estar 
disponível para isto. 

Com este foco, fomos ver o que era 
importante para cada uma das três áreas 
e onde é que podíamos acrescentar valor. 
E os webinares são um bom exemplo 
disso. Uma semana depois de entrarmos 
em confinamento fizemos uma reunião 
virtual com os responsáveis das nossas 
delegações (25 mercados, quase 60 
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G E S IA O 
O PRINCIPAL INIMIGO É O MEDO 

pessoas) e onde o que pedimos foi que 
fechassem as portas e se mantivessem 
ao lado dos nossos parceiros em cada 
mercado, como as companhias aéreas, 
agências de viagens, operadores... e isto 
foi uma forma de darmos mais infor-
mação sobre tudo aquilo que estava a 
acontecer em cada mercado, para em-
presas, colaboradores e empresários a 
nível nacional. Fazíamos dois webinares 
por semana e um para cada mercado. 
Acabou por ser uma aprendizagem para 
os próprios mercados, para saber como 
reagir e actuar em situações de crise. 

APOIOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA A 

UM SECTOR GERIDO MAIORITARIAMENTE 

POR PRIVADOS 

Luís Araújo: Nenhum dos nossos activos 
- património, cultura, gastronomia - foi 
danificado. Continua tudo igual. Além 
de que este é um problema mundial 
que vai (que tem que) passar. O que o 
Governo pensou foi que o que precisa-
mos agora são balões de oxigénio para 
aguentar esta "tripla onda da Nazaré" 
que apanhámos. Pode demorar três me-
ses, cinco ou mais, mas temos de estar 
preparados para dar apoio às empresas 
seja a nível financeiro, seja a nível de 
redução de custos - por exemplo, a linha 
de microcrédito para pequenas empresas 
teve quase 6000 candidaturas. Estes 
tempos também foram importantes 
para nos prepararmos para o futuro. O 
facto de termos dado formação a mais 
de 30 mil pessoas, durante dois meses, 
revela um esforço por parte das escolas 
de turismo. 

Foram medidas eficazes, tomadas 
na altura certa e que nos vão permitir 
recuperar mais rapidamente, ou, pelo 
menos, que as empresas estejam pre-
paradas para a retoma. 

VAI SER DIFÍCIL RECUAR 
AOS 27 MILHÕES DE 
HÓSPEDES DE 2019. 
MAS QUANTO MAIS 
DEPRESSA TIVERMOS 
CONFIANÇA, AVIÕES 
NO AR, FORMAS DE 
NOS LIGARMOS ENTRE 
PAÍSES, MAIS DEPRESSA 
RECUPERAMOS, TODOS. 

CAMPANHA DO TURISMO DE PORTUGAL 

CONVIDA OS PORTUGUESES A VIAJAREM 

PELO MELHOR DESTINO TURÍSTICO DO 

MUNDO: PORTUGAL 

Luís Araújo: A curva tem sido ascendente. 
Numa altura em que o mercado interno 
é aquele de que mais dependemos e que 
já representa entre 30 a 40% da procura, 
é importante reforçar esta mensagem. 

E não é só uma mensagem para lem-
brar aos portugueses que é importante 
visitar Portugal mas, também, apro-
veitar estes momentos para ter novas 
experiências dentro do território. Seja 
numa visita mais longa ou numa mais 
curta. A campanha é "Tu podes, visita 
Portugal", com mensagem nacional mas 
capacidade de impacto a nível global. Até 
nestas acções temos de ter a noção da 
importância que Portugal desempenha 
enquanto destino turístico, de exemplo 
e liderança. 

Vai ser difícil recuar aos 27 milhões 
de hóspedes que tivemos em 2019 ape-
nas e só com o mercado nacional mas 
estamos a estimular estas visitas para 
os portugueses que passavam férias lá 
fora e que o poderão fazer cá. 

O principal inimigo e a principal 
concorrência é o medo. Quanto mais 
depressa tivermos confiança, aviões no 
ar, formas de nos ligarmos entre países, 
mais depressa recuperamos, todos. 

O facto de termos uma oferta tão rica 
e tão diversa, desde o alojamento local 
à hotelaria passando pelo turismo no 
espaço rural, ajuda a direccionar a men-
sagem para diferentes tipos de pessoas 
e é positivo numa óptica de retoma. 

MANTER A COMUNICAÇIO DIGITAL MAS 

NÃO DESCURAR OS MEIOS 

Luís Araújo: Mais do que comunicação, 
é trabalho digital, relacionamento 
digital, emocional mas factual. Man-
tivemos sempre uma comunicação 
muito factual, chamamos a atenção 
para as limitações que temos, para os 
perigos de abertura, para as diferentes 
fases que identificámos... Mesmo a 
nível interno, a comunicação também 
tem de ser emocional porque só assim 
é que conseguimos, à distância, manter 
a união de todos. 

Uma das vantagens, nesta fase, foi o 
facto de termos uma estratégia clara 
até 2027. E a estratégia tem uma lógica 
que faz todo o sentido e talvez faça mais 
hoje do que nunca. Baseada na susten-
tabilidade e com foco nas pessoas, só 
temos que fazer pequenos acertos como 
definir os mercados onde vamos investir 
mais ou o tipo de segmentos a captar. 

No futuro, é importante que se mante-
nha a aposta na inovação, na formação 
e no conhecimento. • 
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CAI A PIQUE ATÉ MARÇO 
Os residentes em Portugal 
realizaram 3,7 milhões de via-
gens até março, uma queda 
de 20%, após uma subida de 
9.3% no último trimestre de 
2019, segundo dados do INE. 
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Turismo 

Viagens 
de residentes 
diminuíram 

20% 
QUEDA 
Os residentes em 
Portugal realizaram 3,7 
milhões de viagens nos 
primeiros três meses 
deste ano. O número, 
divulgado pelo Instituto 
Nacional de Estatística 
(INE), representa uma 
diminuição de 20%, 
depois de ter acelerado 
9,3% no último trimestre 
do ano passado. Este 
valor já conta com o 
impacto da pandemia de 
covid-19: "O impacto da 
pandemia de 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". 

NOITES FORA 
No entanto, apesar do 
decréscimo, foi registado 
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. Ainda no 1.° 
trimestre deste ano, 
88,1% das viagens 
decorreram em território 
nacional, diminuindo 
19,6%. As viagens 
turísticas com destino ao 
estrangeiro totalizaram 
444,2 mil, tendo 
diminuído 81,9% no mês 
de março. 

MOTIVAÇÕES 
A principal motivação 
para viajar neste período 
foi o "lazer, recreio ou 
férias", com 1,5 milhões 
de viagens, o que 
representa um 
decréscimo de 14,6%. 
Segue-se o motivo 
"visita a familiares ou 
amigos", que 
correspondeu a 1,5 
milhões de viagens, 
diminuindo 29,1%. 
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HOTELARIA DE LISBOA PROPÕE 

TRANSPORTES GRÁTIS 
A Associação de Hotelaria de 
Portugal (AHP) propôs à Câ-
mara de Lisboa medidas de 
fomento do turismo na cida-
de, como transportes públi-
cos gratuitos e entradas gra-
tuitas em espaços culturais. 
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Hotéis sugerem medidas 
para atrair turistas em Lisboa 

Propostas da Associação 
de Hotelaria de Portugal 
já foram enviadas 
à Câmara de Lisboa. 

A Associação da Hotelaria de Por-
tugal (AHP) enviou à Câmara 
Municipal de Lisboa, a pedido da 
própria, um conjunto de medi-
das que pretendem atrair mais 
turistas e ajudar as empresas do 
setor. As medidas apresentadas, 
segundo a associação, são orien-
tadas para dois eixos: promoção 
turística e serviços municipais, 
rendas, taxas/tarifas e impostos 
municipais. 

Devido à realização da Cham-
pions League em Lisboa, a AHP 
sugere a organização de fam trips, 
personalizadas e altamente qua-
lificadas, para os jornalistas que 
vêm acompanhar esse evento. 

Mas esta não é a única suges-
tão. Uma vez que a cidade se 
encontra com o turismo pratica-
mente parado, a AHP sugere criar 
estímulos dirigidos para a pou-
ca procura mas que promovam 
a economia local: atribuição de 
um uoucherlvale de desconto a 
ser utilizado por cada turista que 
pernoite em estabelecimentos 
hoteleiros e alojamento local cole-
tivo (hostels e guesthouses), por 
um mínimo de três noites, no 
valor de 50 euros por pessoa, para 
que este possa, à sua escolha, des-
contar em serviços turísticos, 
optando por utilizar esse valor 
em mais uma noite no alojamen-
to; em equipamentos culturais; 
em restaurantes, casas de fado 
e adegas, entre outros locais. Os 
vouchers serão dados aos hóspe-

  

des pelo próprio estabelecimen-
to em que esses se alojem. 

Destaque ainda para o reforço 
na alocação das verbas de promo-
ção da Associação de Turismo de 
Lisboa, por forma a contribuir 
para colocar Lisboa no top ofmind 
das escolhas de indecisos de últi-
ma hora e de público em geral 
que adiaram o projeto de viagem, 
através de campanha de comu-
nicação de relançamento do des-
tino nos mercados de dimensão 
que nos podem visitar fácil e con-
venientemente de automóvel; e 
potenciar instrumentos de incen-
tivos de apoio à captação de rotas 
aéreas para a cidade, em parce-
ria com a Ana, a Rena e o Turis-
mo de Portugal. 

A AHP sugere ainda tornar os 
transportes públicos gratuitos 
para todos os turistas hospeda-
dos em empreendimentos turís-
ticos e alojamento local coletivo 
durante o período da sua estadia, 
residentes e trabalhadores até 
março do próximo ano. 

Isentar os hóspedes dos empaeua-
dimentos turísticos e alojamento 
local coletivo do pagamento de 
entradas em todos os espaços cul-
turais e equipamentos geridos 
pela câmara municipal até mar-
ço de 2021 é outra das soluções. 
"Não podemos esquecer-nos de 
que as empresas hoteleiras estão 
entre as que pagam mais taxas e 
impostos às cidades, mais ainda 
junto das que têm taxa turística, 
pelo que é chegado o momento 
de os municípios estarem ao lado 
de quem os tem ajudado ao lon-
go dos anos", diz o presidente da 
AHP, Raul Martins. 
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2019 foi 3.2  ano 
de quebra nas 
dormidas 
Em 2019, o número de dormidas 
no alojamento turístico global na 
Região aproximou-se dos 8,5 mi-
lhões, traduzindo uma queda de 
2,7% face a 2018. 

Os residentes em Portugal con-
tribuíram com cerca de 1,1 mi-
lhões de dormidas, representan-
do um acréscimo homólogo de 
8,5%, enquanto os estrangeiros 
não residentes originaram cerca 
de 7,4 milhões de dormidas, cor-
respondendo a um decréscimo de 
4,1% nesta variável, frisa a Direc-
ção Regional de Estatística. 

Já o RevPAR atingiu em 2019 
os 44,29 euros no conjunto do 
alojamento turístico, ou seja, me-
nos 6,7% do que em 2018. 
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TUI cancela operação 
para Espanha 
O operador turístico TUI 
decidiu cancelar todas as 
estadias britânicas em 
Espanha continental até 9 de 
Agosto devido à quarentena 
imposta pelo Governo 
britânico. A filial britânica do 
operador turístico alemão, 
declara num comunicado de 
imprensa que a sua decisão 
não se aplica às Ilhas Baleares 
e às Ilhas Canárias. 
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Excesso de oferta e online 
fragilizam comércio de rua 
Comércio de rua e restauração, a par do alojamento, vão ser os setores mais afetados pela quebra do turismo, 
com a redução dos cruzeiros e a concorrência online a terem um grande impacto na sua sobrevivência. 

Por Patrícia Gaspar 
patricia.gaspar@jm-madeira.pt 

O excesso de oferta e a concorrência 
online vão ter um forte impacto no 
comércio que enfrenta, em ano de 
pandemia, grandes desafios. 

De acordo com um estudo da 
PwC, encomendado pela Região e 
ao qual o JM teve acesso, os setores 
com maior impacto económico, em 
2020, são o comércio, o alojamento, 
a restauração e similares, com em-
bates esperados entre 34% a 41%. 

No caso do comércio de rua e 
da restauração do Funchal, os pro-
blemas são acrescidos pela quebra 
do turismo de cruzeiros provocada 
pela pandemia cujas consequências 
na Região são classificadas, pelo 
estudo da PwC, como "relevantes". 

Comparativamente ao ano pas-
sado, registou-se no porto do Fun-

 

deverão apresentar um impacto ne-
gativo significativo, entre 13% e 22%, 
com as atividades de serviços, muito 
relacionadas com a cadeia de valor 
do turismo, a sofrer um embate ne-
gativo expressivo. 

Da mesma forma, o comércio au-
tomóvel será bastante afetado pela 
pandemia, ao contrário do setor in-
dustrial, onde o impacto será bem 
menor. 

Em compensação, o estudo da 
PwC diz que deve haver algum efeito 
positivo no setor da saúde e em ou-
tros setores de atividade associados 
ao setor público, mas não o suficien-
te para evitar um impacto negativo 
significativo na economia regional. 

O setor das atividades artísticas e 
de espetáculos aparece com impacto 
positivo, apenas associado ao valor 
dos apoios públicos e não pelo efeito 
do consumo. 

Baseando-se em entrevistas rea-
lizadas a Stakeholders', entre eles os 
grupos Sousa, Santander, Socicor-
reia, Pestana, Tecnovia, CECSocial, 
Empresa de Eletricidade da Madeira 
e a AP Madeira, a PwC conclui que 
grande parte do desemprego vai 
ocorrer no Turismo e atividades re-
lacionadas com esta área. 

Entre os principais constran-
gimentos, a análise da consultora 
aponta a quarentena, as ligações 
aéreas e as restrições nos mercados 
de origem, concluindo que "muitas 
empresas vão optar por não abrir" e 
que os alojamentos locais e as pe-
quenas unidades hoteleiras vão viver 
uma conjuntura crítica. 

da Madeira (DREM), enquanto em 
janeiro aquele agregado cresceu 
8,1% em termos homólogos, acele-
rando para 10,8% em fevereiro, em 
março observa-se um recuo muito 
pronunciado de 15,3%. 

o 
43NIC 

chal uma redução de 27% no núme-
ro de passageiros, com menos 24 
escalas, entre janeiro e fevereiro. 
Em abril e maio de 2020, não foram 
realizadas 55 escalas previstas, fa-
zendo com que entre janeiro e maio 
a quebra face ao período homologo 
ascendesse aos 51%. 

Em 2019, os passageiros e os 
tripulantes do Turismo de Cruzei-
ros gastaram, segundo a análise da 
PwC, na Madeira, 43 milhões — 49 
euros por passageiro e 63 euros por 
tripulante -, sem contar com as re-
ceitas de navegação da Associação 
de Portos da Região Autónoma da 
Madeira (APRAM) pagas pelas com-
panhias de cruzeiros. 

Ao nível global, a quebra turís-
tica impactou significativamente a 
economia regional. Exemplo disso 
mesmo são as baixas na procura 
imobiliária por não estrangeiros e 
a quebra no consumo privado evi-

 

EM 2019, os passageiros 
e os tripulantes do Turismo 
de Cruzeiros gastaram, segundo a 
análise da PwC, na Madeira, 
43 milhões — 49 euros por 
passageiro e 63 euros 
por tripulante. 

denciada pela quebra drástica dos 
montantes movimentados em ope-
rações no multibanco, em março 
e abril. 

As consequências do novo coro-
navírus foram já notórias em março, 
revelando uma quebra pronuncia-
da nas transações. De acordo com 
a Direção Regional de Estatística 

Quebras de 82% nos passageiros 
Também as previsões para os pas-
sageiros são pouco otimistas, com 
a PwC a citar a ForwardKeys que 
admite uma quebra na ordem dos 
82% dos passageiros franceses com 
destino a Portugal e uma redução 
de 79% de passageiros alemães, 
entre abril e junho. Neste perío-
do, espera-se ainda uma queda no 
número de passageiros britânicos 
com destino a Portugal na ordem 
dos 82%. 

A consultora aponta para um im-
pacto negativo da covid-19, entre 
13% e 22%, nos setores da constru-
ção e do imobiliário que também 
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APOIOS 

Mais de 8.500 alunos 
pediram prova escolar 
para abono ou bolsas Pág .4 

r 

SAÚDE 

Estudo aponta 
vantagens 
da companhia 
dos animais 
Tese de doutoramento 
de Sílvia Vasconcelos 
sublinha a influência 
de cães e gatos na saúde 
mental dos idosos. Pág. 3 

PATRIMÓNIO 

Três atos 
de vandalismo 
em 24 horas 

RIBEIRA BRAVA 

Nascimento decide 
depois das férias 
quem aceita na lista Pag e 

Entre domingo e segunda-feira 
uma estátua foi derrubada, outra 

vandalizada e o banco de um 
miradouro foi destruído. Pág. 9 

EDUCAÇAO 

Governo já deu 
2,4 milhões 
a 60 escolas Pág .5 

jm-madeira.pt 

LEVADA 

Local do acidente fatal 
não tem proteção Pág .7 

Comércio e turismo 
vivem dias negros 

Alojamento, restauração e comércio são as áreas de negócio que mais sofrem este ano com os efeitos 
da covid-19. A ausência de cruzeiros é determinante na forte quebra que atinge o comércio de rua. 
Estas são conclusões a que chega um estudo encomendado pela Região, a que o Jornal teve acesso. 

■ Hoteleiro André Barreto acredita que mais de metade das empresas ligadas ao turismo vai acabar por fechar. Pags 14 e 15 
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mas pouco marcantes O balanço positivo feito pelo Governo 'e negado por agentes culturais. Pags. 24g 25 
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111 A falta de turistas 
não está a afetar somente 
quem dispensa camas e 
quartos. Os restaurantes, 
que, ao longo dos últimos 
anos, beneficiaram muito 
com o “boom turístico”, es-
tão a passar por “grandes 
dificuldades”.

“Restaurantes e cafetarias 
também não estão melhor, 
ao contrário do que se pos-
sa pensar. A recuperação 
está a ser igualmente lenta 
e os empresários vão resis-
tindo quase até que lhes 
falte o ar”, frisa o presiden-
te da Delegação de Coim-

bra da AHRESP, realçando 
que muitos espaços servem 
apenas “três ou quatro re-
feições ao jantar”. “Alguém 
consegue sobreviver as-
sim?”, questiona.

José Madeira lembrou 
que um estudo recente 
da AHRESP revela que, 
no setor da Restauração e 
Bebidas, 38% das empre-
sas nacionais ponderam 
avançar para insolvência 
ainda no mês de julho, por 
não conseguirem suportar 
os encargos com pessoal, 
energia, fornecedores e ou-
tros. B.N.P.

Restauração vive dias negros

As áreas centrais da cidade já recebem turistas... ... mas os restaurantes estão longe das enchentes de outrora
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Pedro Costa Ferreira 
recandidata-se à APAVT 
O presidente da Associação Portu-
guesa de Agências de Viagens e 
Turismo (APAVT), Pedro Costa 
Ferreira, é recandidato a mais um 
mandato à frente da instituição 
que lidera desde 2012. 

Costa Ferreira demonstra, atra-
vés de comunicado, a sua "dispo-
nibilidade" para se recandidatar 
ao cargo de presidente da APAVT, 
para o triénio 2021-2023, embora 
fosse sua vontade de regressar "a 
outras vidas". Só que ponderou e 
concluiu que este é o tempo "em 
que quem tem responsabilidades 
as deve assumir, em lugar de fu-
gir; onde quem tem noção de que 
pode ser útil, deve apresentar-se 
ao sector, constituindo-se em al-
ternativa". 

O contexto é difícil: "Parece evi-

  

dente que os tempos que se apro-
ximam são de decrescimento, de 
menor dinâmica, maiores dificul-
dades, e de muita dor. Decrescere-
mos onde crescemos; perderemos 
onde ganhámos; seremos acusa-
dos onde antes fomos elogiados e 
apoiados", sublinha 

Costa Ferreira refere que con-
cretizou nos últimos 8 anos a recu-
peração financeira da associação e 
a sua independência política; a 
reorganização da própria APAVT, 
mas também o reforço dos seus 
serviços jurídicos de apoio aos as-
sociados; o desenvolvimento do 
programa de marketing "Destino 
Preferido" - este ano a Madeira 
volta a ter esse estatuto - , e a apos-
ta em campanhas publicitárias e a 
dinamização das redes sociais. 
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Galiza coloca Portugal entre países de risco

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=38e3db64-43b2-4147-a19a-

ce79cb7cbca0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Galiza decidiu colocar Portugal entre os países de alto risco. Todas as pessoas que queiram visitar a
região espanhola, vão ter de informar as autoridades de saúde.
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Uso obrigatórios de máscaras nas ruas da Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=63ef7f2b-6a51-415a-ad1b-

984d26aa3fb5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo Regional da Madeira prepara-se para decretar o uso obrigatório de máscara nas ruas.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-07-28 11:01
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Quercus defende aplicação do fundo de recuperação europeu de 750 mil milhões de euros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=43858479-218d-4b45-b22b-

a17e0f4dd86e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Quercus defende a aplicação do fundo de recuperação europeu de 750 mil milhões de euros para a
criação de postos de trabalho na área da Conservação da Natureza. A Quercus sublinha que a
conservação e valorização do património natural estão intrinsecamente ligados à possibilidade do
desenvolvimento de atividades, como, por exemplo, o turismo de natureza.
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Propostas do Governo para apoiar setor no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c820b5e6-e744-42df-8e77-

53fb957413cc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Secretária de Estado do Turismo apresentou propostas do Governo para apoiar o setor no Algarve.
Rita Marques reúne-se com empresários e com associações da região para apresentar as propostas do
Governo de apoio ao destino turístico e também ao setor que está a ser um dos mais afetados desde o
início da pandemia.
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Impacto da COVID-19 no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=816cd5da-fed6-4916-b6bd-

fd343c4bce03&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo foi em todo o mundo, o setor que mais rápida e severamente, foi atingido pela pandemia.
Os números agora divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, mostram que, em março, o mês
em que foi declarado o estado de emergência, as viagens caíram 70%.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-07-28 06:51
 TVI - Diário da Manhã , 2020-07-28 07:46
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-28 06:51
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-28 07:46
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Corredores turísticos no Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=455a2167-d2e9-449f-92ff-

da2453ff3fbf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A companhia aérea Jet2 suspendeu hoje todos os voos para Faro até meados de agosto. Vários
destinos espanhóis foram também afetados, depois da decisão do Reino Unido de manter os 2 países
fora da lista de destinos considerados seguros.
Comentários de Sean Tipton, Associação Britânica de Agências de Viagem.
 
Repetições: SIC Notícias - Edição da Noite , 2020-07-27 22:03
 SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-07-27 20:16
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-28 06:30
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-28 07:35
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-28 08:38
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-28 06:31
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-28 07:35
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-28 08:38
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-07-27 00:33
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-28 09:22
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-07-28 10:32
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A21Secretária de Estado do Turismo reúne com autarcas de VRSA, Castro Marim e
Alcoutim - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/07/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Fernando Reis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e2a9875d

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, reúne-se esta noite no Hotel Vasco da Gama, em
Monte Gordo, num jantar de trabalho, com a presidente do município de Vila Real de Santo António,
Conceição Cabrita e com os presidentes das câmaras municipais de Castro Marim, Francisco Amaral e
de Alcoutim, Osvaldo Gonçalves, onde serão debatidos diversos assuntos relacionados com a
cooperação fronteiriça entre Portugal e Espanha.
 
Rita Marques, que se deslocou a Vila Real de Santo António a convite da presidente da Câmara
Municipal, estará acompanhada nesta reunião pelo vogal do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal,
Carlos Abade, do presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, e de um representante
da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve.
 
São ainda objetivos deste encontro, procurar estratégias e debater os novos desafios do turismo local
e regional desencadeados pela pandemia de Covid-19, no seguimento, aliás, da recente visita do
Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao concelho, no início de julho, a partir da qual o
Chefe de Estado iniciou um périplo pelos 16 concelhos do Algarve com vista a promover a atividade
turística na região.
 
Fernando Reis
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LAGOA | Município está atento ao nível de ocupação das praias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/07/2020

Meio: PlanetAlgarve Online Autores: Jorge Matos Dias

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=72260c6

 
Luís Encarnação reuniu-se durante a manhã desta sexta feira com representantes das autoridades de
saúde, turismo, ambiente, segurança, e proteção civil, para avaliar a situação da ocupação das praias
no concelho de Lagoa.
 
As praias da Marinha, Benagil, Albandeira e Vale de Centeanes são os pontos que estão a registar
maior pressão com níveis de ocupação acima do recomendado.
 
O Presidente do Município confirmou que já foi reduzido o estacionamento junto a estas praias,
seguindo as indicações da Agencia Portuguesa do Ambiente. O inicio das obras municipais na Praia da
Marinha é outra medida dissuasora da utilização daquele destino balnear.
 
Durante a reunião foi efetuado um acompanhamento ao minuto da situação das praias no concelho,
através de instrumentos de monitorização implementados pela Câmara Municipal que permitem a
obtenção de dados sobre o número total de pessoas.
 
Sensibilizar foi a palavra chave saída deste encontro de trabalho. Sensibilizar por um lado, as
autoridades para a necessidade de maior fiscalização nas zonas de trânsito e de estacionamento.
Sensibilizar, por outro lado, os veraneantes para que prefiram praias com areais mais amplos e menos
concorridos.
 
Luis Encarnação dirigiu esta reunião acompanhado pelo vereador Jorge Pardal, responsável pelo
pelouro das praias e orla costeira.
 
A delegada de saúde Dr.ª Maria Teresa Pereira, o capitão do Porto de Portimão, Rodrigo Gonzalez dos
Paços, a Dr.ª Ema Mendonça da Região de Turismo do Algarve, três comandantes da GNR - do
destacamento territorial de Silves representado por comandante Alferes Silva, do posto territorial de
Lagoa pelo comandante Euclides Martinho, e de Carvoeiro pelo comandante Nelson Carmo -, os
comandantes dos bombeiros e da proteção civil de Lagoa, respetivamente Vitor Rio e Jorge Cabrita, a
que se juntou ainda por vídeo chamada a Dr.ª Paula Noronha, da Agência Portuguesa do Ambiente
(APA), foram outras personalidades que tomaram parte na reunião que teve lugar no edifício principal
da Câmara de Lagoa, esta sexta feira, 24 de junho de 2020.
 
Jorge Matos Dias
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Rio visita Algarve e reúne-se com autarcas e representantes do turismo, pesca e
saúde
 

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

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e1eea205

 
Política
 
O presidente do PSD desloca-se na quarta e quinta-feira ao Algarve para avaliar no terreno as
consequências da pandemia na região, numa visita em que se reunirá com empresários, autarcas,
pescadores, associações de turismo e profissionais de saúde.
 
Fonte do PSD explicou que o objetivo é ver "a realidade de todas as áreas" no Algarve, região para a
qual o partido apresentou recentemente um programa de resposta específico nas áreas económica e
social no âmbito da pandemia da covid-19.
 
O programa da visita de Rui Rio ao Algarve arranca na quarta-feira de manhã com uma reunião de
trabalho com associações empresariais e turísticas do Algarve, em Albufeira.
 
Segue-se um almoço com autarcas do PSD, um encontro com uma associação de pescadores em
Quarteira e uma visita a uma empresa de viveiros agrícolas, a Plantalgarve, em Faro.
 
A agenda do líder do PSD na quarta-feira termina com um jantar com empresários da região, em
Castro Marim.
 
Na quinta-feira, Rui Rio reúne-se com profissionais de saúde algarvios, em Portimão.
 
No programa de resposta económica e social para o Algarve assinado pelos três deputados sociais-
democratas eleitos por este círculo (Cristóvão Norte, Rui Cristina e Ofélia Ramos), refere-se que a
região pode enfrentar "um cataclismo económico e social" como nenhuma outra no país.
 
Os deputados apontam que o setor turístico e atividades conexas "registam perdas brutais",
salientando que estas representam mais de 50% na economia da região e de 40% no emprego.
 
"A recente decisão do Governo britânico [de obrigar a quarentena quem visite Portugal] agudizou o
cenário, já que este mercado emissor responde por seis milhões de dormidas, mais de um terço de
todas as dormidas em estabelecimentos classificados na região", referem, considerando que "é
imperioso responder a estas dificuldades específicas com medidas dirigidas para a região em função
do seu tecido económico e social".
 
Depois de um conjunto de reuniões com sindicatos e associações patronais, o PSD propôs um pacote
de mais de vinte medidas, entre as quais a criação de um regime fiscal mais favorável para as
empresas sediadas no Algarve ou o aumento das linhas de crédito destinadas às empresas do setor do
turismo, restauração e atividades conexas.
 
Lançar um novo programa de medidas de emprego e formação específico para o Algarve, "com vista a
combater os efeitos da sazonalidade no emprego", propor à Comissão Europeia que todas as regiões
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onde o turismo e atividades conexas tenham um peso superior a 40 % sejam tratadas como regiões
de convergência ou excecionar o Algarve das alterações introduzidas ao regime fiscal dos residentes
não habituais são outras das medidas defendidas.
 
"Reforçar as ligações aéreas da TAP com a região, especialmente as internacionais, de modo a que
seja possível suprir, caso seja necessário, a insuficiência doutras transportadoras assegurarem as
rotas, em face de imposições de natureza sanitária ou problemas económicos que as mesmas
enfrentem", propõem ainda os deputados do PSD-Algarve.
 
Portugal contabiliza pelo menos 1.719 mortos associados à covid-19 em 50.299 casos confirmados de
infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).
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