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PANDEMIA FORÇA QUEBRA 

Metade dos hotéis fechados 
ü Quase metade (45,2%) dos 
alojamentos turísticos esteve 
ainda fechada ou sem movi-
mento em junho. Nesse mês, 
segundo o INE, o setor terá re-
gistado 500,5 mil hóspedes e 1,1 
milhões de dormidas, o que re-
presenta quebras acima dos 
80% face a igual período de 
2019. Todavia, os efeitos da  

pandemia sentiram se com 
menos forçado que em maio, à 
boleia das dormidas nacionais. 

O Alentejo assume-se como a 
região onde a quebra homóloga 
foi menos acentuada em junho, 
contraindo 48,4%. No extremo 
oposto, como a região mais pre-
judicada, posiciona -se a Ma-
deira, a cair 97,6"/,. 

I 'J;.71."%151kKIr r 

Residentes 'animaram' o setor 
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Números 

500,4 
mil hóspedes foi o número 
registado em junho, 
segundo o INE 

1,1 
milhões de dormidas foi o 
número registado em junho 

49,3% 
Percentagem do mercado 
nacional no setor turístico 

46,8% 
Percentagem do mercado 
espanhol no setor turístico 
nacional 

Turismo. 
Portugueses 
atenuam queda 
em junho 

Quase metade dos alojamentos turísticos encerrados 
ou sem hóspedes em junho, de acordo com os dados do 
11\TE. Ainda assim, a maioria admite não baixar preços. 

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinw(gionline.pt 

Os portugueses conseguiram atenuar as 
quedas do setor turístico em junho - ain-
da assim, de forma insuficiente para recu-
perar os valores alcançados em anos 
anteriores, altura em que a atividade 
batia recordes atrás de recordes. De acor-
do com os dados divulgados pelo Insti-
tuto Nacional de Estatística (INE), nes-
se mês, o setor do alojamento turístico 
deverá ter registado 500,5 mil hóspedes 
e 1,1 milhões de dormidas, o que corres-
ponde a quedas de 81,7% e 85,1%, respe-
tivamente. No entanto, o gabinete de 
estatística lembra que, nesse mês, qua-
se metade (45,2%) dos estabelecimentos 
terão estado encerrados ou não regista-
ram movimento de hóspedes. 

"De acordo com os resultados de um 
questionário específico adicional que o 
INE promoveu durante os me" de junho 
e julho, 62,6% dos estabelecimentos de 
alojamento turístico respondentes (repre-
sentando 78,6% da capacidade de ofer-
ta) assinalaram que a pandemia de covid-19 
motivou o cancelamento de reservas 
agendadas para os meses de junho a 
outubro de 2020, maioritariamente dos 
mercados nacional e espanhol", diz o 
documento. 

Segundo o mesmo, a maioria dos esta-
belecimentos que previam estar em ati-
vidade entre junho e outubro contavam 
registar "taxas de ocupação inferiores a 
50% em cada um desses meses". 

CANCELAMENTO DE RESERVAS O Alente-
jo, segundo os mesmos dados, "desta-
cou-se ao apresentar uma diminuição 
do número de dormidas de 48,4% (-31,2% 
no caso dos residentes e -84,7% no de 
não residentes)". A totalidade dos prin-
cipais mercados emissores de turistas 
"manteve decréscimos expressivos em 
junho, superiores a 90%". 

A Região Autónoma dos Açores foi a 
que "apresentou maior peso de estabe-
lecimentos com cancelamentos de reser-

  

vas (94,1% dos estabelecimentos e 91,3% 
da capacidade oferecida), seguindo-se o 
Algarve (79,2% e 89,6%, respetivamen-
te), a Região Autónoma da Madeira (76,5% 
e 91,3%, pela mesma ordem) e a Área 
Metropolitana de Lisboa (73,8% e 84,6%, 
respetivamente)", refere o INE. 

"Quando questionados sobre os prin-
cipais mercados com cancelamentos de 
reservas entre junho e outubro (poden-
do cada estabelecimento identificar até 
três mercados), o mercado nacional foi 
o mais referido, tendo sido identificado 
por 49,3% dos estabelecimentos de alo-
jamento turístico", adianta. 

O mercado espanhol foi o segundo mais 
referido (46,8% dos estabelecimentos), 
seguindo-se os mercados britânico (37,5%), 
francês (33,3%) e alemão (25,0%). 

O alerta já tinha sido dado pelo presi-
dente da Associação da Hotelaria de Por-
tugal (AHP) que, em entrevista ao SOL, 
admitiu que "o setor do turismo está a 
atravessar a maior crise deste século e 
tornou-se o setor mais prejudicado por 
esta pandemia, porque o turismo é basea-
do na deslocação para outros sítios e na 
proximidade das pessoas", e que houve 
uma quebra nas novas reservas. "Havia 
hotéis que tinham novas reservas para 
julho e não puderam abrir porque tive-
ram uma quebra de 70% nas novas reser-

  

vas. Não podia ter sido pior, e na altura 
em que foi", disse Raul Martins, acres-
centando que, "se fosse em janeiro, não 
teria mal nenhum". 

PREÇOS INALTERADOS De acordo com o 
INE, mais de metade (57%) dos estabe-
lecimentos turísticos não preveem alte-
rar os preços praticados face ao ano ante-
rior, enquanto cerca de um terço (34,9%) 
admite vir a reduzir os preços, "encon-
trando-se maioritariamente localizados 
na AM Lisboa e no Algarve (58,8% e 54,5% 
dos estabelecimentos, respetivamente)". 

Mais de metade dos 
estabelecimentos não 

preveem alterar os 
preços praticados face 

ao ano anterior 

AHP admite que hotéis 
que tinham novas 

reservas não puderam 
abrir porque tiveram 

uma quebra nas reservas 

Página 2



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 31,50 cm²

  Corte: 2 de 3ID: 87895643 04-08-2020

,,.---:- •,.- , .??..%,.-• ..r--i-' 

...., - :.,.-....%.„, 

' - 
-,,-,'. 

- , (1,,,:à;1...(,.,.,  . — .,,.. I-  . 4  

-» 
1:.,

,N,t
 

..!..',.....-

 

• 

• 

, ,,,-~0111•1•7~. 

agroala~pmeme 

•‘501r .#111  " 

'LAMA 
.• • 

O CAFÉ ESTÁ NA ORIGEM j 

1- 1 

• 

1* 

ti 

•Y'r 

oa, 

• 

     

`,1 

  

'e ••.• 

 

, 1/44( 

 

      

• 

• 
• 

: a,: • y • 

r - 

" 

.e 1, 

,
f.
--,,,,/..,z.....t :. • .r. 4:•4,„,,,,.!

..
• 9 

• • --“." " . •. '..'.',. ..,. 

 

• 

, 

Mercado nacional foi 
o que mais dinamizou 

o setor turístico, 
seguindo-se o espanhol 

Face à aplicação de medidas de distan-
ciamento social e de higiene e limpeza 
dos estabelecimentos, quase metade 
(49,1%) dos estabelecimentos adiantaram 
que a capacidade de oferta será reduzi-
da, "principalmente decorrente do aumen-
to do intervalo de tempo entre o check-
out [saída] e o check-in [entrada] dos hós-
pedes (55,9% dos estabelecimentos) e da 
redução do número de quartos (48,6%)". 

O INE colocou aos estabelecimentos 
de alojamento turístico novas questões 
visando avaliar o impacto da atual pan-
demia de covid-19 na sua atividade, nomea-
damente quanto às reservas e cancela-
mentos no período de junho a outubro 
de 2020, por principais mercados, expe-
tativas sobre qual a ocupação para estes 
meses, política de preços e quais as medi-
das adotadas com possível impacto na 
redução da capacidade oferecida pelos 
estabelecimentos, tendo obtido cerca de 
3900 respostas válidas. 

Aliás, essa garantia já tinha sido dada 
por Raul Martins ao afirmar que os pre-
ços já estão a baixar porque entende que 
alguns hotéis que abrem acabam por 
andar a roubar clientes uns aos outros. 
"Os clientes não vêm por ser mais bara-
to, vêm por uma questão de segurança. 
Claro que Lisboa, como cidade turística, 
não tem problema. A comunicação foi  

mal feita. Quando disseram que a região 
de Lisboa ia ser outra vez confinada, lá 
fora só se lê Lisboa, não se lê região de 
Lisboa. A única freguesia de Lisboa que 
esteve confinada não tem monumentos, 
não há um hotel, não tem restaurantes 
turísticos, ou seja, não tem atividade 
turística. Portanto, não havia risco mas, 
como foi mal comunicado, os turistas 
deixaram de vir porque pensaram 'aqui-
lo em Lisboa está complicado, está peri-
goso'. Mas as pessoas que chegam cá 
veem que não é isso que acontece. Acho 
que, nesse aspeto, houve uma falta de 
informação correta e exata por parte das 
autoridades portuguesas", referiu na 
mesma entrevista. 

Recorde-se que a AHP enviou à Câma-
ra Municipal de Lisboa um conjunto de 
medidas que vêm no seguimento das 
que foram enviadas em abril deste ano. 
As medidas são orientadas para dois 
eixos: promoção turística; e serviços 
municipais, rendas, taxas/tarifas e impos-
tos municipais. Para Raul Martins, "as 
medidas que venham a ser implemen-
tadas devem ser orientadas para o apoio 
à sobrevivência das empresas, como estí-
mulo ao turismo interno e espanhol no 
que resta do verão e outono, mas tam-
bém como medidas de mais longo alcan-
ce para a retoma progressiva do setor.  

Sem empresas, não haverá seguramen-
te retoma do turismo". 

Entre as medidas apresentadas, a asso-
ciação sugere a criação de estímulos diri-
gidos à pouca procura que a cidade tem 
de forma a estimular a economia local, 
através da "atribuição de um voucher de 
desconto a ser utilizado por cada turis-
ta que pernoite em estabelecimentos 
hoteleiros e alojamento local coletivo 
(hostels e guesthouses), por um mínimo 
de três noites, no valor de 50 euros por 
pessoa, para que este possa, à sua esco-
lha, descontar em serviços turísticos, 
optando por utilizar esse valor em mais 
uma noite no alojamento, em equipa-
mentos culturais, numa atividade de ani-
mação turística, etc. Os vouchers serão 
dados aos hóspedes pelo próprio estabe-
lecimento em que eles se alojem". 

A AHP propõe também que os trans-
portes públicos sejam gratuitos para 
todos os turistas hospedados em empreen-
dimentos turísticos e alojamento local 
coletivo durante o período da sua esta-
dia, residentes e trabalhadores, até mar-
ço de 2021; assim como isentar os hós-
pedes dos empreendimentos turísticos 
e alojamento local coletivo do pagamen-
to de entradas em todos os espaços cul-
turais e equipamentos geridos pela autar-
quia até à mesma data. 

BRUNO GONÇALVES 
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Guerra na justiça 

Ivo Rosa queria tirar 
Carlos Alexandre 

dos seus processos 
J1117  madeirense chegou mesmo a avisar 

que se nada mudar põe fim à sua exclusividade 
Mas o Conselho Superior da Magistratura 

decidiu não colocar um terceiro juiz no Ticão 

O magistrado irá de férias mas só depois da 
decisão instrutória da Operação Marquês 

// PÁGS. 2-3 

• 
FALAR ALTO E PRÓXIMO, 
ELEVADORES 
E ESPAÇOS FECHADOS. 
COMO SE ESPALHA 
A COVID-19? 
Portugal teve o primeiro dia desde março 
sem mortes causadas pela pandemia 

PÁGS. 12-15 
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1,50€// Terça-feira, 4 agosto 2020 // Ano 11 /1 Diário // Mimem 3266 // Diretor. Mário Rarnires // Dir. exec.: tiritar Rainho // Dir. exec. admila José Cabrita Saraiva //Subdir exec.: Marta F. Reis // Dir. de arte: Francisco Alves 

Turismo. Portugueses atenuam queda em junho 
Quase metade dos alojamentos estiveram encerrados ou sem hóspedes durante esse mês // PÁGS. 16-17 

Chega. 
Ventura desafia 
Rui Rio a dar 
"um sinal de 
aproximação"  

Juan Carlos 
deixa Espanha 
e fala-se que 
poderá vir para 
Portugal 

Jorge Jesus. 
O regresso 
anunciado 
com o triplo 
em mente  

Exames. 
Médias 
nacionais sobem 
mas há duas 
exceções 

México. 
A queda 
do senhor 
do crime que 
chorou pela mãe 

// PÁG. 4 II PÁG. 32 // PÁG. 32 // PÁG. 7 // PÁGS. 18-19 
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Turismo 
com pequena 
melhoria 
em junho 

Vários hotéis abriram 
e os feriados podem 
ter ajudado setor 

CRISE  Junho terá registado 
uma pequena melhoria para 
o setor do turismo. A esti-
mativa rápida divulgada 
pelo INE indica que o setor 
do alojamento turístico terá 
tido 500,5 mil hóspedes, o 
que representou 1,1 mi-
lhões de dormidas. 

Depois de semanas encer-
rados, várias unidades rea-
briram portas em junho, em 
particular na primeira quin-
zena do mês, época de feria-
dos durante a semana. Ape-
sar de uma ligeira melhoria 
face a maio, o mês de junho, 
mesmo com o efeito dos fe-
riados, registou uma evolu-
ção muito abaixo do regista-
do em junho de 2019 - nes-
sa altura, as unidades aloja-
mento tinham contado 
com mais de 2,7 milhões de 
hóspedes e 7,1 milhões de 
dormidas. "As dormidas de 
residentes terão diminuído 
59,8% e as de não residen-
tes terão decrescido 96,0% 
(-98,4% no mês anterior)". 

Portugal é um país perifé-
rico, pelo que a atividade tu-
rística tem uma forte de-
pendência do transporte aé-
reo. Em junho, 45,2% dos 
estabelecimentos de aloja-
mento turístico terão esta-
do encerrados ou sem movi-
mento de hóspedes. 

ALOJAMENTO AFETADO 

De acordo com um questio-
nário adicional que o INE 
promoveu durante os me-
ses de junho e julho, 62,6% 
dos estabelecimentos de 
alojamento turístico res-
pondentes (representando 
78,6% da capacidade de 
oferta) assinalaram que a 
pandemia covid-19 moti-
vou o cancelamento de re-
servas agendadas para os 
meses de junho a outubro 
de 2020, maioritariamente 
dos mercados nacional e es-
panhol", indica. Um outro 
dado apurado é que a maio-
ria dos estabelecimentos 
(57%) não prevê alterar os 
preços praticados face a 
2019".• 
ANA LARANJEIRO Página 5
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LAZER 

Um terço 
do turismo 
admite 
baixar preço 

No mês de junho as quebras 
para o setor turístico foram 
ainda muito acentuadas, aci-
ma de 80%, tanto no número 
de hóspedes como nas dormi-
das. Neste cenário, um pouco 
mais de um terço dos estabe-
lecimentos está a considerar 
baixar os preços. Estas são al-
gumas das conclusões apre-
sentadas na estimativa rápida 
do Instituto Nacional de Esta-
tística (INE), divulgada esta 
segunda-feira, 3 de agosto. 

No mês de junho terão sido 
registados 500,5 mil hóspedes 
e 1,1 milhões de dormidas, o 
que denota quebras de -81,7% 
e -85,1%, respetivamente, ain-
da assim inferiores às de maio 
de-94,2%e-95,3%. 

Neste contexto, a maioria 
dos estabelecimentos (57%) 
não prevê alterar os preços 
praticados face ao ano ante-
rior, mas cerca de um terço 
(34,9%) admite vir a reduzi-

 

-los. O grupo que está dispos-
to a baixar a fatura concentra-

 

-se maioritariamente na Área 
Metropolitana de Lisboa e no 
Algarve (58,8% e 54,5%, res-
petivamente). 

De acordo com os resulta-
dos de um questionário espe-
cífico adicional que o INE pro-
moveu, 62,6% dos estabeleci-
mentos de alojamento turísti-
co respondestes (que repre-
sentam 78,6% da capacidade 
de oferta) assinalaram que a 
pandemia de covid-19 motivou 
o cancelamento de reservas de 
junho a outubro de 2020, 
maioritariamente dos merca-
dos nacional e espanhol. 

A previsão é de que em ju-
nho e outubro as taxas de ocu-
pação sejam inferiores a 50%. 
Esta quebra estará também a 
ser influenciada pelas exigên-
cias devido à pandemia, como 
é o caso do aumento do inter-
valo de tempo entre o check-

 

-out e o check-in dos hóspedes 
(55,9% dos estabelecimentos) 
e da redução do número de 
quartos (48,6%). ■  ABO 
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DISCURSO DIRETO 

Elidérico Viegas: presidente da Ass. dos Hotéis 
e Empreendimentos Turísticos do Algarve 

"EM AGOSTO AS QUEBRAS 
VÃO SER DE CERCA DE 50%" 
13 - Quais as 
causas da baixa ocu-
pação turística no 
Algarve em julho? 
- A ocupação foi 
baixa em conse-
quência da situação 
que estamos a viver da Co-
vid-19 e também devido às 
restrições por parte do nosso 
principal fornecedor turísti-
co, o Reino Unido. Isso con-
tribuiu decisivamente para 
que as ocupações do mês de 
julho ficassem muito aquém 
do que seria normal. 
-Nos últimos dias chegaram 
muitos turistas à região. Es-
pera uma recuperação este 
mês? 
- Os turistas nacionais são os 
que mais procuram o Algar-

  

ve no mês de agosto, 
sobretudo nas pri-
meiras três sema-
nas. Esperamos um 
aumento da procura 
ligeiramente supe-
rior à verificada em 

julho, em que as quebras fo-
ram na ordem dos 70%. Em 
agosto, as quebras vão ser de 
cerca de 50%. 
- Considera o ano perdido? 
- Esta época turística será 
igual ou pior do que a estação 
baixa. Estamos assim peran-
te uma situação de três esta-
ções baixas seguidas, que 
têm gestão deficitária. Isto 
cria, como não poderia dei-
xar de ser, um constrangi-
mento muito grande às em-
presas da região. • A.P. 

ái aLLI 
SIM 
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TURISMO NO ALGARVE 

"Foi o pior julho 
de sempre" 
G  "Foi o pior julho de sem-
pre no Algarve. Tivemos 
quebras na ordem dos 70 %" , 
diz ao CM Elidérico Viegas, 
da Associação de Hotéis e 
Empreendimentos Turísti-
cos do Algarve. Para aquele 
responsável, agosto "deverá 
apresentar quebras de cerca 
de 50%". A falta de turista 
ingleses é determinante para 
esta situação, que "é grave" 
(mais na pág.47). *A.P. 

Há menos estrangeiros na região 
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Mário Cruz/Lusa 

O Governo já equaciona um cenário de queda de 9% do PIB em 2020. 

CRISE 

Turismo emperra retoma 
económica nos países do sul 

Portugal, Espanha, Itália e França foram os países da Zona Euro com 
maiores quebras no PIB no 2.° trimestre. Os dados indicam que o forte 
peso do turismo penaliza estas economias e tornará a retoma mais lenta. 

PEDRO CURVELO 
pedrocu rvelo@ negocios. pt 

ortugal viu o PIB sofrer uma 

pqueda inédita de 16,5% no 
segundo trimestre em ter-

mos homólogos. Entre os países 
para os quais já existem dados, ape-
nas Espanha, Itália e França apre-
sentaram números mais negros. 

Em comum, estes países do sul 
da Europa têm não só o facto de 
terem sido dos mais atingidos pela 
pandemia em termos sanitários, 
mas também o considerável peso 
do turismo na riqueza gerada. 

António daAscensão Costa, eco-
nomista e professor do ISEG, assi-
nala isso mesmo em declarações ao 
Negócios. 'Aparentemente, os paí-
ses mais afetados estão ligados ao tu-
rismo, são países em que o turismo 
tem mais peso", nota, ressalvando 
que existem"algumas variantes, no-
meadamente as medidas de confi-
namento e de encerramento de afl-
vidades em cada um dos países". 

A Capital Economics partilha 
da mesma opinião num relatório 
divulg Ido nasernanapassada, onde 
destaca queo turismo pesa cerca de 
7% de forma direta no PIB portu-
guês, apenas atrás da Grécia (ligei-
ramente acimados 8%). Em Espa-
nha e Itália o peso é de cerca de 6% 
e em França em torno dos 4%. 

Estes números aumentam 
substandalmente,segundooWorld 
Travel and Tourism Council 
(WTTC) quando é agregado o peso 
das viagens e turismo: em Portugal 
pesa16%, em Espanha14%, em Itá-
lia cerca de 13% e em França apro-
ximadamente 8%. 

A Capital Economics antevê 
que o impacto da pandemia no tu-
rismo internacional afete particu-
larmente Grécia, Portugal e Espa-

  

nha. E as restrições nas viagens 
para Portugal ainda em vigor em 
diversos países , em particular o 
Reino Unido, deverão causar um 
"rombo" considerável no turismo 
este verão, tradicionalmente a 
época alta para o setor. 

"As restrições que persistem 
nas viagens vão pesar mais em ter-
mos de saldo externo. Era depois 
do terceiro bimestre, por exemplo, 
que a balança de pagamentos fica-
va positiva. E obviamente isso está 
fora de questão este ano", sublinha 
António da Ascensão Costa. 

Países mais atingidos são 
grandes parceiros comerciais 
Outro aspeto que pode influenciar 
a evolução da economia nacional é 
o facto de os três paísescompiorde-
sempenho que Portugal serem im-
portantes parceiros comerciais. 

Espanha é o principal destino 
das exportações nacionais de bens, 
enquanto França é o segundo e re-
lativamente à Alemanha, "que teve 
uma queda ligeiramente menos 
negativa [-11,7%], há uma interde-
pendênciagrande da indústria por-
tuguesa", frisa o economista. Itá-
lia, considera, "é mais lateral". 

Por exemplo, na exportação de 
veículos automóveis a Alemanha 
é o principal destino (22,7% doto-
tal no primeiro semestre deste 
ano), e França, Itália e Espanha 
surgem logo atrás, representando 
estes três mercados 40,5% das ex-
portações. E Espanha, Alemanha 
e França são os principais destinos 
da exportação de componentes au-
tomóveis, com ti n peso de 62%. 

Confiança dos consumidores 
é fundamental 
Outro aspeto da atual crise econó-
mica é o impacto mais pronuncia-
do nas atividades que mais depen-
dem da confiança dos consumido-
res, assinala o professor do ISEG. 

"A construção não está mal e a 

16,5 
QUEDA 
A quebra homóloga 
de 16,5% do PIB no 
segundo trimestre é 
inédita em Portugal. 
Em termos semestrais, a 
queda cifra-se em 9,4%. 

66 
Aparentemente, os 
países mais afetados 
estão ligados ao 
turismo, são países 
em que o turismo 
tem mais peso. 
ANTÓNIO DA ASCENSÃO COSTA 
Economista e professor do ISEG 

Os riscos são de 
que a recuperação a 
que assistamos, por 
efeitos de base, no 
terceiro trimestre, seja 
seguida de um mais 
lento crescimento 
no último trimestre 
do ano. 
DEPARTAMENTO DE ESTUDOS 

DO SANTANDER TOTTA 

problemas na frente sanitária". 
O departamento de estudos do 

Santander Tona mantém a previ-
são de uma quebra anual de 9,2% 
no PIB. "Não estamos a assumir 
uma Za vaga, mas os riscos são de 
uma recuperação mais lenta, de-
vido, também, ao setor do turis-
mo". "Os riscos são de que a recu-
peração a que assistamos, por efei-
tos de base, no terceiro trimestre, 
seja seguida de um mais lento 
crescimento no último trimestre 
do ano", conclui o banco.ffi 

indústria aparenta estar a recupe-
rar, pelo menos em termos de indi-
cadores qualitativos. O comércio a 
retalho é umbocado mais lento e os 
serviços são o pior. Os serviços têm 
recuperado lentamente", diz. 

Quebra anual à volta de 9% 
Com os dados preliminar revelados 
sexta-feira pelo INE, "com uma 
quebra semestral de 9,4%",Antó-
niodaAscensão Costa aponta para 
uma contração"entre 8 a 10%" este 
ano, assumindo que não haja "mais 
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CONVERSA CAPITAL ANTÓNIO COSTA SILVA 

"Não é o mercado 
a funcionar que vai 
resolver nesta fase" 

OPA 

Ofertas de aquisição 
vão encolher universo 
Sonae na bolsa 
MERCADOS 26 e 27 

• 

iljll 

L.onsuitor ao uoverno 
defende novo paradigma 
e lamenta a dependência 
de Espanha na banca: 
"Temos todo o sistema 
bancário dependente 
de um país exterior". 

PRIMEIRA LINHA 12 a 17 

#39 
Lucília Gago tem colecionado 
bons resultados nos processos 
de grande criminalidade, mas 
Tancos fragilizou-a. 

*40 
As investigações da Autoridade 
da Concorrência têm sido 
pautadas pela firmeza com  os 
setores mais influentes. 

PODEROSOS 4 a 11 

 

egl) C OS 

Segunda-feira, 3 de agosto de 2020 Diário Ano XVI N.o 4298 € 2.50 
Diretor André oerissimo Diretor adjunto celso Filipe 

negocios.pt 

 

   

6 ANOS DESDE A RESOLUÇÃO 

Fundos do BES 
s4. 

tiram 260 milhões k r  , 

ao Novo Banco 

A história, em cinco atos, dos 
meses que levaram ao colapso 
EMPRESAS 21 a 23 

1 

 

Novo lay-off reduz 2020 
PODEROSOS 

# OS MAIS 

apoio ao pagamento 
do subsídio de Natal 
Valor será mais baixo do que no regime anterior e do que tinha sido discutido com 
os parceiros sociais  1 Saiba como vai funcionar o Apoio Extraordinário à Retoma 
ECONOMIA 18 e 19 

Conjuntura 

Peso do turismo 
emperra retoma 
dos países do sul 
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Pêro de Monchique vai renascer 
à beira de um convento em ruínas
As macieiras algarvias (pereiros) 
desapareceram dos mercados e feiras há 
mais de 30 anos. Resta pouco mais do que 
a saudade do tempo em que a fruta 
incorporava o cheiro e os sabores da terra

O último grande incêndio, ocorrido 

há dois anos no Algarve, não 

destruiu apenas 27 mil hectares do 

montado de sobro, medronheiros e 

eucaliptos. Perdeu-se, também, 

um outro elemento do património 

vegetal. O pêro de Monchique — a 

variedade regional das macieiras — 

quase se extingiu. “Por sorte, 

conservamos aqui, no Centro de 

Experimentação Agrária de Tavira 

(CEAT), o repositório das fruteiras 

mais representativas [cerca de um 

milhar de variedades” , diz António 

Marreiros, um dos agrónomos que 

luta para que a região não perca os 

sabores tradicionais. Não está 

sozinho, mas são cada vez menos 

os que resistem à padronização do 

sabor (ou ausência de paladar) da 

fruta de todo o ano. 

António Marreiros, de caderno 

de campo na mão, vai tomando 

notas: “Coisa estranha, temos 

árvores ainda com botões oridos, 

mas, em Monchique, os pereiros já 

têm frutos do tamanho de nozes”. 

A diferença do estado da evolução, 

explica, dá-se pela mudança do 

solo e do clima. No mesmo 

Algarve, cabem diferentes 

microclimas, e a geogra a da 

região não se resume apenas a sol e 

praia. A meio da manhã, no 

campo, o calor começa a apertar e 

a viseira (preventiva do vírus da 

covid-19) revela-se desconfortável. 

“Quem trabalha por gosto...”. 

A ronda pelo pomar prossegue 

com o olhar atento aos insectos. A 

fruta precoce está a sofrer o ataque 

da mosca (cochonilha). Meia hora 

depois, chega a brigada sanitária 

da Direcção Regional de 

Agricultura e Pescas (DRAP). “Vêm 

colocar as armadilhas”, informa. O 

processo consiste em montar um 

dispositivo com feromonas 

femininas, para atrair o sexo 

oposto. Uma vez criado o ambiente 

propício ao acasalamento, é só 

esperar para ver o resultado. Os 

machos, perdidos de amores, caem 

de cabeça na emboscada. “Onde é 

que já vimos estas maldades?”, 

pergunta, a sorrir. 

A colecção de pereiros de 

Monchique, composta por 32 

variedades, tem um valor 

patrimonial que não pode ser 

contabilizado pelo número de 

quilos de produção. Do que se 

trata é de uma espécie em declínio 

acentuado. “As variedades 

estavam em vias de extinção, mas 

chegámos, há oito anos, ainda a 

tempo de recolher e preservar os 

exemplares mais representativos”. 

As andorinhas fazem voos rasantes 

— de bico aberto, em forma de funil 

—, mas insectos de que se 

alimentam cam fora do radar. “O 

segredo da manutenção das 

espécies está em conseguir manter 

os ecossistemas”, diz, defendendo 

o regresso à origem da colecção 

dos exemplares de “pêro de 

Monchique”. O resgate, explica, 

deu-se porque a variedade estava 

ameaçada pelos fogos e pelo 

abandono das terras. Dentro de 

pouco tempo, adianta o director 

regional de Agricultura, Pedro 

Monteiro, “estarão criadas as 

condições para que a colecção [das 

macieiras] regresse ao solar — 

Monchique”. 

Um fruta no convento 
Nos socalcos da cerca do Convento 

de Nossa Senhora do Desterro, 

outrora habitado pelos monges 

franciscanos, vai surgir o “centro 

de experimentação do pêro de 

Monchique”, disse ao PÚBLICO o 

presidente da câmara, Rui André. 

O edifício, construído no século 

XVII, deixa decepcionados os 

turistas que visitam o local pelo 

estado de ruínas e abandono em 

que se encontra. A aquisição do 

imóvel, propriedade de 

particulares, “só está dependente 

de se fazer a escritura —acabámos 

de fechar negócio com o último dos 

vários donos do imóvel”, antecipa. 

A primeira intervenção será a 

recuperação da zona agrícola, 

inserida no Programa de 

Reordenamento e Gestão da 

Paisagem das Serras de Monchique 

e Silves — uma resolução do 

Conselho de Ministros, aprovada 

no passado dia 21 de Maio. O pacote 

dos fundos, destinados a tornar a 

oresta mais resiliente aos 

incêndios, ascende a 20,5 milhões 

de euros, a distribuir nos próximos 

20 anos. “Estamos a ultimar o 

protocolo de colaboração com a 

câmara, para transferir a colecção 

dos pereiros que está em Tavira 

para o sítio onde nasceu, diz Pedro 

Monteiro, colocando ênfase no 

serviço público. “As nossas 

colecções são para colocar ao 

serviço dos agricultores”, enfatiza. 

O Centro de Experimentação 

Agrária de Tavira (CEAT) 

recuperou, ao longo de cerca de 

duas décadas, as colecções mais 

representativas de alfarrobeiras, 

gueiras, nespereiras, romãzeiras e 

os pereiros. A quinta, de 28 

hectares, pertence ao Ministério da 

Agricultura e é ali que os 

agrónomos têm o seu “laboratório 

ao ar livre”. Porém, a degradação 

dos edifícios públicos e das áreas 

não arborizadas revela a 

decadência do sector da 

investigação no ministério. A 

equipa de manutenção 

permanente do CEAT (chegou a ter 

com um quadro de 20 pessoas) 

está reduzida a um capataz e dois 

assistentes. Durante a campanha 

As variedades 
estavam em vias de 
extinção, mas 
chegámos, há oito 
anos, ainda a 
tempo de recolher 
e preservar os 
exemplares mais 
representativos” 
António Marreiros 
Agrónomo

Reportagem
Idálio Revez (texto) 
Rui Gaudêncio (fotografia)
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para as eleições legislativas, os 

candidatos a deputados foram ao 

local deixar o voto de 

reconhecimento pelo trabalho 

desenvolvido e repetir promessas 

do empenho em alterar o estado 

das coisas. 

“Não há vacina” 
“Quem não se lembra daquele 

cheirinho dos pêros de Monchique, 

pequenos mas muito saborosos?”, 

pergunta António Marreiros, 

fazendo uma viagem (imaginária) 

de regresso ao passado quando, 

ainda estudante liceal, no mês de 

Outubro, visitava as Feiras de Santa 

Iria, em Faro, e de São Martinho, 

em Portimão. “Nessa altura, 

gostava de fotografar”, 

con dencia, lembrando que “havia 

no ar um perfume, que não deixava 

Mediterrâneo) teve uma difusão 

de forma não imediata — não 

encontrou inimigo natural para 

debilitar as populações — e agora 

está por todo o lado”. A forma de 

lidar com a situação, acrescenta 

António Marreiros, só pode ser 

uma: “Encontrar o equilíbrio da 

natureza porque não há vacina 

para as plantas”. E quando se 

abusa dos produtos tossanitários, 

diz, “a saúde do homem é que 

paga”. 

Jardineiro, com mestrado 
Rui Mateus, agrónomo, herdou do 

avô o gosto pelo cultivo da terra, e a 

paixão pelas árvores. “Consegui 

recolher alguns pereiros — árvores, 

velhas — que se encontravam na 

horta da Perna da Negra [ o sítio 

onde começou o incêndio de 

2018].” A partir daí, não mais 

parou. Na Universidade do Algarve, 

recentemente, defendeu uma tese 

de mestrado sobre o “pereiro de 

Monchique”. Amílcar Duarte, 

orientador do trabalho, não lhe 

poupa elogios: “Teve 19 valores, 

bem merecidos”. Os agricultores, 

diz o professor, “chamavam pêro 

de Monchique a mais de três 

dezenas de variedades de 

macieiras, o que se veio a apurar é 

que apenas seis são, 

verdadeiramente, pereiros de 

Monchique”. 

O antigo trabalhador-estudante, 

de 40 anos de idade, gostaria de 

prosseguir com a investigação na 

área da hortifruticultura e ao 

mesmo dar continuidade à 

tradição agrícola da família. Não 

encontrou saída pro ssional. 

Depois de ter trabalhado durante 

20 anos para o Estado, nos serviços 

técnicos do hospital do Barlavento 

(Portimão), pediu a demissão. 

“Estou a trabalhar numa empresa 

de jardinagem”. Por seu lado, 

Pedro Monteiro, a rma: “Gostaria 

de trabalhar na Direcção Regional 

de Agricultura, mas como não tem 

vínculo à função pública, é muito 

difícil admiti-lo”, lamenta. António 

Marreiros, que foi seu orientador 

técnico nos trabalhos de campo, 

destaca o esforço e o empenho do 

ex-estudante: “Chegava-me, de 

manhã, quase sem dormir — 

trabalhava por turnos —, mas 

nunca faltou”.

irevez@publico.pt

“Este não é o sítio certo para os 

pereiros”, repete António 

Marreiros, justi cando as 

alterações genéticas que se estão a 

operar, com a mudança do habitat. 

“As árvores estão a orir e 

deveriam estar já com frutos.” 

Estamos a três quilómetros do mar 

e a montanha donde vieram os 

exemplares ca bem longe. Por sua 

vez, o professor da Universidade 

do Algarve, Amílcar Duarte, 

explica: “A árvore não sentiu frio, 

está a reagir como se a Primavera 

não tivesse acabado — faltou-lhe a 

fase de recolhimento, no Inverno”. 

A analogia das doenças das 

plantas com a pandemia que se 

vive actualmente é inevitável. Nos 

anos 50 do século passado, evoca 

Amílcar Duarte, “a praga da 

mosca da fruta (mosca do 

Marreiros, de 60 anos, será o único 

que estará, no nal do ano, ao 

serviço do Ministério da 

Agricultura. O colega Armindo 

Rosa reforma-se no Outono, João 

Costa, o técnico responsável pela 

colecção das 43 espécies de 

alfarrobeiras, aposentou-se há 

cerca de dois meses e não foi 

substituído. 

A história dos pereiros, cujas 

variedades foram sendo 

aperfeiçoadas ao longo de séculos, 

é uma obra colectiva, resultando 

do saber empírico e experiência de 

varias gerações de agricultores. 

Nasceu nos socalcos da serra de 

Monchique, habituou-se às brisas 

da montanha e estranhou quando 

mudou de ares com a transferência 

para Tavira, onde foi integrar a 

“reserva” das fruteiras tradicionais. 

D
os tempos em que não 
havia frigoríficos na serra, 
os pêros de Monchique 
conservavam-se numa 

“pendura” agarrada ao tecto 
das casas. A fruta, colhida no 
Outono, durava pelo menos 
três meses até chegar a 
matança do porco. Nessa 
altura, as maçãs, cortadas aos 
bocados, eram fritas 
juntamente com à gordura  
do porco para “aromatizar”  
a banha. Quando chegava  
a altura dos cozinhados,  
conta o presidente da câmara, 
Rui André, “este tempero  
fazia toda a diferença”.  
A vida modernizou-se,  
mas a tradição mantém-se: 
“Faço sempre uma pendura  
[15-20 peças de fruta].

Pendura, a tradição 
mantém-se

Quem não se lembra daquele 
cheirinho dos pêros de 
Monchique, pequenos mas 
muito saborosos? Havia no ar 
um perfume, que não deixava 
ninguém indiferente

Nos socalcos da cerca do 
Convento de Nossa 
Senhora do Desterro, vai 
surgir o “centro de 
experimentação do pêro 
de Monchique”

ninguém indiferente”. Mudaram-se 

os tempos, recorda, e a fruta 

perdeu sabor. 

No caderno de apontamentos, o 

agrónomo vai percorrendo, uma a 

uma, as 57 entradas do 

questionário, onde assinala as 

características das 32 espécies de 

macieiras que tem a seu cargo. 

“Faltam jovens e investimento na 

investigação”, comenta. O 

envelhecimento dos quadros, 

adverte, di culta a passagem do 

conhecimento acumulado. Da 

equipa inicial deste projecto, 
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O SOBE 
PEDRO 
MACHADO 
TURISMO DO CENTRO 

Centro do País 
está com a capa-
cidade hoteleira 
praticamente es-
gotada, com o 
acréscimo de por-
tugueses a fazer 
férias na região.  

o DESCE 
MÁRIO 
FORTUNA 
CÂM. COMÉRCIO AÇORES 

Turismo terá per-
dido nos Açores 
em julho cerca de 
64 milhões de eu-
ros homólogos, e 
2020 deverá re-
gistar quebras 
superiores a 80%. 
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INDICADORES 

=99 
mil hóspedes 
Em junho do ano passa-
do, o Algarve recebeu 
pouco mais de 522 mil 
hóspedes na hotelaria. 
Este ano, no mesmo 
mês, recebeu 13 249. 

tarifa reservada 
Na Guia, os hóspedes 
estão a reservar a tarifa 
mais elevada de agosto 
(Airdna), menos que 
em 2019 (238€). 

Elvas a subir 
Das cidades do interior 
no Airdna, Elvas foi a 
que mais aumentou a 
ocupação em junho 
(+76%), ainda que a 
taxa global tenha ficado 
em 37%. Sobe para 39% 
em agosto e os preços 
sobem, de 95€ (2019), 
para 104€, em média. 

Beja passa Faro 
Os indicadores de reser-
vas do Airdna para agos-
to mostram Beja ocupa-
da a 68% e Faro a 49% 
ontem. A tarifa média 
nesse dia era de 112€ 
em Beja (+2€ do que em 
2019) e de 107€ em Faro 
(menos 21€ do que em 
2019). 

Turistas no interior 
O alojamento local em 
Bragança vai estar ocu-
pado a 50% no início de 
agosto e a tarifa média 
reservada conseguiu su-
bir, de 78€ em 2019, 
para 82€. Na Guarda, 
40% dos alojamentos 
estavam reservados on-
tem e a tarifa média su-
biu de 75€ para 82€. 

Pior julho 
de sempre no 
Algarve com 
quebras que 
chegam a 70% 
Agosto não vai esgotar a hotelaria no Sul, que 
conta ocupar metade dos quartos no melhor 
cenário. Alojamento local cresce mais no interior, 
mas o número de unidades é apenas 10% da oferta 
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Erika Nunes 
erika@jn.pt 

TURISMO  Foi o pior julho de sempre 
para a hotelaria algarvia, com 15 a 
20% das unidades encerradas, e em 
agosto pouco vai melhorar. Até no 
alojamento local, a esperança é que 
"o fim do verão dê para pagar algu-
mas contas". Ainda não há recupera-
ção no horizonte. 

Junho trouxe água do mar mais 
quente do que o habitual, mas os ho-
teleiros levaram um balde de água 
gelada no Algarve: a ocupação ficou 
em 10,7%, com quebra de 81,2% nas 
vendas, o que contribuiu para o acu-
mulado de perdas de 49,6% desde ja-
neiro (menos 214 milhões de euros 
face a 2019). 

REPORTAGEM 

plano de recuperação para o turismo 
prometido pelo Governo para o Algar-
ve. A continuação do lay-off simplifi-
cado, políticas de apoio ao emprego 
com subsídios aos trabalhadores ati-
vos e de formação profissional, o alar-
gamento das moratórias bancárias e 
fiscais e linhas de crédito específicas 
seriam "o mínimo". Elidérico Viegas 
receia que "o regresso a alguma nor-
malidade só aconteça em 2021, mas 
nem é logo na primavera, porque ain-
da vai demorar a recuperar". 

No alojamento local, o cenário não 
é muito melhor. Os dados cedidos ao 
JN pela Airdna, a ferramenta de aná-
lise de negócio do Airbnb ou do 
VRBO (ex-Homeaway), revelam 
que, em junho, a ocupação chegou a 
47% em Altura, mas não passou de 
30% em Lagos, por exemplo. Para 
agosto, há algumas reservas, espe-
cialmente para as zonas tradicional-
mente preferidas pelos portugueses: 
ontem, Altura estava com 76%, a 
Guia com 54%, Faro com 49%, Lagos 
com 43% e Portimão com 39%. 

Marisa Rodrigues 
sociedade@jn.pt "Ac zci cu 

ia sor rr ais 
difícil, mas 
Já é -udo 

automático" 

Família do Porto hesitou 
mas acabou por fazer férias 
na região e elogia medidas 

de segurança e higiene 

MUITOS CANCELAMENTOS 
Ainda enfrentamos muitos cancela-
mentos", revela Eduardo Miranda, 
presidente da Associação do Aloja-
mento Local em Portugal. "O Algar-
ve costumava ter 90% de ocupação, 
está a menos de metade [40%]", es-
tima. Sem voos suficientes, sem es-
trangeiros, só mesmo "os nacionais 
arriscam ir de férias, porque conhe-
cem o país e as regras". 

Muitos estão a procurar zonas me-
nos povoadas (Bragança, Guarda, 
Évora, Beja e Elvas estão a crescer, 
segundo a Airdna), mas a oferta de 
imóveis nesses locais "representa 
menos de 10% do alojamento local 
no país". • 

A VIVER "um dia de cada vez", 
as férias foram marcadas em 
cima da hora. Os relatos de 
amigos, que diziam que no Al-
garve o ambiente era "tranqui-
lo" e "seguro", deram a Mafal-
da Perfeito o empurrão que fal-
tava para deixar o Porto e ru-
mar ao Sul com a família du-
rante uma semana. E não se ar-
rependem. 
"Hesitámos bastante, até 

porque as notícias sobre o nú-
mero de casos positivos não 
eram muito animadoras", diz a 
empresária. Mas "era preciso 
voltar à vida normal, ainda que 
com as condicionantes que a si-
tuação exige, sobretudo por 
causa dos miúdos". Mafalda, 
proprietária de um cabeleirei-
ro, e o marido, Pedro, com lojas 
de comércio de calçado e ves-
tuário, têm quatro filhos, de 10, 
11, 14 e 24 anos. 

"Tivemos de deixar de traba-
lhar, mas já voltámos ao ativo e 
a alguma normalidade. Ao con-
trário dos miúdos, que foram 
quem mais sofreu com o encer-
ramento das escolas, o ensino 
à distância e o afastamento dos 
amigos. Achámos que, mais 
por eles, tínhamos mesmo de 
ir de férias", acrescentou. 

IMPACTO DO REINO UNIDO 
"Em julho, estimamos ter quebras de 
60 a 70% ", antecipa Elidérico Viegas, 
presidente da Associação dos Hotéis e 
Empreendimentos Turísticos do Al-
garve. Só o levantamento das restri-
ções do Reino Unido poderá desanu-
viar as perdas deste verão, desabafou. 

Já em agosto, os hoteleiros prepa-
ram-se para uma quebra de 50 a 60%, 
o que significa taxas de ocupação de 
40 a 50%. Nem no pior ano da crise e 
das últimas décadas, em 2011, agosto 
esteve abaixo de 88,4%. 

Cristina Siza Vieira, vice-presiden-
te da Associação da Hotelaria de Por-
tugal, admite que "inicialmente, as 
expectativas para o mês de julho eram 
razoáveis, e até começavam a existir 
reservas", mas o confinamento em 
Lisboa e a decisão do Reino Unido le-
varam a "uma quebra maior do que o 
esperado". No Algarve, estima, a ocu-
pação ficou por 30% a 50%. 

Os hoteleiros continuam à espera do 
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Gil, Mateus, 
Santiago, Mafalda e 

João terminaram 
ontem uma 

semana de férias 
em Vilamoura 
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A escolha do Algarve, onde já 
estiveram em anos anteriores, 
aconteceu depois de amigos 
atestarem as medidas imple-
mentadas na região. "Fui dei-
xando para a última hora para 
ver como é que as coisas se 
mantinham. Entretanto, fui 
falando com pessoas amigas 
que estavam aqui e que disse-
ram que estava tudo tranquilo 
e seguro e decidi vir." 

HOTEL SEM BUFFET 

As diferenças são notórias. No 
hotel onde estão alojados, em 
Vilamoura, a capacidade está a 
50%. Nos espaços interiores, é 
obrigatório o uso de máscara. 
"Não há buffet. Fazemos o pe-
dido e servem à mesa ou entre-
gam no quarto em embalagens 
individuais, descartáveis, sem 
cobrar taxa de serviço. Nas pis-
cinas, trocamos sempre de toa-
lhas e as espreguiçadeiras são 
desinfetadas", explicou. 

"Temos sempre muito cuida-
do. Andamos com o álcool-gel 
na carteira e com as máscaras 
em espaços fechados ou no ex-
terior quando há muita gente. 
Arriscamos ir a um parque 
aquático, que tinha o selo 
Clean & Safe, e ficámos agrada-
dos com as imensas medidas de 
segurança implementadas". 

Em comparação com outros  

anos, Mafalda nota menos gen-
te na região. Exceção para os 
grupos de jovens que se jun-
tam nas praias, à tarde, mas que 
"os nadadores-salvadores dis-
persam com facilidade e sem 
incidentes". Cruza-se sobretu-
do com turistas portugueses, 
mas também britânicos, que 
"não parecem preocupados 
com o facto de terem de fazer 
quarentena no regresso". 

Não presenciou situações que 
a deixassem com medo ao pon-
to de ter vontade de regressar 
ao Porto. "Achei que ia ser mais 
difícil, mas já é tudo automáti-
co. Os hábitos de higiene e se-
gurança fazem parte da rotina 
diária e creio estão a ser respei-
tados", concluiu. • 

Mafalda Perfeito 
Empresária, Porto 

"Sentimo-nos 
tranquilos e seguros 
no Algarve. 
Aproveitámos a viagem 
do Porto para conversar 
com os miúdos sobre 
os hábitos que teríamos 
de adotar" Página 15
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Aparelhos de ar condicionado desapareceram das prateleiras durante o mês de julho 

Com calor e teletrabalho 
ventoinhas voam das lojas 
Cadeias confirmam aumentos também nas vendas de aparelhos de ar 
condicionado portátil até 300%. Piscinas e máquinas de fitness disparam 

Ana Marcela 
ana.marcela@dinheirovivo.pt 

CONSUMO  Com o calor a 
apertar e muitos portugue-
ses a trabalhar a partir de 
casa, as ventoinhas e os apa-
relhos de ar condicionado 
começaram a voar das prate-
leiras das lojas, com as ven-
das a disparar até mais de 
300% em relação ao passa-
do. Piscinas e aparelhos de 
cardiofitness também estão 
entre os artigos mais procu-
rados neste verão em que a 
pandemia leva muitos a op-
tar por fazer férias em casa. 

Na Worten, em poucas se-
manas, as vendas de ar con-
dicionado e ventoinhas 
"quadruplicaram" face a ju-
lho de 2019. "Foram duas 
semanas em que as tempe-
raturas subiram bastante, 
levando os portugueses a 
procurar as melhores solu-
ções de arrefecimento para 
a casa", refere fonte oficial 
da cadeia de retalho da So-
nae. Entre 13 e 24 de julho, 
"o produto que mais ven-
deu foi o ar condicionado  

portátil, seguindo-se as 
ventoinhas de chão". 

No Continente, este tipo 
de equipamento teve tam-
bém "uma procura muito 
grande", com os portugue-
ses a dar às ventoinhas lugar 
no carrinho das compras de 
primeira necessidade. Um 
crescimento de 318% nas 
vendas de ventoinhas foi o 
resultado da onda de calor 
na Auchan, com a procura 
de ar condicionado a dispa-
rar 328% face a julho do ano 
passado, sobretudo nos mo-
delos portáteis, embora os 
fixos também tenham re-
gistado uma subida. 
"Estamos com um au-

mento de 90% nas vendas 
de ventilação, em compara-
ção com o ano passado", 
confirma a Fnac, que justi-
fica esse movimento pelo 
"teletrabalho e pelas tem-
peraturas deste julho". 

FICAR EM FORMA EM CASA 

Este não é o único fenóme-
no que a cadeia francesa re-
gista: houve ainda uma "su-
bida da venda de artigos de 

DE PERTO 

Cuidar do jardim 
Os portugueses também se 
mostraram mais preocupa-
dos em cuidar dos espaços 
exteriores. As vendas de 
ferramentas para jardim, 
subiram 31 vezes, relativa-
mente ao último ano, na 
Fnac. "Temos tido grande 
procura por produtos de 
casa e jardim como mobi-
liário e decoração exte-
rior", confirma o El Corte 
Inglés. 

Férias cá dentro 
A tendência de venda de 
produtos que aumentam o 
conforto em casa encontra 
explicação nos dados de 
consumo revelados pelo 
Observatório Cetelem: por 
causa da pandemia, 97% 
dos portugueses contam 
gozar as suas férias em Por-
tugal e 15% pretendem 
mesmo ficar por casa.  

desporto, em especial, má-
quinas de cardiofitness (45 
vezes mais) e produtos de 
jardim, desde piscinas (36 
vezes mais vendas do que 
no ano passado) a barbecues 
(11 vezes mais)". 

Um pé no teletrabalho e 
outro nas férias em casa 
também levou a aumentos 
nas vendas dos equipamen-
tos de ventilação e de jar-
dim no El Corte Inglés, en-
quanto o Bricomarché teve 
"uma procura muito acima 
do habitual" de piscinas, 
além dos aparelhos de frio. 

Na cadeia do grupo Os 
Mosqueteiros, as vendas de 
equipamentos de refrigera-
ção "mais do que duplicou 
(+115%) nas duas últimas 
semanas face a igual perío-
do do ano passado", assegu-
ra fonte oficial. "Neste ano, 
a procura por todo o tipo de 
equipamentos de ventila-
ção subiu tanto nas lojas 
como no online, a acompa-
nhar o crescimento da pro-
cura que temos tido nos ar-
tigos de decoração", acres-
centa o El Corte Inglés • Página 16
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oltam a vencer uma final da Taça de Portugal às águias. Conceição 
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Algarve 
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metade dos carros 
estão parados P.12 
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AMPE 

CENTRAIS 
COM FOTOS 
DO VENCEDOR 

POSTER GIGANTE - 
GÉIS 

Nova lei 
vai facilitar 
uso de drones 
pela Polícia 
Plano do Governo visa 
ultrapassar sucessivos 
entraves colocados 
pela Proteção de Dados 

Milhares de autorizações são 
concedidas a particulares 
e empresas, mas PSP e GNR 
enfrentam dificuldades P. 8 e 9 
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As empresas já estão a fazer descontos nos preços para tentar cativar clientes e travar quebras 

Rent-a-car têm mais 
de metade dos carros 
parados na época alta 
Empresas perderam 60% das receitas e já admitem despedir trabalhadores. 
2020 ia ser o melhor ano de sempre e deve fechar com 60 mil viaturas paradas 

Diogo Ferreira Nunes 
diogo.f. nunes@dinheirovivo.pt 

NEGÓCIO  Este ia ser o me-
lhor de sempre para as em-
presas de aluguer de auto-
móveis em Portugal. Até 
que a pandemia trocou as 
voltas ao setor. E as rent-a-
-car já estão a encolher, de-
pois de registarem perdas de 
receitas de 60%, com milha-
res de carros à venda e pos-
tos de trabalho em risco até 
ao final do que agora se pre-
vê ser o pior ano de sempre. 

"Esta época alta já é pior do 
que a época baixa de 2019", 
diz Joaquim Robalo de Al-
meida, secretário-geral da 
ARAC, associação do setor. 
A meio de julho, estima-se 
que "estivessem alugados 
45% dos carros disponíveis" 
no país, sobretudo a clientes 
empresariais, setor público 
ou veículos de substituição. 
Sem turistas britânicos, a 
taxa de ocupação no Algar-
ve está nos 25% e, nos Aço-

  

res e Madeira, quatro em 
cada cinco carros parados. 

De uma frota de 70 mil 
carros, "havia 38.500 para-
dos", realidade que já obri-
gou as rent-a-car a encolher. 
A venda de veículos no mer-
cado particular e a devolu-
ção de carros alugados às 
marcas foram as principais 
estratégias. A falta de clien-
tes também obrigou as em-
presas a "parquear dezenas 
de milhar de veículos". 

PREÇOS A DESCER 

A estratégia vai continuar 
nos próximos meses, de-
vendo as rent-a-car fechar 
2020 com um parque de 60 
mil veículos, antecipa Ro-
balo de Almeida. No início 
deste ano, antecipava-se ne-
cessidades de 120 mil auto-
móveis nos meses de verão: 
"Prevíamos comprar 8 mil 
carros de março a maio e 
mais 10 mil em junho". 

Os alugueres estão mais 
baratos. Portugal foi o quin-

  

to país onde mais caiu o pre-
ço médio no mercado oci-
dental, de 29 para 18 euros, 
com os Açores a ter a maior 
quebra. É sobretudo no seg-
mento superior que se nota 
a redução nos alugueres, an-
tes liderado por turistas bra-
sileiros e americanos. 

Com menos alugueres e 
menor margem de lucro, os 
6500 trabalhadores diretos 
da indústria vão sofrer. 
"Torna-se insustentável 
manter os atuais postos de 
trabalho", assume o setor, 
que já não renova contratos 
a prazo nem admite funcio-
nários. Há ainda 24 mil em-
pregos indiretos - oficinas, 
casas de pneus, lavagens e 
camionistas para transpor-
te de veículos - em risco. 
Robalo de Almeida critica o 
o fim do lay-off: "Devia 
manter-se até março, acom-
panhado de apoio à qualifi-
cação" de trabalhadores em 
parceria com escolas de tu-
rismo e IEFP. • 

DETALHE 

1 

redução das frotas 
desde março 
Em vez de comprarem cer-
ca de 18 mil carros para fa-
zer face ao melhor verão 
de sempre, as empresas de 
aluguer de carros em Por-
tugal não têm nem metade 
da frota ocupada nesta al-
tura. 

J o o 
trabalhadores 
nesta indústria 
Com perdas de receitas 
que chegam aos 60% e sem 
turistas neste ano devido à 
pandemia, empresas estão 
a reduzir frotas. Negócio 
fraco deixa em risco milha-
res dos mais de 30 mil pos-
tos de trabalho do setor. 

Página 18



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,16 x 2,23 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 87868771 02-08-2020

VERÃO  111111 
eia goleadora de Mbemba quebra tradição de 62 anos e dragões 

oltam a vencer uma final da Taça de Portugal às águias. Conceição 
anha todos os clássicos da éwcelebra dobradinha P. 4 a 7 

REE 

Turismo 
Algarve 
teve o pior 
mês de julho 
de sempre 

Calor faz disparar venda 
de ventoinhas e ares 
condicionados P. 14 a 16 

Rent-a-car Mais de 
metade dos carros 
estão parados P.12 

OURO 
PRATA RELÓGIOS 
COMPRA 8 VENDA • 

DINHEIRO 
IMEDIATO! 
Conheça tombem o 
venda c/opção de 
compra atd 24 meses! 

1° Fronchising 
`=„,.'OURO 

Valores  808 C1M 

EA 
CIA 

DE SI 

especiolotos em OURO WWW.VALORESPT 

o rt 
"if-  • 

MIAI Irmane 

Comboios  Novo 
acidente causa 
um morto P. 26 e 27 

Big Brother 
Diogo disputa 

50 mil euros 
com cinco 
mulheres 

P.37 

jnpt Diário. Ano 133. Preços VOE Domingo 2 de agosto de 2020 Diretor Da~s de Andrade / Diretores-adjuntos Indo Cardoso.Manuel Mollnos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor deArte Pedro Pkientel 

4i1111114 , 
i 

\ 
+ET 

wti 

• 'ft 

1 
7.. 

Pob., e 
5.• :431 • de 1' 

41f 
r 

# 1 
r • -ri a 

1 • •- 4," 

P.-

 

AMPE 

CENTRAIS 
COM FOTOS 
DO VENCEDOR 

POSTER GIGANTE - 
GÉIS 

Nova lei 
vai facilitar 
uso de drones 
pela Polícia 
Plano do Governo visa 
ultrapassar sucessivos 
entraves colocados 
pela Proteção de Dados 

Milhares de autorizações são 
concedidas a particulares 
e empresas, mas PSP e GNR 
enfrentam dificuldades P. 8 e 9 
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Há números que falam por si, e este é 

um deles: em Abril, os estabelecimen-

tos turísticos contabilizados pelo INE 

contaram com 10.280 hóspedes 

estrangeiros. Um ano antes, tinham 

sido 1,4 milhões. No mesmo mês, os 

proveitos totais, já contando com os 

portugueses, foram de cinco milhões 

de euros, contra os 333 milhões de 

euros de 2019. Outro número: entre 

Março e Maio deste ano as entradas 

de dinheiro de turistas no país foram 

de 1105 milhões de euros, valor que 

equivale a uma quebra de 72,8% em 

termos homólogos — equivalente a 

quase 3000 milhões. 

Depois deste colapso para um dos 

maiores sectores económicos do país 

(64 mil empresas, com destaque para 

as “micro”, 335 mil empregos e recei-

tas de 26 mil milhões de euros em 

2018, segundo o Banco de Portugal), 

os primeiros dados de Junho indicam 

uma ligeira melhoria, mas era para a 

época alta que o turismo olhava como 

tábua de salvação. Normalmente, os 

meses de Julho, Agosto e Setembro 

valem cerca de 40% dos proveitos 

totais, mas, em pleno Verão, as pers-

pectivas são tudo menos boas. 

O mês de Julho, de acordo com o 

presidente da Confederação do Turis-

mo de Portugal (CTP), correu abaixo 

das expectativas, e as perspectivas 

para Agosto são “desanimadoras”. 

“Neste momento, o que sabemos é 

que vai ser um péssimo Verão e um 

mau ano turístico. As empresas não 

irão recuperar tão cedo do impacto 

que estão a sofrer e não será o Verão 

a salvá-las”, diz este responsável. 

O mês de Julho teve “mais algum 

movimento” face aos anteriores, mas 

“não é su ciente”. “O mercado inter-

no está a responder e os portugueses 

estão a fazer férias em Portugal, mas 

sem os mercados externos não é pos-

sível recuperamos nem metade dos 

números dos anos anteriores”, acres-

centa o líder da CTP (que reúne sec- Fonte: INE; Banco de Portugal PÚBLICO

O retrato da queda do turismo 

Menos passageiros 

Maior mercado emissor em baixa
Créditos de viagens e turismo do Reino Unido

Número de passageiros a aterrar nos aeroportos 
portugueses

Estrangeiros ficam em casa

Hóspedes não-residentes nos estabelecimentos de 
alojamento turístico

Menos turistas, menos dinheiro 

Menos dinheiro de turistas estrangeiros

Proveitos totais nos estabelecimentos de alojamento 
turístico, residentes e não-residentes

Em milhares

Em milhões de euros 
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tores como a restauração, hotelaria, 

aluguer de automóveis sem condutor, 

aviação, agências de viagens e empre-

sas de animação).  

No caso dos hotéis, o presidente da 

Associação da Hotelaria de Portugal 

(AHP), Raul Martins, diz que em Julho 

acabou por haver “uma quebra maior 

do que o esperado, nomeadamente 

no Algarve, Lisboa, Fátima e Madei-

ra”, devido “à situação do con na-

mento da região de Lisboa e as restri-

ções do Reino Unido”. 

Para Agosto já fala de “perspectivas 

razoáveis” com ocupações superiores 

a 50% no Algarve, Norte, Serra da 

Estrela e no interior em geral. Já Lis-

boa “terá cerca de 20%” dos turistas 

habituais neste período, mas, “em 

virtude de haver muitos hotéis que 

não estão abertos e por causa da 

“Final 8” da Champions, espera-se 

que nos hotéis que estão abertos a 

ocupação seja de 30%”. 

 

Horizonte de incertezas 

A conjuntura é de tal ordem marcada 

pelas incertezas, devido à evolução 

da pandemia e das restrições à circu-

lação associadas, que se torna difícil 

olhar um pouco mais para a frente. 

No caso da Associação do Aloja-

mento Local em Portugal (ALEP), esta 

a rmou mesmo que “o mercado con-

tinua numa situação bastante anóma-

la” e que, nesse sentido, “os indica-

dores não são áveis”, não podendo 

por isso responder ao pedido de 

informações feito pelo PÚBLICO 

sobre o o sector. 

“Nos meses de Verão, antecvemos 

uma taxa de ocupação média entre 

os 40% a 50%. São valores que cam 

muito longe dos 95% habituais em 

época altíssima. Talvez possamos 

chegar aos 60% em Setembro e Outu-

bro, mas nesta conjuntura continua 

a ser muito difícil fazer previsões”, 

a rma Gonçalo Rebelo de Almeida, 

administrador da Vila Galé, um dos 

maiores grupos hoteleiros em Portu-

gal. Apesar de tudo, neste caso não 

foi surpreendido pela negativa face 

Em pleno Verão, o turismo está 
“numa luta pela sobrevivência”
“Vai ser um péssimo Verão e um mau ano 
turístico. As empresas não irão recuperar 
tão cedo do impacto que estão a sofrer e 
não será o Verão a salvá-las”, diz o 
presidente da confederação do sector

Empresas
Luís Villalobos
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e restauração se destaca pela negati-

va. Manteve-se como aquele que tem 

menor percentagem de empresas em 

funcionamento face ao período ante-

rior à pandemia (93%, com algumas 

encerradas de forma de nitiva), 

como o sector com mais redução de 

pessoal (39% das empresas) e como 

o que mais recorreu às medidas de 

apoio (85% aderiram ao layoff simpli-

cado, 65% usaram a suspensão do 

pagamento de obrigações scais e 

contributivas, 53% recorreram a 

moratórias e 56% acederam a novos 

créditos). 

E o futuro não é muito promissor: 

de acordo com os dados do inquérito, 

30% das empresas de alojamento e 

restauração que responderam ao 

inquérito dizem que não conseguem 

manter-se em actividade por mais de 

dois meses sem medidas adicionais 

de apoio à liquidez. 

 

Golpe britânico 

A con rmação da ausência de Portu-

gal do corredor aéreo britânico — 

cenário que abrangeu recentemente 

a Espanha — foi mais uma má notícia 

para o sector, uma vez que este é o 

principal mercado emissor de turistas 

para o país. O presidente da CTP, 

Francisco Calheiros, fala num “golpe 

duríssimo para o turismo nacional” 

e, para o presidente da AHP, “a deci-

são tomada no início de Julho foi ines-

perada, até porque fomos penaliza-

dos pela forma como o surto na região 

de Lisboa foi comunicado”. 

“Agora, o Verão está perdido em 

termos de turistas britânicos”, com 

impactos mais profundos no Algarve 

e na Madeira, diz Raul Martins. Gon-

çalo Rebelo de Almeida destaca ainda 

o impacto signi cativo na região no 

Algarve e, também, na performance 

da Vila Galé. “É o primeiro mercado 

internacional da região e no nosso 

caso pesava cerca de 25% no negócio 

de Julho e Agosto. Estamos a trabalhar 

para colmatar esta ausência com 

outros mercados como o português, 

espanhol, alemão ou francês”, diz o 

empresário. 

Outros dois números expressivos 

para o sector: em Julho e Agosto do 

ano passado, só o mercado britânico 

foi responsável pela entrada de 861 

milhões de euros, que se transforma-

ram agora num cenário distante, tal 

como os 5055 milhões ligados aos 

turistas estrangeiros que entraram 

nesses dois meses em Portugal.

DIOGO VENTURA

Exigência britânica sobre quarentena a Portugal agravou crise 

às expectativas que tinha para a ocu-

pação em Julho (que já eram baixas), 

destacando boas performances da 

oferta em localizações menos urba-

nas, como a nova unidade Alter Real 

(Alter do Chão). 

Questionado sobre o que será 

determinante para o sector após 

Outubro, o empresário destaca que 

“tudo dependerá da evolução da pan-

demia e do que surgir quanto a uma 

eventual vacina ou tratamento”. 

“Outros factores que condiciona-

rão muito o turismo e a hotelaria 

serão a expectável crise económica 

global, com decorrente redução do 

poder de compra, a recuperação da 

oferta do transporte aéreo e a manu-

tenção de corredores aéreos”, adian-

ta, acrescentando que “ainda há mui-

tas incógnitas”, pelo que “é muito 

difícil antever o que poderá acontecer 

após Outubro”. O grupo já recorreu 

ao layoff simpli cado e, neste momen-

to, está “a avaliar as novas medidas 

lançadas pelo Governo”. 

“As empresas turísticas estão habi-

tuadas a resistir às adversidades, mas 

esta pandemia não tem precedentes 

e será difícil contorná-la. Muitas 

empresas estão a fazer um esforço 

enorme para se manterem abertas e 

para garantir os postos de trabalho”, 

diz Francisco Calheiros, a rmando 

que “a situação já é insustentável 

para muitas empresas”. Até ao nal 

do ano, sublinha, “a actividade turís-

tica estará numa luta pela sobrevi-

vência”.  

Para garantir os postos de trabalho, 

defende o líder da CTP, as empresas 

“têm de ver asseguradas novas medi-

das de apoio”, uma vez que as que 

existem “não são su cientes para 

fazer face à actual situação das empre-

sas”. É determinante, defende, que o 

Governo “volte a olhar para o turismo 

com uma das actividades que estão a 

ser mais afectadas por esta pande-

mia”. “Teria sido fundamental o pro-

longamento do layoff simpli cado e 

aqui o Governo falhou”, constata. 

Questionado sobre falências no 

sector, o presidente da AHP diz não 

ter dados, mas realça que, por “falta 

de apoio do Governo, nesta segunda 

fase, as empresas não têm tesouraria 

para fazer face ao pagamento do 

layoff”. “A partir de Novembro, assis-

A situação já é 
insustentável para 
muitas empresas 
Francisco Calheiros 
Presidente da Confederação do 
Turismo de Portugal

Quando o apoio nanceiro da linha 

para as microempresas do turismo 

for reforçado de 60 milhões de euros 

para 100 milhões, uma parte do valor 

poderá ser atribuído a fundo perdido. 

E, de acordo com as informações 

prestadas ao PÚBLICO pelo Ministé-

rio da Economia, essa medida irá 

abranger também as empresas que já 

tenham recebido nanciamento des-

ta linha ligada ao Turismo de Portu-

gal, desde que cumpram os critérios 

de nidos. 

“As empresas que no final do 

empréstimo tenham mantido o nível 

de emprego poderão beneficiar de 

um apoio correspondente a 20% do 

crédito concedido”, explicou fonte 

oficial do Ministério da Economia. 

A questão fundamental é a manu-

tenção dos postos de trabalho, com a 

obrigação de a empresa em causa, “à 

data de 30 de Junho de 2021”, ter “de 

demonstrar a manutenção do núme-

ro de postos de trabalho existente na 

empresa em 29 de Fevereiro de 

2020”. 

Os 60 milhões de euros da actual 

linha, lançada em Março, ainda não 

foram todos utilizados, mas o Gover-

no garante que o reforço de 40 

milhões será feito antes de a verba ter 

sido esgotada. No entanto, não adian-

tou quando é que será feito o reforço 

do nanciamento disponível, com 

fundos europeus. 

Esta linha tem a particularidade 

de não envolver a cobrança de juros, 

algo que se irá manter com o reforço 

da verba. Já o montante máximo do 

nanciamento será, de acordo com 

o Ministério da Economia, de 40 mil 

euros, quando neste momento é de 

20 mil euros, tendo o número de 

postos de trabalho como base para 

o cálculo do empréstimo (750 euros 

mensais por cada um, multiplicado 

pelo período de três meses). De 

acordo com as regras que estão em 

vigor, o prazo da operação é de três 

anos, incluindo um de carência. 

Até agora, de acordo com os dados 

fornecidos ao PÚBLICO pelo Minis-

Microempresas com apoio  
a fundo perdido e retroactivo

tério da Economia, foram apresen-

tadas 6467 candidaturas, das quais 

5459 foram aprovadas e outras 69 

estão em análise. Das que foram 

aprovadas, há 5224 que já receberam 

o dinheiro, no total de 41,2 milhões 

de euros. 

Os dados sobre a execução desta 

linha de apoio à tesouraria deixaram 

de estar disponíveis no site do Institu-

to de Portugal, mas, em meados de 

Maio, tinham sido entregues 34,4 

milhões de euros no âmbito de 4375 

candidaturas (em média, o valor do 

nanciamento por empresa foi de 

cerca de oito mil euros). Em causa 

estavam empresas com 16.739 postos 

de trabalho. 

Na altura, o Turismo de Portugal 

explicou ao PÚBLICO que a maior 

parte das rejeições dos pedidos de 

apoio estava ligada ao facto de os can-

didatos não serem microempresas 

(ou seja, de terem uma dimensão 

maior), não cumprindo assim o crité-

rio estabelecido (até dez postos de 

trabalho e não ter um volume de 

negócios anual acima de dois milhões 

de euros). 

O sector da restauração era o que 

tinha bene ciado mais deste apoio, 

com 20,6 milhões de euros (60% do 

total entregue até então), seguindo-se 

o alojamento local (AL) com 3,9 

milhões (11%) e as agências de viagens 

com 3,2 milhões (10%). 

No âmbito dos apoios à economia 

covid-19, geridos pela SPGM no valor 

de 6,2 mil milhões de euros, três das 

quatro linhas eram dedicadas ao o 

sector turismo, mas já se esgotaram. 

Por parte da Confederação do 

Turismo de Portugal (CTP), o seu 

presidente, Francisco Calheiros, 

quer mais medidas, como “linhas de 

capitalização a fundo perdido e o 

ressurgimento do fundo de turismo 

de capital de risco”. Este responsável 

defende ainda “o reforço das medi-

das de apoio à reestruturação nan-

ceira das empresas e o prolongamen-

to das moratórias scais e de reem-

bolsos de nanciamento para o 

segundo semestre de 2021”.  

Luís Villalobos

luis.villalobos@publico.pt

1105 
Entre Março e Maio, as entradas 
de dinheiro de turistas no país 
foram de 1105 milhões de euros, 
valor que equivale a uma quebra 
de 72,8% em termos homólogos

tiremos a uma natural redução da 

procura, decorrente da época, ao 

encerramento de muitos hotéis e con-

sequente entrada em layoff”, antevê 

este responsável. Realçando a impor-

tância da dinamização do transporte 

aéreo, Raul Martins diz que “enquan-

to não tivermos 50% dos turistas, pelo 

menos, não atingiremos o break even 

e não haverá retoma para as empre-

sas do sector”. 

Os dados do inquérito do INE e do 

Banco de Portugal sobre o impacto 

da covid-19 nas empresas, respeitan-

tes à primeira quinzena de Julho, 

mostram que o sector do alojamento 
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Crise no turismo: Julho abaixo  
do esperado e Agosto a meio-gás
Presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, diz que as empresas do sector 
“não irão recuperar tão cedo do impacto que estão a sofrer e não será o Verão a salvá-las” Economia, 18/19
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gabinete de prevenção p14

Juristas dizem que não é 
fácil concluir se um dado 
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racial ou não p12/13
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pública p10

Joaquim Veríssimo Serrão 
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processar IP 
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para os Lordes
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FC Porto fez mais com menos 
na conquista da Taça  
Mbemba marcou os dois 
golos da vitória 
Destaque, 2a4
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Guerra colonial 
Investigação rompe 
silêncio sobre uso de 
drogas em combate

Guerra colonial 
Investigação rompe 
silêncio sobre uso de 
drogas em combate
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CONJUNTURA 

Pior trimestre 
de sempre 
empurra 
Portugal para 
recessão anual 
de 10% ou mais 
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Alta exposição ao turismo 
complica tudo. Mais recessão 
gera mais despesa e pode obrigar 
a novo retificativo. Texto: Luís Reis Ribeiro 
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Portugal entrou oficialmente em 
recessão, com a economia a cair 
dois trimestres seguidos. Mas os 
números do 2.° trimestre são tão 
maus (os piores de que há registo) 
que devem empurrar facilmente a 
recessão económica anual para 
10% ou mais, de acordo com cálcu-
los da Comissão Europeia (CE). 

O governo ainda assume que a 
quebra anual será de 6,9%, mas 
ontem o ministro da Economia 
aceitou que o agravamento da re-
cessão vai obrigar a rever este valor 
que serve de base ao orçamento 
suplementar aprovado há menos 
de um mês. 

O Instituto Nacional de Estatís-
tica (INE) revelou, nesta sexta-fei-
ra, que a economia portuguesa 
afundou 16,5% no 2.° trimestre 
face a igual período do ano passa-
do. É o pior valor de sempre nos re-
gistos oficiais. E entrou oficial-

  

mente em recessão pois acumula 
já dois trimestres consecutivos de 
queda: a redução em cadeia (tri-
mestral) foi de 14,1% no 2.° trimes-
tre face aos primeiros três meses 
do ano. E isto depois de já ter sofri-
do uma contração de 3,8% no iní-
cio de 2020. 

É o efeito destruidor das medi-
das de confinamento aprovadas 
no âmbito do estado de emergên-
cia para tentar travar a pandemia. 

Fala-se muito no efeito devasta-
dor da interrupção no turismo, 
mas ontem também o INE deu 
conta de uma forte retração nas 
perspetivas de negócio das empre-
sas exportadoras de mercadorias. 

De acordo com um novo inqué-
rito feito a "3247 empresas que re-
presentavam cerca de 90% das ex-
portações de bens", os empresários 
perspetivam agora "um decrésci-
mo nominal de 13% nas suas ex-

  

portações em 2020". No inquérito 
anterior, em novembro, espera-
vam uma subida de 2% neste ano. 

As estimativas oficiais para o PIB 
coincidem exatamente com os cál-
culos recentes (de 7 de julho) da 
CE sobre a economia nacional. Se-
gundo a Comissão, depois da redu-
ção de 3,8% no arranque do ano, 
viria uma pesada quebra de 14,1%. 
Os economistas de Bruxelas proje-
tam uma recessão anual de 9,8%, 

Empresários 
estimam uma 
diminuição de 13% 
nas exportações 
de bens previstas 
para este ano. 

mas isto num cenário de base que 
não é o mais severo. Neste cenário 
moderado, o produto interno bru-
to (PIB) real recupera 6,8% no 3.° 
trimestre e 2,9% nos últimos três 
meses do ano. 

No entanto, a CE está pouco 
confiante de que assim seja. "Os 
riscos são mais negativos por cau-
sa do enorme impacto do turismo 
estrangeiro, onde as incertezas em 
relação ao médio prazo continuam 
a ser significativas." Assim, os 
9,8% estão em risco; a recessão de-
verá ser pior. 

O INE também já aponta para o 
problema do turismo dos não resi-
dentes, que se está a propagar pela 
economia. 

Além disso, "refletindo o im-
pacto económico da pandemia, o 
PIB registou uma forte contração 
em termos reais no 2.° trimestre", 
resultado que "é explicado em lar-

  

ga medida pelo contributo negati-
vo da procura interna". 

O INE fala de uma "expressiva 
contração do consumo privado e 
do investimento", mas sem dar 
mais detalhes uma vez que estas 
são estimativas rápidas. No dia 14 
de agosto e no dia 31 haverá infor-
mação mais completa sobre o esta-
do da economia no 2.° trimestre. 

Para já, o governo é de todas as 
instituições a menos pessimista 
relativamente ao colapso da eco-
nomia neste ano. A referida desci-
da prevista de 6,9% compara com 
os -9,4% projetados pela OCDE e 
os -9,5% do Banco de Portugal. 

A equipa da Moody's que segue 
a República Portuguesa e avalia 
regulamente a qualidade do crédi-
to público diz que a recessão deve 
chegar a 9,5% e que o défice orça-
mental público chegará facilmen-
te aos 9,2% do PIB. Bem acima 
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dos 7% calculados pelas Finanças. 
Sarah Carlson, a analista princi-

pal responsável por Portugal na 
agência de rating, lamenta que a 
recessão portuguesa "esteja entre 
as mais severas da zona euro" e ex-
plica porquê. "Esperamos um de-
créscimo considerável no comér-
cio e, em particular, no enorme se-
tor do turismo que direta e indire-
tamente representa 19,1% do PIB e 
perto de 23% das exportações to-
tais de Portugal. O turismo será 
atingido severamente neste ano e 
provavelmente vai levar mais 
tempo a recuperar do que outros 
setores da economia." 

Retificar o suplementar 

Como referido, o governo fez um 
orçamento retificativo apoiado no 
pressuposto de que a economia 
cairia 6,9% neste ano, cenário que 
agora parece ser demasiado oti-

  

mista (salvo seja) face ao colapso 
económico registado nos dois pri-
meiros trimestres. 

Esta degradação da atividade im-
plicará, quase de certeza, mais des-
pesa pública do que a que foi apro-
vada no orçamento suplementar. 
Se isto acontecer, terá de haver 
novo retificativo. O ministro das 
Finanças, João Leão, disse que "se 
houver necessidade", o governo 
fará "outra retificação no final do 
ano". Ontem, o ministro da Econo-
mia, Pedro Siza Vieira, deu o pon-
tapé de saída para esse debate. 
"Obviamente, estes números do 
INE vão obrigar a refletir sobre as 
previsões do orçamento suple-
mentar. Não é nada que não ante-
cipássemos já e vão, portanto, le-
var-nos a fazer essa reflexão" sobre 
o cenário macroeconómico e as 
componentes orçamentais mais 
importantes. 
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Rui Paiva 
"Se eu fosse 
primeiro-ministro 
trazia os holandesqrs., 
que nos criticam 
para nos ajudarenr 
ENTREVISTA CEO da WeDo 
está preocupado com o uso 
e o escrutínio dos fundos 
da UE que vão ajudar 
Portugal na recuperação 
económica. E explica porque 
é que a tecnológica que 
lidera está em contraciclo 
e a crescer 30%. -P. 04-os 

dinheirovivo.pt 1 sábado, i de agosto de 2o2o 
468, Este caderno faz pede integrante 

do Diádo de Notícias n.° , 
edo Jornal de Notíciasn"6t do ano t33 

inheiro vivo rd 
ECONOMIA — P 06-o7 

Pior trimestre 
de sempre 
empurra país 
para recessão 
de 10% ou mais 
Pie Efeito destruidor das medidas 
de confinamento põe Portugal 
oficialmente em recessão. 
Forte exposição ao turismo deixa 
antever ainda mais complicações. 

TURISMO — P 00-09 

Mais pedidos 
de ajuda 
e menos fiéis 
dificultam 
milagre 
economico 
em Fátima 

RESULTADOS SEMESTRAIS — P. D 

Jt, 

Bancos 
perdem 
milhões e 
preparam-se 
para subida 
de malparado 

CONSTRUÇÃO — P. 07 TECNOLOGIA — R io ENTREVISTA A JOSÉ SARDINHA — P. 1, REESTRUTURAÇÃO NA TELECOM— P. 10 

Cimpor põe 135 
mil toneladas de 
cimento na maior 
obra ferroviária 

Mais do que 
entregas, Uber Eats 
traz meios digitais 
a restaurantes 

Pandemia leva 
NOS a mexer 
em metade 
das direções 

PERDAS BPI caiu 63%, CGD perdeu 
4100, BCP recuou 55%, Santander 
38, e o prejuízo do NB supera os 
505 milhões, com o CEO a admitir 
pedir mais 176 milhões ao fundo 
de resolução. Há nuvens negras 
no horizonte, com explosão no 
incumprimento até meio de 2021. 

Águas 
de Portugal 
investe em força 
no hidrogénio 

ifthenpay Referências Multibanco 
para a sua empresa 

www.ifthenpay.com 
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TURISMO RELIGIOSO 

Sem fiéis, não 
há milagre 
económico 
em Fátima 

REFERÊNCIAS 

—milhões de pessoas 
Nos últimos anos, o Santuário 
de Fátima acolheu cerca de 
sete milhões de pessoas. 

1 

Menos peregrinos é sinónimo 
de quebra de receitas. Santuário 
recebe cada vez mais pedidos 
de ajuda.  Texto: Ana Laranjeiro 

—mil dormidas 
Entre março e maio, a hotelaria em 
Fátima contou 21 mil dormidas, me-
nos 92%  face a igual período de 2019. 

bém a regressar. Mas é bom subli-
nhar que este regresso está a ser 
muito gradual; as multidões conti-
nuam ausentes de Fátima e este 
ano será muito atípico no mundo 
inteiro - Fátima não será exceção", 
diz fonte oficial do Santuário. 

A economia local sente os efei-
tos da ausência dos fiéis. "Tal como 
o Algarve, Fátima tem uma depen-
dência do turismo internacional 
muito elevada (mais de 70%), o 
que, no contexto atual, muito 
agrava a situação e dificulta a reto-
ma. O turismo é o motor desta re-
gião e sem turismo a economia lo-
cal ressente-se de forma muito 
acentuada", explica Purificação Pe-
reira Reis, presidente da Associa-
ção Empresarial Ourém-Fátima 
(ACISO). As empresas estão a 
"atravessar gravíssimas dificulda-
des. Embora os portugueses este-
jam lentamente a regressar e a vi-
sitar Fátima, a imensa maioria dos 
hóspedes de um milhão de noites 
que se registam em Fátima é inter-
nacional. Acresce que uma parte 

Os primeiros meses do ano são a 
época de menos peregrinos no 
Santuário. Os que chegam a Fáti-
ma são sobretudo grupos organiza-
dos de regiões como a América La-
tina e a Ásia. Mas neste ano, com a 
emergência sanitária - e conse-
quentes limitações de movimen-
tos aplicadas na Ásia - esses grupos 
não vieram. Com o alastrar da pan-
demia à Europa, os grupos organi-
zados, como explica fonte oficial, 
"aqueles que se registam no San-
tuário e a partir dos quais podemos 
falar em números concretos, dei-
xaram de vir". 

De 13 de março a 30 de maio fo-
ram suspensas as celebrações com 
peregrinos. Esse período abrangeu 
dois momentos importantes para 
os católicos: a Páscoa e o 13 de 
maio. "Quando retomámos as ce-
lebrações, a 30 de maio, verificá-
mos um aumento progressivo da 
presença de peregrinos. Criámos 
condições de segurança para os 
acolher e estes, à medida que se 
vão apercebendo disso, estão tam-
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Turismo ajusta-se 
à pandemia e clama 
pelo cliente português 
2020 é um ano difícil para o turismo. Campanhas juntam-se 
a programas para levar portugueses a conhecer outras regiões. 

Longe das multidões de 
outros anos, peregrinos 
começam gradualmente 
a voltar a Fátima. 
FOTO: EPA/PAULO CUNHA 

• 
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substancial vem de países como a 
Coreia do Sul, o Brasil e os EUA, 
territórios que estão basicamente 
sem operação turística para a Euro-
pa. Se somarmos outras origens 
importantes, como a Polónia (que 
proibiu voos para Portugal) e a Ir-
landa (com Portugal na lista de 
destinos não seguros), a catástrofe 
é evidente", nota Alexandre Mar-
to Pereira, diretor da Fátima Ho-
tels Group (cadeia de dez hotéis). 

Entre março e maio, a hotelaria 
em Fátima registou 21 mil dormi-
das, uma quebra face às 270 mil re-
gistadas no mesmo período de 
2019, aponta o gestor. Junho não 
deverá ter sido melhor. Por isso, 
muitos negócios ainda não abri-
ram portas. 

Alexandre Marto, também vice-
-presidente da Associação de Hote-
laria de Portugal (AHP), adianta 
que "a maioria das empresas recor-
reu ao lay-off simplificado" e, por 
isso, "os despedimentos são ainda 
marginais. Mas o desemprego no 
município de Ourém já cresceu  

50% (de fevereiro para julho), num 
território tipicamente com desem-
prego muito baixo". Admite que os 
concelhos próximos, principal-
mente Leiria, também serão afeta-
dos. "Fátima confina com o conce-
lho de Leiria e uma parte substan-
cial dos nossos trabalhadores tem 
residência ali." 

Agosto com menos migrantes 

Agosto é o mês do regresso dos emi-
grantes a Portugal e é quase certa a 
passagem de muitos por Fátima. 
Mas, devido à pandemia, desta vez 
muitos não chegarão a vir. 

Os portugueses deverão ser 
quem mais passará pelo Santuário 
nas próximas semanas. Nos últi-
mos anos, o número de peregrinos 
oscilou entre os seis e os sete mi-
lhões, mas neste será muito infe-
rior. Em 2019, o Santuário acolheu 
4384 grupos, dos quais 2854 eram 
de estrangeiros e 1530 portugueses. 
Até julho, o Santuário registou 
"pouco mais de dúzia e meia de 
grupos, sendo que a peregrinação 
que tem até ao momento mais gru-
pos registados é a de agosto, com 
sete, todos estrangeiros". O registo 
é voluntário pelo que pode haver 
mais visitas organizadas. 

"Não há peregrinos, não há dona-
tivos no Santuário e o Santuário de-
pende desses donativos, pois é daí 
que vêm as receitas para a institui-
ção. Mas, não havendo peregrinos 
(...) não há turistas. Sem receitas, 
nenhuma empresa consegue fazer 
face aos encargos e, por isso, são 
inúmeros os problemas que irão 
certamente surgir na sequência 
desta crise pandémica, nomeada-
mente o aumento significativo do 
desemprego", acrescenta. 

E se o balão de oxigénio que o lay-
-off simplificado representou até 
aqui permitiu travar o desemprego, 
no outono o retrato pode mudar. A 
partir deste sábado entram em vi-
gor novas regras. Outono e inverno 
podem ser épocas de aumento do 
número de pessoas sem trabalho. 

Os pedidos de ajuda ao Santuário 
já estão a crescer e se a situação das 
famílias se agudizar, podem subir 
ainda mais. "O Santuário é um dos 
maiores empregadores desta zona. 
Temos 350 colaboradores perma-
nentes (...), até ao momento não 
despedimos ninguém nem recorre-
mos ao lay-off Mas também nós es-
tamos a ressentir-nos desta situa-
ção. E, ainda assim, temos acorrido 
a inúmeras situações de carência, 
cumprindo a nossa responsabilida-
de social", remata fonte oficial.  

Os mais de 24 milhões de turistas 
estrangeiros que Portugal rece-
beu em 2019 parecem, à luz do 
verão de 2020, uma miragem. 
Não é por isso de estranhar que 
Vítor Costa, presidente da Entida-
de Regional de Turismo da Região 
de Lisboa, descreva este ano como 
"para esquecer - mas que infeliz-
mente nunca esqueceremos". 
Luís Pedro Martins, presidente 
da Entidade Regional de Turismo 
do Porto e Norte, por sua vez, vê 
2020 como "um ano muito duro, 
mas tem uma esperança enorme 
de que na Páscoa de 2021 vamos 
conhecer o início de um momen-
to de viragem". "Sejamos nós ca-
pazes de ajudar as empresas a 
aguentar esta travessia", acres-
centa. Contornar o Cabo das Tor-
mentas que o turismo nacional 
enfrenta exige grande capacidade 
de navegação. 

O setor gerou 18,4 mil milhões 
de euros em receitas turísticas, 
contribuindo para quase 9% do 
PIB português em 2019. Foi a 
maior atividade económica ex-
portadora, sendo responsável por 
mais de 52% das exportações de 
serviços e quase 20% das totais. 
Números que não se vão repetir 
neste ano. Os vários atores não 
definem o momento do turismo 
como de reinvenção, mas é inegá-
vel alguma mudança. Por um 
lado, há uma aposta dos hotéis 
em campanhas publicitárias -
quer nas televisões quer nas redes 
sociais, nomeadamente através 
de influencers - que não tem sido 
muito comum nos últimos anos. 
Por outro, há campanhas promo-
cionais. Mas há um lado que os 
clientes não veem. 

"Os hotéis sempre foram e con-
tinuam a ser espaços onde se cum-
prem rigorosos critérios de higiene 
e segurança. Por isso, a esse nível, 
e dada a conjuntura, o que houve 
foi um reforço e adaptação de al-

  

guns procedimentos, mas não lhe 
chamaria reinvenção", diz Gonça-
lo Rebelo de Almeida, administra-
dor do grupo Vila Galé. A cadeia 
hoteleira aproveitou os últimos 
meses para desenvolver recursos 
internos. "Acelerámos a nossa filo-
sofia paper free. Também aumen-
támos a presença ao nível do co-
mércio online. Durante o confina-
mento lançámos o serviço de take 
away e a mercearia". 

Mas não são só os hotéis que se 
transformam. As regiões de turis-
mo também. Luís Pedro Martins 
conta que, apesar das dificuldades 
que a pandemia está a colocar, em 
relação à região Norte diz ter "al-

 

"Liga dos Campeões é 
um evento de .grande 
impacto mediatico 
e esse é o principal 
retorno, já que não 
terá público." 
—VÍTOR COSTA 

Presidente da 

Região de Turismo 

de Lisboa 

"A campanha 
Lá em cima pretende 
levar os portugueses 
a descobrir 
ou redescobrir 
o Norte." 
—LUÍS PEDRO 

MARTINS 

Presidente 

da Turismo 

do Porto e Norte 

guns dados de uma certa retoma, 
muito marcada pelo turismo inter-
no". "Alguns subdestinos que não 
tinham tanta procura, como Trás-
-os-Montes, estão neste ano a ser 
opção". 

Como "está na génese das pes-
soas do Norte encarar os proble-
mas e atacá-los com todo o empe-
nho", desenhou-se o projeto 
"Reerguer o turismo da região: 
juntos somos mais Norte", para ser 
levado a cabo nos próximos dois 
anos. O responsável destaca a 
"campanha Lá em cima que pre-
tende levar, numa primeira fase, a 
que os portugueses venham des-
cobrir ou redescobrir a região, e as 
diversas experiências que Porto, 
Minho, Douro e Trás-os-Montes 
oferecem". 

A região de Lisboa também lan-
çou uma campanha a piscar o 
olho aos portugueses. Encontrei 
Lisboa - em vigor em julho, agos-
to e setembro - tem dois alvos: os 
residentes na região e os residen-
tes noutros pontos do país. Vítor 
Costa não esconde que tem 
"consciência de que o mercado in-
terno no verão é um campeonato 
em que Lisboa dificilmente con-
segue ser campeã, apesar de a re-
gião ter propostas imbatíveis. 
Desde logo, porque em Lisboa 
concentra cerca de um terço dos 
portugueses que são clientes de 
outras regiões, e depois porque 
não é normalmente considerada 
como um destino de férias prefe-
rencial para os portugueses, espe-
cialmente no verão". 

Lisboa vai ainda ser palco da Liga 
dos Campeões. Contudo, e apesar 
de irem realizar-se vários jogos, es-
tes não vão ter público. "Trata-se 
de um evento de grande impacto 
mediático a nível mundial, e esse é 
o principal retorno que se espera, 
já que o evento não terá público", 
comenta Vítor Costa. 

—Ana Laranjeiro 

Página 27



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,59 x 7,55 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 87859756 01-08-2020

Rui Paiva 
"Se eu fosse 
primeiro-ministro 
trazia os holandesqrs., 
que nos criticam 
para nos ajudarenr 
ENTREVISTA CEO da WeDo 
está preocupado com o uso 
e o escrutínio dos fundos 
da UE que vão ajudar 
Portugal na recuperação 
económica. E explica porque 
é que a tecnológica que 
lidera está em contraciclo 
e a crescer 30%. -P. 04-os 

dinheirovivo.pt 1 sábado, i de agosto de 2o2o 
468, Este caderno faz pede integrante 

do Diádo de Notícias n.° , 
edo Jornal de Notíciasn"6t do ano t33 

inheiro vivo rd 
ECONOMIA — P 06-o7 

Pior trimestre 
de sempre 
empurra país 
para recessão 
de 10% ou mais 
Pie Efeito destruidor das medidas 
de confinamento põe Portugal 
oficialmente em recessão. 
Forte exposição ao turismo deixa 
antever ainda mais complicações. 

TURISMO — P 00-09 

Mais pedidos 
de ajuda 
e menos fiéis 
dificultam 
milagre 
economico 
em Fátima 

RESULTADOS SEMESTRAIS — P. D 

Jt, 

Bancos 
perdem 
milhões e 
preparam-se 
para subida 
de malparado 

CONSTRUÇÃO — P. 07 TECNOLOGIA — R io ENTREVISTA A JOSÉ SARDINHA — P. 1, REESTRUTURAÇÃO NA TELECOM— P. 10 

Cimpor põe 135 
mil toneladas de 
cimento na maior 
obra ferroviária 

Mais do que 
entregas, Uber Eats 
traz meios digitais 
a restaurantes 

Pandemia leva 
NOS a mexer 
em metade 
das direções 

PERDAS BPI caiu 63%, CGD perdeu 
4100, BCP recuou 55%, Santander 
38, e o prejuízo do NB supera os 
505 milhões, com o CEO a admitir 
pedir mais 176 milhões ao fundo 
de resolução. Há nuvens negras 
no horizonte, com explosão no 
incumprimento até meio de 2021. 

Águas 
de Portugal 
investe em força 
no hidrogénio 

ifthenpay Referências Multibanco 
para a sua empresa 

www.ifthenpay.com 

Página 28



A29

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 14

  Cores: Cor

  Área: 19,37 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87859778 01-08-2020

1 

TiDll 

• 

/ 
• 5e, 

r*;:•'• • 

Abertura da nova unidade na marginal do Douro acontece já nesta segunda-feira. FOTO: DIREITOS RESERVADOS 

TURISMO 

Em plena pandemia, Neya abre 
hotel de 18 milhões no Porto 
O grupo reconhece que é um desafio inaugurar uma unidade nesta fase. 
Para já, está a apostar no mercado ibérico e no segmento famílias. 

—SÓNIA SANTOS PEREIRA 
sonia.s.pereira@din hei rovivo. pt 

O Neya Porto Hotel abre portas nesta 
segunda-feira, após um investimento 
de 18 milhões de euros, comparticipado 
em cerca de seis milhões pelo Fundo 
Europeu PT2020, que transformou par-
te das ruínas do antigo Convento Madre 
Deus de Monchique numa unidade ho-
teleira com 124 quartos. 

O projeto estreia-se em plena pande-
mia, o que obrigou a adiar o início da 
operação, inicialmente previsto para 
abril, e a acomodar a promoção e a ofer-
ta à nova realidade. Yasmin Bhudarally, 
CEO do grupo Neya Hotels, admite que 
este passo é dado "com receio". Mas 
"avançar com a abertura de um hotel 
novo numa altura destas demonstra 
que não queremos baixar os braços". 
Esta não é a primeira vez que o grupo 
inaugura um hotel em plena crise. O 
Neya Lisboa iniciou atividade em 2011, 
aquando da recessão económica e finan-
ceira e, "apesar disso, correu bem". 

A nova unidade hoteleira, situada na 
margem do rio Douro, vai arrancar em 
soft opening com todos os 124 quartos 
aptos para receber hóspedes. "Devido às 
restrições existentes, não podemos ter a 
taxa de ocupação acima dos 50%, mas 
vamos utilizar todos os quartos de for-
ma a fazer a desinfeção completa e res-
peitar o periodo de descanso do quarto  

após o check out dos hóspedes." As me-
didas de higiene e segurança foram re-
forçadas e o hotel foi distinguido com o 
selo Safe Travels, atribuído pelo World 
Travel & Tourism Council, que visa re-
conhecer os destinos que cumprem as 
regras de combate à covid-19. A funcio-
nar estará também o restaurante Viva 
Porto, o bar Último, no rooftop, assim 
como o Kids Club, o Business Center, 
salas de reuniões e ginásio, com as obri-
gatórias restrições e regras de distancia-
mento social. 

Nesta fase, o Neya Porto apostou na 
captação de turistas do mercado ibérico 
e no segmento famílias, mas o objetivo 
é ir alargando a comunicação a outras 
geografias e targets conforme as frontei-
ras forem abrindo. De acordo com a ges-
tora, as reservas estão alinhadas com a 
média registada no Porto e com tendên-

 

-Funcionários 
Com 124 quartos e depois de um inves-
timento de 18 milhões, o Neya Porto 
vai garantir emprego a 4o pessoas. 

cia para subir. "Tendo em conta o pano-
rama nacional, que teve uma quebra 
acentuada no turismo, podemos afir-
mar que estamos a começar bem", frisa. 
O hotel quer também captar o segmen-
to corporate quando as restrições de dis-
tanciamento social o permitirem, po-
tenciando a proximidade com o Centro 
de Congressos da Alfãndega do Porto. A 
nova unidade emprega 40 pessoas. 

Reforçar em Lisboa 

O grupo tem ainda em perspetiva a con-
solidação da marca no mercado portu-
guês, sendo que os planos de expansão 
integram a construção de um segundo 
hotel em Lisboa. Contudo, a pandemia 
obrigou a "reavaliar o plano em função 
da crise que se instalou no turismo 
mundialmente", reconhece Yasmin 
Bhudarally. Mas ainda é cedo para deci-
sões, até porque "tudo depende do tem-
po que esta situação dure, se entretan-
to os países reabrem ou não as suas fron-
teiras e se realmente existirá uma vaci-
na num futuro próximo, que transmita 
mais segurança às pessoas". 

Em Lisboa, o grupo reabriu o hotel no 
início de junho, depois de parte da equi-
pa ter estado em lay-off. No periodo de 
encerramento, disponibilizou aloja-
mento e alimentação a famílias de 
crianças carenciadas no âmbito da ini-
ciativa Quarto Solidário, que será repli-
cada no novo hotel do Porto. 
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Marcelo registou receios 
das confederações patronais 
pela falta de preparação 
do Estado para lidar com 
avalanche de verbas da UE

Patrões
pedem 
equipa 
para gerir 
fundos

Marcelo chamou os parceiros soci-
ais para medir a temperatura e per-
cebeu que esta não pára de subir: os 
empresários temem uma falência 
em massa de empresas face à queda 
da economia (14,5% no segundo tri-
mestre). O sector do turismo mos-
trou-se em pânico, especialmente 
com a situação no Algarve (Albufei-
ra, sem britânicos, foi descrito como 
um caso de tragédia), mas também 
com Lisboa e Porto; a CCP (comér-
cio e serviços) idem, aspas; a CIP 
muito preocupada com a indústria, 
pedindo medidas no Orçamento de 
2021. Em comum, todos acreditam 
que a revisão das regras do lay-off 
só torna mais difícil uma situação 
de tesouraria já muito delicada. E 
olham para o plano de Costa Silva 
para a retoma com uma preocu-
pação especial: que a burocracia 
do Estado trave a distribuição em 
tempo útil do dinheiro que vier de 
Bruxelas, única esperança para que 
não se dê uma hecatombe. Nessa 
medida, houve um pedido feito por 
todos a Marcelo: que interceda jun-
to do Governo para que seja criada 
uma equipa especial no âmbito do 
Estado para acelerar a “bazuca” 
(forma como António Costa classi-
ficou o montante que foi distribuído 
a Portugal para os próximos anos).

“Temos sérias dúvidas sobre se o 
Estado tem capacidade e qualifica-
ção suficientes para gerir o volume 
de verbas que aí vem e que é o dobro 
ou o triplo do que se gastava nos últi-
mos anos”, resumiu o presidente da 
CCP, João Vieira Lopes. A progres-
siva redução de quadros técnicos 
qualificados, que se tem verificado 
na Administração Pública nas últi-
mas décadas, é um dos motivos de 
preocupação para os empresários, a 
que se juntam os riscos de uma má 
utilização dos dinheiros públicos e a 
abertura de portas a “esquemas de 
corrupção que sempre existem”, diz 
Vieira Lopes.

Além do mais, a possibilidade de 
atraso na atribuição dos fundos 
por causa da burocracia do Estado 
é outro dos motivos de preocupa-
ção. “Saudamos a bazuca de fun-
dos europeus, mas, provavelmente, 
será tarde demais para todos”, diz 
Francisco Calheiros, da Confede-
ração de Turismo. “O verão está 
perdido”, e a possibilidade de as 
verbas europeias só chegarem às 
empresas em meados do próximo 
ano compromete o sector mais 
atingido pela pandemia. O patrão 
do Turismo aponta o dedo ainda às 
“falhas na diplomacia económica” 
que impediram a abertura de cor-
redores turísticos com os principais 
mercados e critica a ausência de 
medidas para o sector no plano de 
retoma desenhado por Costa Silva. 
“O relatório dedica meia página ao 
Turismo e não adianta nada. Aliás, 
Costa Silva não teve oportunidade 
sequer para falar com ninguém do 
sector”, acusa.

Os muitos avisos do Conselho 
Superior de Obras Públicas ao 
Plano Nacional de Investimentos 
servem de argumento aos patrões: 
como explicou o Expresso no últi-
mo sábado, os peritos nomeados 
pelo Parlamento demoraram ano 
e meio a fazer um parecer inicial, 
deixando dúvidas sobre que pro-
jetos de infraestruturas estarão 
prontos para colocar no terreno.

João Vieira Pereira  
e Rosa Pedroso Lima

jvpereira@expresso.impresa.pt
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REINO UNID O

“O verão,  
para 
Portugal, 
está  
perdido”

A imposição da quarentena a quem 
vem de Portugal perturba turistas, 
emigrantes e operadores

Textos Paulo Anunciação  
Correspondente em Londres 

Jay Simon tem uma paixão 
(quase) tão grande pelo Algar-
ve como pelo Leeds United FC, 
o clube da sua terra natal. As 
viagens para Lagos com a mu-
lher ou os compinchas da bola 
e da cerveja são uma espécie 
de peregrinação obrigatória 

que gosta de cumprir todos os 
anos. Jay, de 49 anos, teve vi-
agens marcadas para o Algar-
ve em abril e em junho, mas a 
pandemia trocou-lhe as voltas. 
Agora tem reserva para o fi-
nal de agosto, mas acha que a 
viagem não vai acontecer. “Já 
a marquei e desmarquei duas 
vezes e receio bem que volte a 
acontecer”, diz. “Se a quarente-
na não for alterada, não tenho 

alternativa. Não posso ficar em 
casa duas semanas. Algumas 
pessoas têm patrões razoáveis, 
outras não. A quarentena pode 
ter como consequência o des-
pedimento. Tenho de cancelar.”

Portugal continua fora da 
lista de “destinos seguros” do 
Ministério dos Transportes 
britânico, que tem sofrido atu-
alizações nas últimas semanas. 
Terça-feira, por exemplo, vol-

tou a incluir países europeus 
como a Estónia, a Letónia, a 
Eslovénia e a Eslováquia, mas 
passou a excluir a Espanha. 
Presentemente contempla pa-
íses como a Austrália, a Coreia 
do Sul ou a Turquia, bem como 
22 estados da União Europeia, 
mas exclui Suécia, Luxembur-
go, Bulgária e Roménia. Quem 
entrar no Reino Unido vindo 
destes países “inseguros” terá 
de cumprir autoisolamento de 
14 dias numa morada fixa do 
Reino Unido. Duas semanas 
sem sair de casa, nem para 
fazer exercício físico. As mul-
tas podem atingir as mil libras 
(€1106).

Só quatro foram multados

O policiamento dos viajantes 
em quarentena está a cargo 
das autoridades de saúde pú-
blica, além das polícias regular 
e de fronteiras. As estatísticas 
oficiais apontam para apenas 
quatro infratores multados até 
10 de julho. Nas redes sociais, 
contudo, membros da comu-
nidade portuguesa no Reino 
Unido revelam que foram in-
terpelados por mensagem ou 
telefone poucos dias depois do 
regresso às Ilhas Britânicas. 

O controlo nem sempre fun-
ciona: “Nos últimos dez dias 
os meus dois filhos aterraram 
em Gatwick em dias separados, 
vindos de Lisboa. Apesar de 
virem de um país na lista negra, 
passaram sem ninguém lhes fa-
zer uma pergunta ou lhes pedir 
para preencher um formulário 
com os contactos”, escreveu 
Andrew Gowers, antigo diretor 
do “Financial Times”, reforma-
do e a residir na capital portu-
guesa. Numa carta publicada 
naquele diário, quinta-feira, 
acrescenta: “Se as regras não 
estão a ser executadas nem na 
forma mais básica, esta lei [da 
quarentena] é uma tolice e a 
perturbação é simplesmente 
fútil e irritante.” 

Para a turista britânica 
Emma Fairhurst, de 44 anos, 
visita regular do empreendi-
mento Vale de Lobo, no Al-
garve, as regras impostas pelo 
Governo britânico são “ridícu-
las”: “Portugal é muito mais 
rígido do que o Reino Unido 
em termos de distanciamento 
social, utilização das máscaras 
e higienização. O Algarve é das 
regiões mais seguras e lá sinto-
-me bem mais livre de perigo 
do que em Inglaterra”, diz. A 
família regressou do Algarve a 
23 de julho. No dia 24, o mari-
do recebeu um telefonema da 

agência do Governo britânico 
a perguntar se estavam bem e 
a cumprir o autoisolamento. 

Emma é diretora de recursos 
humanos numa empresa de 
Londres e assinou uma peti-
ção que o jornal “The Portugal 
News” vai endereçar ao pri-
meiro-ministro Boris Johnson. 
Também enviou cartas de pro-
testo a deputados britânicos. 
“Temos nova viagem para o 

Algarve em meados de agos-
to, mas teremos de cancelar se 
Portugal não sair da lista negra. 
Estamos a cumprir a quarente-
na porque podemos trabalhar 
fechados em casa, mas mais 
tarde não será possível, porque 
o nosso filho vai voltar para a 
escola”, explica.

Voos cancelados 

Dados do Instituto Nacional de 
Estatística mostram que o Rei-
no Unido foi o principal emis-
sor de turistas para Portugal 
em 2019. Foram 2,5 milhões, 
com o Algarve a receber a fatia 
mais larga. O peso do mercado 
britânico nesta região repre-
sentou mais de 37% do total de 
dormidas de estrangeiros em 
2019. A quarentena vai afugen-
tar não só Jay Simon e Emma 
Fairhurst, como centenas de 
milhares de outros britânicos. 
Más notícias para a indústria 
hoteleira e turística portugue-
sa, que contava com um au-
mento das receitas no verão 
para atenuar os prejuízos de 
um ano desastroso. 

Segundo a Cirium, empresa 
de análise de dados de aviação 
mundial, estavam programa-
dos 2333 voos entre o Reino 
Unido e Portugal no período 
de 24 de julho a 31 de agosto, 
com uma capacidade poten-
cial de quase 414 mil lugares. 
A manutenção de Portugal na 
lista negra deverá levar a can-
celamentos. O voo da British 
Airways que transportou a fa-
mília Fairhurst de Faro para 
Londres não tinha mais de 30 
passageiros. Segunda-feira, a 
low-cost britânica Jet2 anun-
ciou a suspensão de voos e pa-
cotes de férias para o Algarve 
até 16 de agosto. “A temporada 
de verão em termos de turis-
tas britânicos está acabada”, 
afirma Paul Charles, diretor 
da consultora de turismo The 
PC Agency. “O Governo britâ-
nico só abrirá o corredor aéreo 
para Portugal quando a taxa 
de incidência [da covid-19] cair 
de forma sustentada e estiver 
bem abaixo dos 15 por 100 mil 
habitantes. Mesmo que acon-
teça nas próximas duas sema-
nas, uma alteração da posição 
governamental não ocorrerá 
antes de meio de agosto”, diz 
Charles, também porta-voz do 
grupo de pressão Quash Qua-
rantine, que reúne 400 em-
presas britânicas de turismo 
contra o regime de quarente-
na. “O verão, para Portugal, 
está perdido.” 

internacional@expresso.impresa.pt 

Há cidadãos britânicos a entrar livremente no 
Reino Unido, sem obrigação de quarentena, mas a 
esmagadora maioria dos voos para Faro foi ou será 
cancelada. O comércio e a restauração na baixa de 
Albufeira encontram-se encerrados FOTO FILIPE FARINHA/

DIPLOMACIA

Embaixador
otimista

Nos meios diplomáticos 
ainda há esperança. 
“Ao longo das últimas 
semanas temos tido 
reuniões técnicas de 
peritos e disponibilização 
de informação científica e 
estatística sobre a situação 
da pandemia em Portugal”, 
explica o embaixador de 
Portugal em Londres, 
Manuel Lobo Antunes. 
“Tem havido também 
contactos a nível político. 
O Reino Unido mostra-
se sobretudo atento, ou 
preocupado, com a taxa 
de infeção em Portugal. 
Parece não prestar tanta 
atenção a outros critérios, 
o que levou o Governo 
português a considerar 
que a decisão carecia de 
fundamento científico. A 
situação epidemiológica 
em Portugal está a 
melhorar de forma 
consistente, mas os efeitos 
das medidas demoram a 
projetar-se na realidade 
e na análise estatística. 
Continuo otimista em 
que possamos inverter a 
situação no curto/médio 
prazo se a consolidação 
em sentido decrescente 
no número de casos 
prosseguir. Mas não 
há dúvida de que parte 
da época estival está 
comprometida.”
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Boris Johnson adia alívio 
Invertendo a posição antes 
anunciada no sábado pas-
sado de aliviar os controlos 
para o combate à pandemia, 
o primeiro-ministro britânico 
voltou a impedir a abertura 
de negócios dedicados aos 
tempos livres, como pistas 
de bowling e casinos. O adia-
mento serve para “carregar no 
travão para manter o vírus sob 
controlo” e vai durar até 15 de 
agosto. P30
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Textos Paulo Brilhante 

Iniciou funções quando o turismo 
estava em crescendo acelerado, o re-
conhecimento internacional era uma 
constante e os prémios mundiais para 
o sector se multiplicavam, mês após 
mês. Hoje, Luís Araújo, o presidente 
do Turismo de Portugal, tem em mãos 
a maior crise de que há memória, agra-
vada por “externalidades” impossíveis 
de controlar. “Turismo de Confiança” 
é umas das novas categorias do PNT — 
Prémio Nacional de Turismo, e ponto 
de partida para um ciclo de cinco en-
trevistas com personalidades do sector.

PP OPInstitutoPNacionalPdePEstatísticaP
(INE)PacabouPdePrevelarPquePumPtotalP
deP24,6PmilhõesPdePturistasP(nãoPresi-
dentes)PvisitaramPPortugalPemP2019,PoP
quePcorrespondePaPumaPsubidaPdeP7,9%.P
ComPosPdadosPdisponíveis,PquandoPseráP
possívelPvoltarPaPterPestePnúmeroPdeP
turistasPnoPpaís?P

 R Apesar de ter uma perspetiva positi-
va é impossível dizer quando. Portugal 
está numa situação muito particular, 
por duas razões: primeiro, nada daquilo 
que nos trouxe esse número de turistas 
está prejudicado; em segundo, existe 
muita vontade por parte de todos — 
sector e fora do sector — de voltar a 
receber os 24 milhões de visitantes. 
Temos feito o nosso trabalho, mas, cla-
ramente, esta atividade não vive isolada 
e depende muito de fatores externos, 
mas também de situações que antes 
nem pensámos que fossem possíveis, 
como a criação de barreiras para viajar 
de um país para outro. O que temos de 
fazer já é prepararmo-nos, não só para 
as novas necessidades, como para estas 
“externalidades”, que não controlamos.

PP Internamente,PoPquePpodePePdeveP
serPfeitoPparaPajudarPoPsector?P

 R Ganharmos confiança enquanto em-
presas e prepararmo-nos para qual-
quer cenário. Como? Focando-nos no 
cliente, percebendo exatamente quais 
são as suas necessidades, mantendo 
uma relação muito próxima e tornan-
do as nossas empresas mais compe-
titivas, mais eficientes, mais ligadas 
ao consumidor, com maior trabalho 
em rede, porque nenhuma das nossas 
áreas — hotéis, empresas de animação 
turística e agências de viagens — tra-
balha sozinha.

PP MasPexistePumaPquestão,PanteriorPaP
essa,PquePéPaPsobrevivênciaPdasPprópri-
asPempresas...P

 R Preservar empresas e postos de 
trabalho tem sido a nossa prioridade 
absoluta! Obviamente que esta é a 
altura forte para o turismo, nomeada-
mente em algumas zonas do país, mas 
também é sabido que temos dinami-
zado a oferta durante todo o ano. Por 
isso, este outono e inverno até podem 

Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal

“Nada substitui  
o Reino Unido”

ser melhores do que os anteriores. 
Temos todas as condições para que 
tal aconteça e o que importa agora é 
tentarmos gerir a situação numa ótica 
de necessidades, por um lado, e de 
estimular a procura, por outro, com o 
objetivo de ganhar no outono e inver-
no aquilo que provavelmente não va-
mos ter no verão. Ainda acreditamos 
que é possível recuperar uma parte do 
que perdemos no segundo trimestre.

PP OPReinoPUnidoPvoltouPaPnãoPincluirP
PortugalPnosPchamadosP“corredoresP
seguros”.PIstoPsignificaPquePemPPortu-
gal,PmaisPprecisamentePnoPAlgarve,PoP
verãoPestáPperdido?P

 R Apesar do esforço na retoma da 
capacidade aérea com a região, estes 
fatores externos restringem a cap-
tação de turistas, além de criarem 
confusão nos consumidores e gerarem 
uma onda de desconfiança internaci-
onal. Continuamos com campanhas 
ativas no Reino Unido e com foco so-
bretudo no Algarve. Paralelamente 
estamos a verificar bons movimentos 
do mercado interno e a procura de 
outras nacionalidades, como França 
e Alemanha. Obviamente, que nada 
substitui o Reino Unido e a relação 
que existe com o Algarve no verão, 
mas estamos a trabalhar para que 
se possa recuperar algo do verão e 
tentar estender a época alta para lá 
de setembro até porque o Algarve tem 
condições únicas para ser, também, 
um excelente destino de outono.

PP ComPtodosPestesPcenários,PqualPéP
aPperspetivaPdePquebraPatéPaoPfinalP
deP2020?

 R Apesar de a expectativa ir variando 
todos os dias, diria que a partir dos 
números que a Organização Mundial 
de Turismo tem passado em termos 
de recessão mundial, Portugal deve 
situar-se entre 50% a 60% de quebra 

PROJETOS EXPRESSO PRÉMIO

quando comparado com o ano anteri-
or. Os dados que temos atualmente são 
até maio e aí a quebra é de 40%. Com 
o esforço de todos temos ainda alguma 
esperança no segundo semestre e ter-
ceiro trimestre do ano. 

PP NestePmomento,PoPturismoPestáPaP
sobreviverPgraçasPàPprocuraPinterna.P
AceitaPaPcríticaPdePquePosPportuguesesP
foramPesquecidosPePque,PsóPagora,PporP
causaPdaPcrise,PsePvoltouPaPapelarPaoP“irP
paraPforaPcáPdentro”?

 R Não concordo com essa visão. O 
esforço que tem sido feito por várias 
entidades em divulgar a oferta turística 
nacional dentro do país é exemplar. 
Compreendo as críticas, mas considero 
ser necessário olhar para o que tem 
acontecido em Portugal nos últimos 
anos e o que tem acontecido é muito 
positivo. A prova disso é que um terço 
dos turistas ou hóspedes em território 
nacional são portugueses. Aquilo que 
pretendemos é estimulá-los, nesta al-
tura, até por uma questão de orgulho 
nacional, a passar férias em território 
nacional. 

PP ParaPessePestímuloPestáPprevistoP
algumPincentivoPporPpartePdoPEstado?

 R Essa é uma ótima pergunta que eu 
adoraria saber responder e que espero 
responder muito em breve.

PP QualPéPexpectativaPdoPTurismoPdeP
PortugalPemPrelaçãoPaoPboloPdosPno-
vosPfundosPeuropeusPquePvãoPcomeçarP
aPchegarPemP2021?

 R Não é do Turismo de Portugal, mas 
sim do turismo em Portugal. Se con-
siderarmos que o sector representa 
mais de 50% das exportações de ser-
viços, mais de 20% do total de expor-
tações, 14% do PIB e 10% da força de 
trabalho, então considero lógico que o 
turismo tenha a correspondente fatia.

economia@expresso.impresa.pt

PRÉMIO NACIONAL  
DE TURISMO
OPExpressoPePoPBPI,PemPparceriaP
comPoPTurismoPdePPortugalPePaP
Deloitte,PlançamPpeloPsegundoP
anoPconsecutivoPoPPrémioP
NacionalPdePTurismoP(PNT),P
umPprojetoPparaPpromover,P
incentivarPePdistinguirPasP
melhoresPempresas,PpráticasPP
ePprojetosPdoPsector
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O QUE PRECISA SABER 
SOBRE O PRÉMIO

As categorias
PP^ PTurismoPemPRede Distingue 
projetos que se destaquem na 
utilização de aplicações 
tecnológicas que contribuem 
para Portugal se afirmar como 
um destino inteligente

PP^ PTurismoPAutênticoPSão elegíveis 
projetos que valorizem os 
recursos culturais e naturais e 
reforcem a coesão territorial

PP^ PTurismoPdePConfiançaP
Procuram-se produtos e destinos 
que visem a ligação com o 
consumidor, associados a 
temáticas como a fidelização

PP^ PTurismoPInteligentePReconhece 
a valorização dos profissionais 
nas entidades e a aposta na sua 
inovação para marcar a 
diferença

PP^ PTurismoPSustentávelPSerá 
premiado quem se destacar pela 
implementação de práticas de 
eficiência e quem procurar 
reduzir os custos ambientais 

As datas
PP^ P15PdePsetembro É a data limite 
para concorrer e para as 
nomeações dos dois comités  
e do júri

PP^ P31PdePoutubro Termina a 
primeira fase de filtragem, que 
resultará num top 10 de 
candidaturas em cada categoria

PP^ PNovembro Comités e júri entram 
em ação para escolher quem 
ganha o PNT

PP^ PDezembro Realiza-se a 
cerimónia de atribuição  
dos prémios

A candidatura
PP^  Inclua e destaque os elementos 
que considere fazerem mais 
sentido para a categoria a que se 
propõe. Por exemplo, se 
concorrer para o Turismo 
Sustentável, fale das suas 
iniciativas nesse sentido

PP^  Os vencedores terão direito a um 
vídeo promocional, à 
possibilidade de referir a 
distinção alcançada e a uma 
referência no “Boa Cama Boa 
Mesa” (caso sejam projetos de 
alojamento ou restauração)

PP^  Para se habilitar a vencer o PNT, 
inscreva-se em  
www.premionacionalturismo.ptPágina 33
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Turistas estrangeiros 
voltam a percorrer 
as ruas do Porto 

O 

SABER MAIS 

Campanha 
O Turismo do Porto e 
Norte de Portugal lan-
çou uma campanha para 
chamar os turistas por-
tugueses a descobrir os 
encantos da região. O 
projeto incide no digital 
e inclui um cite  -  onor-
telaemcima.pt  -  no qual 
os utilizadores podem 
receber, em tempo real, 
sugestões sobre ativida-
des e destinos, bem 
como fazer reservas. 

Procura 
De acordo com o presi-
dente do Turismo do 
Porto e Norte de Portu-
gal, os subdestinos do 
Douro, Trás-os-Montes 
e Minho "tiveram uma 
maior procura". Luís Pe-
dro Martins referiu ain-
da que a região Norte 
tem mais de cinco mil 
selos clean&safe. 

Sentimento de segurança entre os visitantes. Turismo do 
Porto e Norte fala numa "expressão muito reduzida ainda" 
e prevê taxa de ocupação média de 30% em agosto 
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Mcwisa Silva 
locais@jn.pt 

RETOMA  De mochila às cos-
tas, a família Kleinknecht 
desce a Rua dos Clérigos de 
bicicleta. São alemães, re-
cém-chegados ao Porto, 
após uma viagem alternada 
entre comboio e autocarro. 
Uta e o marido começaram 
a planear as férias antes de 
rebentar a pandemia, que 
acabou por deixar durante 
uns meses em suspenso a 
vontade do casal de visitar 
com os filhos a cidade que 
conheceram há cerca de 30 
anos, quando ainda eram es-
tudantes. 

A escassos metros, perto 
da Avenida dos Aliados, ca-

 

minham as amigas Marta 
Antolinez e Cristina Go-
mes. Vieram de Espanha, tal 
como a família de Julia Gon-
zalez, para desfrutar de uns 
dias de descanso. Já Francis-
co Veríssimo chegou à In-
victa vindo de França, onde 
vive desde tenra idade. 

Pelas ruas do Porto, já se 
ouvem outras línguas e os 
locais turísticos começam a 
ganhar mais movimento. É 
o caso da Livraria Lello, 
onde a fila para visitar o em-
blemático edifício já se ou-
tra vez forma na rua. Fran-
cisco Veríssimo é um dos 
que aguardam vez. "Já esti-
vemos aqui cinco vezes e, 
como a fila estava sempre 
muito grande, acabávamos 

Julia Gonzalez passeou na Ribeira com os 
pais, as tias, as irmãs e o primo 2 . Cristina 
Gomes e Marta Antolinez passaram quatro dias 
no Porto 3. Família Kleinknecht começou a 
planear as férias antes da pandemia 4. Francisco 
Veríssimo (de camisola azul) na fila para a Lello 

por ir embora", conta, 
acompanhado pela mulher, 
pelos filhos e amigos. 

"A situação está melhor 
aqui do que em França. Não 
temos medo de apanhar o 
vírus em Portugal. É mais 
seguro", diz Francisco. 

O sentimento de seguran-
ça é partilhado por Marta 
Antolinez. "Achamos o Por-
to seguro. Estamos próxi-
mas de Espanha, podemos 
ir e vir facilmente e aqui há 
poucos casos de contágio", 
afirma a jovem de 28 anos 
que, juntamente com a ami-
ga, Cristina Gomes, optou 
por alugar um apartamento 
para os quatro dias de férias. 

"Escolhemos por ter mais 
serviços e não ser só um 

Página 34
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Tiago 
Ventura 
numa casas 
que gere, 
no Porto 

"Taxas 
ocu-oação 

mcnorcs o a 
or ços baixos" 

Tiago Ventura gere alojamentos no 
centro da Invicta. Poucos estão ocupados 
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quarto e uma cama. É verda-
de que temos menos con-
tacto com outras pessoas, 
mas não foi esse o principal 
motivo", explicou Cristina 
Gomes, admitindo que evi-
tam multidões. 

"EXPRESSÃO REDUZIDA" 

"Não vamos a sítios com 
muita gente, mas também 
não há muita gente. Nunca 
nos sentimos incómodas", 
constata a turista. 

Ainda sem dados para o 
mês de julho, o presidente 
do Turismo do Porto e Nor-
te de Portugal (TPNP) adian-
tou ao JN que, em maio, a 
quebra no setor rondou os 
97%. Ressalvando que ain-
da há hotéis de portas fecha-
das, Luís Pedro Martins es-
tima que, em agosto, a taxa 
média de ocupação hotelei-
ra na cidade ronde os 30%. 

"Já começam a chegar, de 
facto, mais turistas, nomea-

  

damente muitos nacionais 
e, nestes últimos quinze 
dias de julho, também turis-
tas espanhóis, alguns fran-
ceses, alemães e brasileiros. 
Mas nunca na expressão 
que aconteceria por esta al-
tura. É uma expressão mui-
to reduzida ainda", subli-
nhou o líder do TPNP. 

Na Ribeira, Julia Gonza-
lez prepara-se para cruzar o 
rio Douro e conhecer as ca-
ves de vinho do Porto. Não 
é a primeira vez na cidade e 
confessa que esperava en-
contrar mais gente nas 
ruas. "Quando entramos 
nos sítios desinfetamos as 
mãos e, como não há mui-
ta gente, conseguimos 
manter a distância", frisou 
a jovem. 

Para os Kleinknecht, o ob-
jetivo é evitar "sítios com 
muita gente". Por isso, a 
aposta recai em atividades 
ao ar livre. "Já estivemos na  

praia e conseguimos man-
ter a distância das outras 
pessoas. Não achamos que 
fosse arriscado", conta Uta 
Kleinknecht. 

Com a retoma dos turis-
tas, na Azeitoneira do Por-
to, a esperança é tentar 
"chegar ao fim do ano e não 
ter prejuízo". "Maio foi um 
desastre, junho igual e ago-
ra julho está um bocadinho 
melhor, principalmente, a 
segunda quinzena", disse o 
dono, Luís Faria. 

No que toca ao setor do tu-
rismo, Luís Pedro Martins 
acredita que "vai continuar 
a ser um ano duro". "Mas 
também sou otimista a 
achar que, a exemplo do que 
oturismo fez noutras gran-
des crises, passada a crise fi-
nanceira, nós iremos regis-
tar bons números", defen-
deu, sublinhando a necessi-
dade de apoiar as empresas 
do setor. • 

Clérigos 
teve quase 
o dobro 
de visitantes 
nacionais 

Ex-libris do Porto 
recebeu 45 mil 
pessoas desde junho 

BALANÇO  Nos últimos dois 
meses, 45 mil pessoas visi-
taram a Torre dos Clérigos, 
no Porto, tendo sido regista-
do um aumento da procura 
por parte de turistas nacio-
nais. Em junho e julho, 23% 
dos que subiram ao ex-líbris 
da cidade eram portugue-
ses, quase o dobro face ao 
ano passado, em que o mer-
cado nacional representava 
apenas 12% dos visitantes. 

Durante o mês de junho, 
90% dos visitantes da Torre 
dos Clérigos eram portu-
gueses, maioritariamente 
famílias. No entanto, após a 
abertura das fronteiras, "ve-
rificou-se que o mercado es-
panhol começa a liderar o 
ranking das nacionalidades, 
representando cerca de 
3 O% ". Seguem-se os turis-
tas portugueses, franceses, 
alemães, italianos, brasilei-
ros, holandeses, ingleses e 
belgas. 

"Foram 78 dias de inter-
rupção de uma atividade tu-
rística de extrema impor-
tância para a cidade, quer ao 
nível cultural quer ao nível 
dos apoios sociais que a Ir-
mandade presta regular-
mente, nomeadamente, ao 
setor hospitalar da Área Me-
tropolitana do Porto", refe-
riu, em comunicado, a Torre 
dos Clérigos. 

PROGRAMA NOTURNO 

Para fazer face ao aumento 
da procura, o programa de 
animação noturna "Cléri-
gos by night" também já re-
começou. Permite estar no 
monumento até às 21 horas, 
com visitas a cada 30 minu-
tos e com um limite de 30 
pessoas por grupo. "Adota-
mos todas as medidas e 
orientações recomendadas 
para que a nossa visita te-
nha todo conforto, seguran-
ça e excelentes níveis de hi-
giene e desinfeção para os 
colaboradores e visitantes", 
lê-se na nota. • ms. 

MERCADO Tiago Ventura 
não tem dúvidas: "Quem 
quiser fazer turismo urba-
no nesta altura consegue 
preços que em nenhuma 
outra altura consegue". É 
sócio-gerente da empresa 
Home 2B Porto, responsá-
vel pela gestão de 40 aloja-
mentos locais, metade no 
Porto. Desses, apenas "três 
ou quatro" estão ocupados. 
No que toca ao turismo ur-
bano, às taxas de ocupação 
reduzidas, juntam-se os 
preços "muito mais bai-
xos", equivalentes aos de 
época baixa. 

"Este ano é, sem dúvida, 
desafiante. Este negócio 
tem já uma componente sa-
zonal. Todas as empresas sa-
bem que, de novembro à se-
gunda quinzena de março, a 
faturação é muitíssimo 
mais baixa", disse. A pande-
mia "desabou na segunda 
quinzena de março, quando 
havia já uma série de reser-
vas. De repente, este negó-
cio, ficou quase com 100%  

de cancelamento. Não há 
check-in, não há faturação", 
explicou. 

Em junho, a procura foi 
"muito tímida". Em julho, 
houve "uns primeiros si-
nais". As reservas são, so-
bretudo, de espanhóis, ale-
mães e franceses. Ainda as-
sim, "é manifestamente 
pouco". "No centro do Por-
to, nas nossas duas melho-
res casas, caiu agora a pri-
meira reserva desde março. 
Vou fazer o primeiro check-
-in de um apartamento que 
tem taxas de ocupação na 
casa dos 80% ", contou. 

De acordo com Tiago Ven-
tura, as casas com maior 
procura são "as que ficam 
junto ao mar". No entanto, 
"as taxas de ocupação são 
menores do que no ano pas-
sado e a preços mais baixos". 

"É extremamente difícil 
para este setor, como é para 
a restauração e para uma sé-
rie de negócios que depois 
estão ligados", disse Tiago 
Ventura. • m.s. 
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JOSÉ PONTE 
MÉDICO 

`60% dos médicos 
que se formam no 
Algarve ficam lá, 
muitos do Norte' 
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Marta F. Reis 
martaseis@solpt 

José Ponte foi o primeiro diretor do curso de Medicina no Algarve, que 
admite candidatos já com outras licenciaturas. Fez a maior parte da 
carreira no Reino Unido, para onde regressou quando se jubilou em 
2013. Continua ligado à faculdade e aos estudantes e acredita que a re-
gião está hoje melhor preparada para lidar com a pandemia. Quando 
lá chegou, em 2008, tinha 'terror' de ir parar aos cuidados intensivos. 

Soube-se esta semana que não 
houve candidatos para as 60 va-
gas para médicos que habitual-
mente abrem no verão no Algarve. 
Fazem sentido estes concursos to-
dos os anos? 
O Algarve tem picos de afluência 
em que é preciso reforçar equipas. 
Este ano haverá menos turistas, 
mas por causa da pandemia pode 
ser necessário. O que me parece 
é que mais que pedir médicos, é 
preciso poder escolher os médi-
cos. Já o disse em público: os mé-
dicos não são todos iguais e às ve-
zes quando as pessoas não são 
bem escolhidas é mais perigoso ir 
ao médico do que ficar em casa. 
Quando se diz abrir vagas ou re-
forçar equipas, se forem médicos 
não diferenciados, pessoas que 
não conseguem arranjar empre-
go em mais lado nenhum, se ca-
lhar é melhor ficarem onde estão. 
Se forem médicos especialistas 
será diferente. 

Sem reforço, os hospitais acabam 
a recorrer a tarefeiros. Não existe 
esse mesmo risco? 
Mas pelo menos podem escolher 
as pessoas. E há tarefeiros que são 
habitues. O problema do Algarve 
é um problema crónico que há-de  

resolver-se, mas leva tempo. A 
nossa escola tem contribuído 
para isso: quase todos os médicos 
formados no Algarve, entre seis a 
sete em cada dez, ficam no Algar-

 

66 
Quando as 

pessoas não são 
bem escolhidas é 

mais perigoso ir 
ao médico do que 

ficar em casa 

No Reino unido 
não se vai a um 

especialista 
sem passar 

pelo médico de 
familia, mesmo 

com seguro 

99 

ve. E os mesmos sete em cada dez 
vêm do Norte. 

O curso de medicina no Algarve abriu 
há 11 anos. Um dos objetivos era au-
mentar a fixação de médicos na re-
gião. É positivo, então, o balanço. 
Sim, continuo a participar em 
reuniões e a fazer algumas tuto-
rias. Temos essa fixação e tam-
bém uma proporção grande de 
médicos a escolher medicina ge-
ral e familiar, o que também é um 
bom resultado. Não nos devemos 
esquecer de que mais de 90% dos 
encontros entre médicos e doen-
tes acontecem na medicina fami-
liar, só uma pequena percenta-
gem precisa de ir a um especialis-
ta. Os médicos de medicina geral 
e familiar até devem fazer essa 
triagem. Em Portugal é diferente, 
mas aqui no Reino Unido não se 
consegue ir a um médico especia-
lista sem se ser mandado por um 
médico de família. mesmo para ir 
ao especialista privado pelo segu-
ro. Mas voltando aos nossos estu-
dantes: quando a pandemia come-
çou, voluntariaram-se todos, fize-
ram um trabalho fantástico. 
Fizeram trabalho de campo a in-
formar as pessoas, montaram 
uma linha telefónica, a professo-
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ra Isabel Palmeirim, diretora do 
curso, pôs o laboratório da dela a 
fazer os testes PCR. Quando se 
acabou o meio das zaragatoas, o 
líquido que está no tubo, fez o 
meio ela própria. Formou-se uma 
firma de ex-alunos na universida-
de para fazer zaragatoas. Não 
aconteceu nada que se parecesse 
com isto em nenhuma das outras 
escolas médicas. 

Na vertente da prestação de cuida-
dos, pensa que já há algum reflexo 
do curso? Todos os anos se percebe 
que faltam recursos, nomeadamen-
te algumas especialidades. 
Quando abrimos o curso, disse na 
altura que ia demorar pelo menos 
20 anos até haver uma mudança 
visível na medicina algarvia. Já 
começam a acontecer coisas. Um 
ano ou dois depois de me ter jubi-
lado ouvi duas senhoras a falar de 
saúde, como é costume, a dizer 
que 'os médicos novinhos são 
muito bonzinhos: dizem-nos o 
nome deles e pedem-nos licença 
para mexer na gente.' São mudan-
ças. Não digo todos os médicos, 
mas uma maioria dos médicos 
não se apresentava, não pediam li-
cença, de tal maneira que as pes-
soas se queixavam disso. Ter um 
centro académico também nos 
permitiu atrair mais alguns espe-
cialistas, não muitos. É sempre 
preciso pedir autorização e fazer 
dinheiro para contratar. Mas hou-
ve outras coisas que entretanto 
mudaram. Quando cheguei ao Al-
garve tinha terror de ir parar aos 
cuidados intensivos. A qualidade 
era péssima. 

Em 2008? 
Sim, e até 2012. Usavam-se lá mé-
todos da década de 60. É a minha 
especialidade. Há drogas, relaxan-
tes musculares, que paralisam a 
pessoa mas não apagam a cons-
ciência. Era algo que no início dos 
cuidados intensivos se fazia, 
quando as pessoas estavam, por 
exemplo, nos ventiladores de que 
agora toda a gente fala, mas a prá-
tica mudou. Até 2012 não tinha 
chegado ao Algarve. Tinha terror 
de ter de ir lá parar, ter um aciden-
te de automóvel e ser sujeito àque-
le tratamento. Depois veio uma 
colega do Porto, e agora uma co-
lega canadiana, excelentes inten-
sivistas, que mudaram completa-
mente as coisas. Já não tenho 
medo de ir para os cuidados inten-
sivos do Algarve. E este é o ponto: 
tínhamos lá intensivos, médicos 
e ventiladores, e qual era a quali-
dade dos cuidados lá prestados? 

Discute-se mais vezes quantidade 
que qualidade? 
É preciso ver sempre as duas coi-
sas. Dentro da minha especialida-
de, descobri pouco tempo depois 
de chegar ao Algarve que tinham 
morrido dois doentes em Lagos da 
anestesia. Um a seguir ao outro. 
Aquilo impressionou-me porque 
aqui, em Inglaterra, fazem-se dez 
vezes mais anestesias por ano e 
não morrem assim dois doentes. 
Procurei saber mais e percebi que 
não se sabe quantas pessoas mor-
rem em Portugal por causa de aci-
dentes ou complicações de anes-
tesias ou mesmo de cirurgias, não 
existe auditoria. Ou mesmo dados 
sobre as complicações: uma pes-
soa estar acordada numa cirurgia 
com dores e não conseguir mexer 
nada é uma coisa horrível. Nestes 
dois casos acabei por ir a tribunal 
do lado das famílias e valeu-me 
um ódio da Ordem dos Médicos, 
do então bastonário. A Ordem diz 
`estamos a defender os interesses 
dos doentes', mas defende os inte-
resses dos médicos. Começa logo 
na análise dos casos. Se tiver um 
problema, vai à Ordem queixar-se 
do médico e quem olha para o caso 
são todos os médicos, não há nin-
guém leigo. Aqui não é assim. 

A ministra da Saúde propõs recen-
temente no Parlamento que pas-
sem a existir representantes da 
sociedade civil nos conselhos dis-
ciplinares. 
Vai ver a guerra que ela vai sofrer. 
A ministra Ana Jorge já, na altura, 
pensou nisso. Há muita pouca gen-
te no país que percebe o conceito 
de conflito de interesses. É claro 
que muitas vezes as pessoas não 
sabem que são enviesadas, mas 
são. Uma comissão que está a ava-
liar um caso tem de ter pessoas 
que não são da profissão, para ver 
as coisas do lado do doente. Quan-
do recrutamos estudantes de Me-
dicina no Algarve fazemos umas 
mini-entrevistas com dez entrevis-
tadores e nunca permitimos que 
mais de metade sejam médicos. É 
para se olhar para os candidatos 
de diferentes perspetivas: uma pes-
soa pensar 'quero esta pessoa 
como meu colega' é diferente de 
pensar 'quero esta pessoa como 
meu médico'. Este tipo de partici-
pação em termos disciplinares era 
essencial, mas, para que isso avan-
çasse, tinha de ser algo em acordo 
com os partidos da oposição... Mas 
oque é que fazem os mafiosos sem-
pre que há uma coisa dessas, vão à 
oposição, façam guerra e as coisas 
não vão para diante. 

66 
Quando cheguei 

ao Algarve, 
tinha terror de ir 
parar aos cuida-

dos intensivos. 
Usavam-se 
lá métodos 

dos anos 60 

Uma comissão 
que avalia um 
caso de erro 

médico tem de 
ter pessoas de 

fora da profissão 
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Um médico chamar maflosa à 
classe... 
Isto acontece com tudo, com a jus-
tiça. Tenho vários amigos advoga-
dos e do que oiço dizer ainda é pior. 

No Algarve, o crescimento do setor 
privado de saúde não acabou tam-
bém por desviar recursos do SNS? 
Forno em todo o país. Uma das 
coisas de que cheguei a falar com 
a ministra Ana Jorge foi por que 
é que não se estabelece que os mé-
dicos, quando acabam a especiali-
dade, têm de ficar cinco ou seis 
anos no SNS antes de irem para a 
privada. Seria já uma percenta-
gem grande médicos. 

O atual Governo lançou essa ideia 
de um período de permanência no 
SNS, mas não foi concretizada. 
Tem imensas resistências da Or-
dem. Historicamente, o primeiro 
objetivo da Ordem era impedir 
que pessoas não qualificadas pra-
ticassem atos médicos. Esse deve 
ser o objetivo principal. Penso que 
deveria haver uma mudança gran-
de nos colégios, não estarem de-
pendentes do conselho nacional, 
serem profissionalizados. Hoje, 
um médico que participe na aná-
lise de um caso só tem ajuda para 
as despesas de deslocação. As coi-
sas não podem ser feitas assim. 

Tivemos recentemente o caso do 
médico que não diagnosticou mal-

  

formações na gravidez, com várias 
queixas e que foi expulso pela Or-
dem. Pode ser um caso de viragem? 
Os problemas dos scans obstétri-
cos existem há 30 anos. A maior 
parte dos obstetras têm competên-
cia para dizer se é menino ou me-
nina. Não estão treinados para o 
diagnóstico diferenciado de mal-
formações ou de uma trissomia. 
Uma máquina dessas acaba por ser 
uma máquina de fazer dinheiro. 
Na maior parte das vezes não inte-
ressa, porque essas malformações 
são relativamente raras. As coisas 
correm mal quando são muito 
grosseiras... A nossa medicina está 
fantástica, melhorou imenso nos 
últimos 50 anos, mas ainda há mui-
to para andar para termos os stan-
dards dos países mais avançados. 
Quando se diz que a medicina por-
tuguesa é das melhores do mun-
do... Uma vez ouvi um subdiretor 
de um hospital dizer isso e pergun-
tei-lhe: «Mas em que é que se ba-
seia para dizer tal coisa?». Respon-
deu-me: «É o que se diz». Baseamo-
-nos na mortalidade infantil, na 
esperança de vida das pessoas, de 
facto bons resultados, mas a ma-
neira como as pessoas são tratadas 
nos centros de saúde, nos hospitais, 
onúmero de infeções por exemplo 
na cirurgia, que são coisas que 
muitas vezes não matam mas dei-
xam as pessoas mal, nada disso é 
contabilizado. 

Alem Inglaterra é diferente? 
Muito diferente. Se há uma mor-
te por anestesia aqui em Inglater-
ra hoje, no dia seguinte todos os 
membros do colégio são informa-
dos a dizer aconteceu isto em 
Edimburgo, foi um falhanço da 
máquina, ou uma mistura de dro-
gas, para toda a gente estar alerta 
para uma segunda ocorrência. 
Está tudo feito para minimizar o 
risco. Os erros e acidentes acon-
tecem sempre, mas podem mini-
mizar-se se o sistema for bom. E 
mesmo que os doentes não mor-
ram, são reportados os casos de 
`near-miss'. Aquela ideia de near-
-miss dos incidentes com aviões. 
A aviação civil mesmo em Portu-
gal está muito mais bem organi-
zada do que a medicina. Se há um 
`near-miss', aviões que passam 
perto de mais, é-se logo alertado. 
São os procedimentos que redu-
zem a probabilidade de erro. 

Voltando ao Algarve, pensa então 
que a região conseguirá lidar bem 
com a pandemia? 
Penso que é possível que haja um 
aumento dos casos, as pessoas > 

ry 
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> fazem festas. Em termos de res-
posta dos serviços de saúde não 
me parece que haja risco de se 
esgotar a capacidade. Há cuida-
dos intensivos em Faro e Porti-
mão e existe capacidade nos hos-
pitais privados. Se for necessá-
rio, haverá capacidade de enviar 
doentes para outros hospitais. A 
não ser com certeza se houvesse 
um pico muito grande, mas não 
creio que isso aconteça. O que 
aconteceu inicialmente em Itá-
lia talvez aconteça no Brasil e 
nos EUA, mas não acredito que 
aconteça nos países onde há Go-
vernos, onde não há caos. 

Já defendeu que Portugal respon-
deu melhor à pandemia do que o 
Reino Unido. Porquê? 
O reportório do atual Governo do 
Reino Unido é o Brexit, em tudo o 
resto estão perdidos. São um grupo 
de pessoas impreparadas. A Ingla-
terra para a questão das classes so-
ciais é uma coisa extraordinária. 
São pessoas que estudaram nas es-
colas de elite, mas onde a maioria 
dos alunos estão lá por razões here-
ditárias e depois vão para Oxford e 
Cambridge. Falam com grande con-
fiança. Johnson é conhecido como 
um mentiroso compulsivo, foi expul-
so do Telegraph por isso, é este o cur-
rícub dele, e é o nosso primeiro-mi-
nistro. Portanto está-se a ver a ges-
tão ela covid. Portugal reagiu muito 
melhor que a Itál ia,  também porque 
viu o que aconteceu lá, melhor que 
a França, não tão bem como a Ale-
manha, mas melhor que a Suécia. 
Acho que os políticos geriram as 
coisas razoavelmente e a população 
ajudou. Os portugueses têm medo, 
ainda hoje estão um bocadinho des-
confiados, e isso também ajudou. 
Houve uma quebra grande nas idas 
as urgências nos hospitais, o que 
pode também ter consequências, as 
pessoas terem problemas não por 
causa do vírus mas pelo medo de 
procurar cuidados. 

Ai o NHS também suspendeu a ati-
vidade não urgente? 
Aqui também houve quebras por-
que as pessoas tinham medo de ir 
ao hospital. Mas em termos de res-
posta muito rapidamente dividi-
ram os hospitais para covid e não 
covid, nisso as coisas estão orga-
nizadas, mas não foi o Governo. Tí-
nhamos um serviço de saúde pú-
blica bom, gerido pelas autar-
quias, que nos últimos anos foi 
concessionado a empresas priva-
das, o que foi um erro. Assim como 
orecrutamento de recursos huma-
nos. Ligaram-me da firma que re-

  

cruta médicos, pediram-me todos 
os dados e documentos, a pergun-
tar-me o que poderia fazer mesmo 
já estando aposentado. Passados 
os dias voltaram a ligar-me a pe-
dir o mesmo... é tudo assim. 

Tem receio desse movimento cá? 
Tenho. Temos tido um enorme 
crescimento do setor privado, o 
mercado está a ficar saturado. 
Além de desviar médicos especia-
listas, pagam um bocadinho mais, 
mas pagam ao ato médico. As pes-
soas esquecem-se de que um hos-
pital privado existe para gerar lu-
cro, não se pode fugir disto. E não 
se pode comparar com a Améri-
ca, onde a medicina é privada mas 
onde há muito mais dinheiro. Não 
podemos querer imitar o sistema 
americano com 20 avos do dinhei-
ro ou menos que isso. E faz-me 
confusão esta ideia de poder ha-
ver internatos em hospitais pri-
vados, onde não há uma cultura 
de ensino, não existem carreiras. 

Como vê a polémica em torno do au-
mento de vagas para Medicina e a 
abertura de cursos no privado? 
Podemos formar mais médicos se 
houver condições para o fazer com 
qualidade. Nos cursos no privado a 
questão que se coloca é se depois 
vão ter de usar hospitais públicos e 
em que condições. E penso que an-
tes de mais vagas para Medicina, 
temos de conseguir ter yagas para 
treino de especialistas. Se não é 
como ter uma estrada com seis fai-
xas que depois à frente só tem duas. 
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A Ordem defende que tem sido fei-
to um esforço para abrir mais va-
gas, mas o sistema está no limite. 
Ponham os nossos internos a fa-
zer internato no estrangeiro. Cla-
ro que podemos perder alguns, 
mas os que voltam são pessoas ca-
pazes de contribuir muito mais 
do que se tivessem ficado sem es-
pecialidade em Portugal ou a fa-
zer especialidade num serviço 
sem condições. 

O Reino Unido excluiu Portugal dos 
corredores turísticos. Que imagem 
há aí da situação em Portugal? 
O Governo diz que as pessoas têm 
de fazer quarentena, mas deixam-
-nas ir para casa. Há uma multa, 
mas ninguém vai fiscalizar. Não 
têm qualquer preparação para de-
fmir critérios, claro que se se tes-
ta muito há mais casos, mas entre-
tanto mete-se medo às pessoas. 
Umas são enroladas, mas para boa 
parte o Governo está desacredita-
do. Tivemos o caso de Dominic 
Cummings, que no fundo é quem 
faz as políticas, que foi apanhado 
a ir ver os pais ao Norte durante 
olockdown e não aconteceu nada. 

Têm-lhe pedido conselho sobre se 
deve vir a Portugal ou não? 
Sim, algumas pessoas pedem e sa-
bem que também irei agora em 
agosto. O risco de apanhar o vírus 
no avião é muito baixo, a não ser 
que esteja muito cheio e com pes-
soas sem máscara, mas melhora-
ram os filtros. Quando se fumava 
nos aviões havia filtros muito 
bons e foram buscar esse sistema 
e conseguem renovar o ar em qua-
tro minutos. Não estou preocupa-
do, e estou com uma idade em que 
devia. Claro que, para quem está 
reformado ou a trabalhar em 
casa, é possível ir. Quem tem de ir 
trabalhar depois não consegue, os 
enfermeiros, esses, é que estão 
tramados. Tenho impressão de 
que há uma agenda por detrás dis-
to que é reduzir as pessoas que 
saem para melhorar o turismo in-
terno, não sei se dará alguma coi-
sa. O que está na cabeça daquelas 
pessoas ninguém sabe. 

Teve quase 50 anos de clínica, expe-
riência em cuidados intensivos. 
Como é que olha para este vírus? 
Há muitas viroses e qualquer ví-
rus pode dar uma complicação gra-
ve, urna miocardite. Todos os anos 
tinha dois ou três doentes jovens 
que morriam na gripe normal, 
com urna pneumonia bilateral. O 
que é diferente neste vírus é que é 
muito contagioso e ser novo. A  

maioria das pessoas não tem sin-
tomas ou tem uma gripe normal, 
uma pequena percentagem precisa 
de cuidados. Se muitas estiveram 
infetadas, pode haver uma sobre-
carga dos sistemas de saúde. É este 
odesafio. Tenho colegas que tive-
ram o vírus e ficaram em casa uma 
semana: julga que foram testados? 
Não foram. Há muita hipocrisia 
nestas comparações. Isto pode ser 
coisa de velho, mas tenho sobretu-
do um grande tristeza com a for-
ma como isto está a ser gerido em 
termos politicos. A atitude dos po-
líticos que perante uma vacina tes-
tada aqui em Inglaterra querem-
-na comprar toda, o mesmo na 
América, este regresso dos nacio-
nalismos. E temos de ter uma pers-

  

petiva histórica. A gripe espanho-
la matou 40 milhões de pessoas. O 
que era diferente? A saúde públi-
ca e a condição socioeconómica 
das pessoas. É assim com todas as 
doenças. A tuberculose diminuiu 
brutalmente nas últimas décadas: 
foram os antibióticos? Não, foram 
as pessoas melhorarem a sua qua-
lidade de vida, terem um teto. Mi-
chael Marmot, professor do Colle-
ge London, foi o primeiro a mos-
trar inequivocamente a relação 
entre pobreza e pior a saúde. Uma 
vez foi fazer um seminário no Al-
garve e começou assim: no sítio 
onde vivo, em Londres, passo dia-
riamente num qtkarteirão onde os 
homens vivem em média 78 anos e 
no quarteirão seguinte vivem mais 
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11 anos. A diferença são os rendi-
mentos. Nesta pandemia isso é 
mais uma vez evidente, desde logo 
num país como a América, onde 
não há saúde pública. 

O que gostava que ficasse desta 
crise? 
Recuperar-se o respeito por um 
SNS bem financiado. Tem havido 
uma visão um pouco curta dos po-
líticos portugueses de não finan-
ciarem o serviço público como 
deve ser. Aqui em Inglaterra, que 
apesar de tudo ainda tem o me-
lhor serviço de saúde, com um ín-
fimo dos custos da saúde nos 
EUA, os médicos ganham bem. 
Porque é que não se paga bem aos 
médicos do SNS? 

Qual é a diferença? 
Mais do dobro. Quando terminei a 
carreira ganhava aquilo mil libras 
por mês, 7 mil libras depois dos 
descontos. Quanto é que se ganha 
em Portugal, 3000 euros no final da 
carreira? O argumento é que não 
dá porque é preciso pagar mais a 
todos porque são funcionários pú-
blicos. Paguem mais aos enfermei-
ros, que também estão a ir para 
fora, sai mais barato do que con-
tratar serviços. 

E na Medicina, ficarão mudanças? 
Não estou muito otimista. Uma das 
mudanças foi esta diminuição do 
contacto presencial Umbom médi-
co começa a observação quando o 
doente entra no gabinete, pela for-

  

ma como anda. No curso no Algar-
ve costumamos ter uma demons-
tração do bom médico e do mau 
médico e uma das coisas é essa, 
olhar nos olhos, empatia. 

É crítico do acesso à medicina no 
país só pelas notas, o que mudaram 
no Algarve. É algo que ainda gosta-
va de ver mudar no país? 
É trágico. E quem tem boas notas? 
Três quartos são raparigas. Pas-
sam mais tempo em casa, estu-
dam mais. Depois entram para 
Medicina numa cidade diferente. 
chegam lá algumas que nunca ti-
nham ido a um bar, não têm social 
skills e ao fim de dois meses estão 
num psicólogo. São 20%, isto di-
zem-me os diretores. O primeiro 
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discurso que ouvem: 'meninos e 
meninas, vocês são o crème de la 
crème da sociedade'. É dar a im-
pressão que são especiais e privi-
legiados. É o primeiro bocadinho 
de veneno injetado para aquela ar-
rogância que se vê depois em al-
guns médicos. E depois vemos um 
jovem médico de 27 anos numa 
consulta, uma velhota da minha 
idade à espera, 'Maria, anda cá'. 
Falavam assim à avó deles? 

Está generalizar, não? 
Felizmente não é assim com to-
dos, mas a quantidade que há as-
sim é suficiente para termos de 
tentar mudar isto. Aqui em Ingla-
terra metade das escolas já usam 
o processo das mini-entrevistas  

para avaliar o perfil psicológico 
que implementámos no Algarve. 
Claro que tem de haver capacida-
des intelectuais, mas o que é defi-
nitivo é ter perfil para ser médi-
co. Porque é que isto não avança? 
Porque dá trabalho e é mais caro. 
Depois receiam-se os processo em 
tribunal. Nunca tivemos um pro-
cesso no Algarve. 

Tem saudades da clinica? 
Tenho, parei há 18 meses. Era pre-
ciso fazer a revalidação todos os 
anos. Quando voltei para aqui tra-
balhei nos hospitais e por fim es-
tava numa clínica de fertilidade. 
Ia duas ou três vezes por semana, 
tinha contacto com muitas jovens 
com 30 anos a tentar engravidar 
e, como era algo que também vivi 
próximo de mim, tentava ajudar 
da melhor forma . 

De que sente falta? 
Aquela sensação de termos dian-
te de nós alguém que está numa 
posição vulnerável e podermos fa-
zer alguma coisa para aliviar é 
muito forte. Em cirurgia cardía-
ca as pessoas tém medo de mor-
rer, morreram-me muitos doen-
tes. Alguns eram casos em que di-
zíamos: 'O senhor tem 50% de 
chances'. E respondiam: 'Doutor, 
nem que fosse menos, a vida que 
tenho, não me conseguir barbear, 
não é vida'. Explicar estas coisas 
às famílias - e no final da minha 
carreira, os doentes eram da mi-
nha idade, era complicado - mas 
quando as pessoas superavam 
aquela pequena chance ficavam 
tão agradecidas... Tenho cartões, 
quadros que me fizeram, isto é o 
que se leva. E o carinho dos estu-
dantes, muitos aqui do King's 
College continuam a escrever-me. 
Do Algarve, nem se fala. Pessoas 
que, lá está, são aplicadas, interes-
sadas, com tudo para serem bons 
médicos mas que não tinham en-
trado em Medicina por umas dé-
cimas. Demos-lhe essa segunda 
oportunidade. Temos casos que 
me emocionaram imenso. Duas 
jovens que ajudaram uma senho-
ra que se queria suicidar depois 
da morte do marido. O caso de 
um rapaz filho de uma mulher 
drogada, que fugia de autarquia 
para autarquia com medo, e que 
acompanharam. E estes jovens, 
se não fosse o nosso curso, nun-
ca teriam tido a oportunidade de 
ser médicos. Vai demorar até que 
este pequeno mundo que nasce 
lá em baixo chegue a posições de 
topo e possa ter influência, mas 
lá chegaremos. 
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RAUL MARTINS 
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA 
DE PORTUGAL (AHP) 

`Os turistas 
deixaram de vir 
porque pensaram: 
aquilo em Lisboa 
está perigoso' 
Sónia Peres Pinto Miguel Silva (Fotografia) 
sonia.pintosol.pt miguel.silva@sol.pt 

Para o presidente da AHP, houve um má comunicação do Governo no 
desconfinarnento e isso refletiu-se nos cancelamentos de novas reser-
vas que tinham sido feitas para julho. 

Nestes tempos tão complicados, que 
análise faz do setor? 
O setor do turismo está a atraves-
sai' a maior crise deste século e tor-
nou-se no setor mais prejudicado 
por esta pandemia, porque o turis-
mo é baseado na deslocação para 
outros sítios e na proximidade das 
pessoas. Se há falta de condições 
de segurança na deslocação e nos 
locais, naturalmente o setor torna-
-se o mais atingido. E a situação é 
grave em todo o mundo. Há países 
que ainda estão fechados ao turis-
mo - é o caso da Tailândia - e há 
muitos países que estão muito 
mais confinados do que Portugal. 

As medidas que têm sido Implementa-
das ajudam a minimizar esse impacto? 
Este setor está muito dependente 
das condições de propagação do ví-
rus. Portugal teve uma fase inicial 
boa, mas depois tivemos uma fase 
de desconfinamento má -- para não 
dizer péssima -, porque as autori-
dades não controlaram o desconfi-
namento. Passámos quase de 8 para 
80. Devia ter sido controlada a situa-
ção dos transportes públicos, que  

foram utilizadas sem distanciamen-
to, o que contribuiu para ser um fa-
tor de propagação e que se sentiu 
mais na zona de Lisboa, onde há 
mais população ativa e que se deslo-
ca mais. O Governo vem agora di-
zer que não há evidência que tenha 
havido transmissão nos transpor-
tes, claro, se não sabemos onde é 
que o vírus está. Até ao desconfina-
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mento as pessoas não podiam sair, 
quando é que aumentaram os casos 
outra vez? Quando houve o descon-
finamento, quando houve mais pes-
soas a utilizarem os transportes e 
foi isso que mais contribuiu para a 
propagação. Isto para o turismo e 
para a hotelaria trouxe um impac-
to muito negativo. Havia hotéis que 
tinham novas reservas para julho 
e não puderam abrir porque tive-
ram uma quebra de 70% nas novas 
reservas. Não podia ter sido pior e, 
na altura em que foi. 

Numa altura de marcação de férias... 
Claro, se fosse em janeiro não teria 
mal nenhum. 

Como vê a decisão do Reino Unido ao 
impor um período de quarentena para 
quem viaja para cá? 
Tem-se falado muito mal do Reino 
Unido sem razão, porque estamos 
piores do que o Reino Unido. O Rei-
no Unido começou mal, não teve 
medidas de confinamento e fez com 
que tivesse um número de mortes 
no início muito elevado. A Inglater-
ra tem quatro vezes mais mortos 

ëL 
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por 100 mil habitantes do que Por-
tugal. É o quarto país do mundo 
com pior número de mortes por 100 
mil habitantes porque ao princípio 
não confinou. Mas quando foi para 
decidir a deslocação dos ingleses 
foram ver os últimos 14 dias de re-
gistos de casos dos vários países. 
Portugal tem agora uma média de 
200, enquanto eles têm uma média 
de 500. Mas eles são seis vezes 
maiores do que Portugal. Se nós 
temos 200 eles poderiam ter 1.200. 
Ou para eles terem 500 nós deve-
ríamos ter menos de 100. Eles uti-
lizaram cinco critérios para toma-
rem a decisão e um deles foi este. 
Os ingleses estão cheios de razão 
porque Portugal não entrou num 
destes cinco critérios. Veja o que 
aconteceu a Espanha. Espanha au-
mentou e eu pensei: 'Sempre estou 
para ver se eles vão tratar Espanha 
da mesma maneira'. No dia seguin-
te estavam a tratar. 

E apanhou os turistas no meio das 
férias... 
Sim, apanhou turistas que estavam 
no regresso a casa. Uma situação 
altamente incómoda. O problema é 
que nós fizemos um mau desconfi-
namento e o turismo - em especial 
a hotelaria porque esta é uma épo-
ca alta - sofre mais. Se isto tivesse 
acontecido na época baixa não se-
ria tão grave. Os poucos hotéis que 
estão abertos, por exemplo, em Lis-
boa estão com 10% de ocupação. 

Já perdemos a Páscoa e agora a 

época alta... 
Vamos ter uma quebra de receitas 
até ao fmal do ano superior a 60%. 

Os preços tenderão a baixar? 
Os preços já estão a baixar por-
que alguns hotéis que abrem aca-
bam por andar a roubar clientes 
uns aos outros. Os clientes não 
vêm por ser mais barato, vêm por 
uma questão de segurança. Cla-
ro que Lisboa, como cidade turís-
tica, não tem problema. A comu-
nicação foi mal feita. Quando dis-
seram que a região de Lisboa ia 
ser outra vez confinada, lá fora 
só se lê Lisboa, não se lê região 
de Lisboa. A única freguesia de 
Lisboa que esteve confinada não 
tem monumentos, não há um ho-
tel, não tem restaurantes turís-
ticos, ou seja, não tem atividade 
turística. Portanto, não havia 
risco, mas como foi mal comuni-
cado, os turistas deixaram de vir 
porque pensaram 'aquilo em Lis-
boa está complicado, está perigo-
so'. Mas as pessoas que chegam 
cá vêm que não é isso que aconte-

  

ce. Acho que nesse aspeto houve 
uma falta de informação correta 
e exata por parte das autoridades 
portuguesas. 

E alertou o Governo para a necessida-
de de melhorar essa comunicação? 
Já dissemos à secretaria de Esta-
do para melhorar a comunicação, 
mas não tenho visto qualquer me-
lhoria. Via as notícias quando hou-
ve o confinamento e as notícias 
eram sobre Lisboa, Lisboa, Lisboa. 
Se me perguntar: 'Pode fazer-se al-
guma coisa?'. Pode fazer-se. As pro-
moções são sempre convidativas. 
A Itália fez isso, Sicília ofereceu 
vouchers. Já propusemos isso à câ-
mara de Lisboa para oferecer vou-
chers para os turistas poderem uti-
lizá-los nas despesas turísticas. 

Ainda esta semana apresentou uma 

série de sugestões à câmara de Lis-
boa. Já teve alguma resposta? 
Não e daqui a pouco acaba o verão 
acaba. O único sinal que tivemos é 
que há um cartão, o Turistcard que 
dá direito a transportes e entrada 
em monumentos gratuitos. É pou-
co, muito pouco para aliciar um tu-
rista. Agora o mais importante é 
controlarmos esta situação e pare-
ce que Lisboa está melhor, pelo me-
nos, os números têm baixado, e se 
o levantamento do confinamento 
em Lisboa for bem comunicado 
pode fawr com que ainda tenhamos 
turistas em setembro e em outubro. 

Mas as restrições nos restaurantes e 
agora também nos bares e discotecas 
tomam o destino pouco atrativo? 

Claro, as pessoas não podem virem 
para cá e depois não poderem fa-
zer nada. É preciso ter regras. Não 
podem, por exemplo, ter muitas 
pessoas, mas também não há mui-
tos turistas cá e por isso nem se-
quer há esse perigo. Depois o que é 
que acontece? Há festas mais ou 
menos clandestinas onde as pes-
soas se juntam até às 2h ou 3h da 
manhã. Viu-se o que aconteceu na 
Costa da Caparica. No Algarve o 
mesmo, houve uma festa particu-
lar que foi autorizada, foi arrenda-
do um espaço e ele convidou 200 
pessoas, onde o vírus foi facilmen-
te transmitido. As coisas são feitas 
de forma rígida e depois depara-
mo-nos com estas situações que 
ainda são piores. 

Portugal tem sido um dos países mais 
premiados em termos turísticos. Essa 
imagem poderá ser afetada pelo tal 
descontrolo no desconfinamento? 

Não. Mais uma vez, dou o exemplo 
da Tailândia. Neste momento está 
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fechada ao turismo, mas é um des-
tino de turismo fantástico que mo-
vimenta milhões de pessoas e não 
deixará de ser atraente turistica-
mente. Portugal também não o dei-
xará de ser. Neste processo até po-
demos diversificara nossa oferta e 
temos oportunidade de sermos co-
nhecidos melhor. Há sítios - desde 
as aldeias do xisto aos passadiços-
que nesta situação vão ser mais 
procurados. A primeira atitude das 
pessoas é não irem para os sítios 
onde há grande aglomeração. Esta-
mos a observar isso nas zonas do 
Algarve, que tinham grande con-
centração, e as pessoas não estão a 
ir tanto para lá. E estão agora a ir 
um pouco por todo o país e isso é 
bom porque temos muita oferta. 

Os hoteleiros do Algarve» falam em 
ano perdido... 
No Algarve, mesmo assim, os por-
tugueses têm respondido bem, des-
de logo, porque muitos não foram 
para o estrangeiro. Houve outros 
que não puderam ir alado nenhum 
porque deixaram de ter condições 
económicas. Os espanhóis também 
foram, principalmente para aque-
las zonas até Faro que devem estar 
muito próximas dos 100%. A outra 
zona que é mais britânica, passo o 
termo, tem sido castigada. Tem tu-
ristas de outros países, como ho-
landeses, alemães e franceses, mas 
falta o Reino Unido. O que é que vai 
acontecer com o Algarve? O Algar-
ve que, às vezes, tinha os hotéis 
abertos até mais tarde, vai fechar  

mais cedo do que nunca. Felizmen-
te vai ter a Fórmula 1, mas depois 
disso fecha até março ou abril do 
próximo do ano. 

E a verba de 300 milhões para essa 

região é suficiente? E as outras zo-

nas do pais? 

Acho que há muitas zonas em 
Portugal que têm problemas se-
melhantes aos do Algarve. É o 
caso de Fátima. Fátima tinha a 
sua receita baseada nas datas do 
13 de maio, 13 de agosto e depois 
em outubro e está altamente li-
mitada. Se o Algarve tem proble-
mas e tem, Fátima também tem. 
Acho que as próprias regiões de-
viam dar apoio, mais do que o 
Governo central, para ajudar a 
atividade turística. 

O Turismo de Portugal lançou linhasde 
apoio que esgotaram logo... 
Esgotaram rapidamente e agora 
surgiu outra situação. A primeira 
fase que ocorreu até ao fim de ju-
nho, que foi a fase do confmamen-
to, as verbas ainda foram suficien-
tes. Mas daí para cá, a situação con-
tinuou e não há mais verbas. E 
também não há layoff a partir de 
agosto. Para que é que servem me-
didas de apoio à retoma se não há 
retoma? Para haver retoma devía-
mos ter qualquer coisa como 50% 
dos turistas em Portugal. Sabe 
quantos temos? Temos 20%. Só 
50% dos voos a funcionar e vêm 
com 40% de ocupação. Agora os tu-
ristas estão mais no Algarve, al-
guns no Porto porque está a recu-
perar razoavelmente. Também a 
Madeira e os Açores estão a recu-
perar alguma coisa. Lisboa tem es-
tado pior pelas circunstâncias e Fá-
tima também. Agora não vale a 
pena estar a olhar para trás, temos 
de olhar para o presente. O que é 
que se pode fazer? As pessoas não 
vêm nesta altura porque não há se-
gurança. Agora vamos pensar que 
dentro de poucos dias a situação 
está normalizada, mas para as pes-
soas virem no inverno têm de ha-
ver um incentivo: de preço, de 
uma oferta, de alguma coisa que 
seja atrativa e que seja simpática. 
O facto de haver melhores preços 
ou vouchers na época baixa e Lis-
boa tem condições climatéricas 
fantásticas nessa altura se tiver-
mos aqui alguma oferta nos me-
ses de época baixa com promoções 
de preços e de descontos, de uma 
forma ou de outra, certamente 
que as pessoas virão mais. Temos 
que pensar que a época baixa tem 
de ser melhor do que costuma ser 
e temos de fazer por isso. 
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> Até agora muitos hotéis não abriram e 
os trabalhadores estão em layoff. E 
agora qual é a perspetiva? 

O layoff acabou no fim de julho e 
não vai ser renovado e isso é uma 
situação grave. O que há agora é 
uma linha de apoio de retoma pro-
gressiva, mas não há retorna. Se te-
mos uma média de ocupação em 
Portugal de 20% é sinal que não há 
retoma. A retoma só existe quan-
do tivermos qualquer coisa como 
50% dos turistas. Esta situação de 
que há um apoio para a retoma é 
um logro, o que vai acontecer é que 
muitos hotéis vão para o layoffixa-
dicional e, mesmo este tem custos, 
porque não é compensador ter 15 
ou 20% de ocupação, pagar 30% de 
salários e mais qualquer coisa. 
Fora os custos do funcionamento 
de um hotel porque quando se dá 
a chave de um quarto é preciso con-
tar com os gastos com a água, ele-
tricidade, internet. Não é só custos 
com pessoal. Para os governantes 
que analisam a situação parece 
que só existe custos com pessoal. 
Um grupo pode ter cinco ou seis 
hotéis e só abre um, o que os hote-
leiros querem é abrir os hotéis e os 
trabalhadores também não gostam 
de estar em casa a receber sem tra-
balhar. Vai haver despedimentos, 
ainda não é possível quantificai: 

Fernando Medina tem vindo a mudar 
de discurso, principalmente em rela-
ção ao alojamento local... 
A AHP há quatro anos deu nota da 
necessidade de regulamentar o alo-
jamento local e regulamentar era, 
nomeadamente, controlar o núme-
ro de alojamentos locais por zona. 
Não estávamos a inventar nada, foi 
feito em Barcelona. Quando cha-
mámos à atenção disso disseram-
-nos que estávamos com medo do 
alojamento local. Agora deram-nos 
razão porque o alojamento local foi 
excessivo e retirou alguma habita-
ção que deve existir na cidade. O 
facto de as pessoas viverem fora de 
Lisboa e trabalharem em Lisboa 
pode ser solucionado. A câmara 
está agora a encontrar uma solu-
ção que é ter disponível habitação 
a preços controlados que devem 
ser para aqueles que trabalham em 
Lisboa. Já tive a oportunidade de 
recomendar isso ao presidente da 
câmara e parece que isso virá a ser 
atendido. para não termos pessoas 
a deslocarem-se de um sítio para o 
outro. Também não interessa ter 
uma pessoa a viver em Lisboa que 
trabalhe, por exemplo, em Alver-
ca. Podem dizer: 'Mas um dia essa 
pessoa pode deixar de trabalhar 
em Lisboa'. Mas se isso acontecer  

passado um ano deixa de ter direi-
to a esse arrendamento. Não é di-
fícil fazer esse controlo. E ao criar 
essa bolsa de habitação a preços 
controlados, o que é uma excelen-
te iniciativa, deve ser acompanha-
da por um critério que é o facto de 
as pessoas terem de trabalhar em 
Lisboa e com isso passamos a ter 
menos emissões de carbono e pas-
samos a ter melhor trânsito na en-
trada e saída da cidade. 

Por causa da crise na hotelaria, 51 
projetos foram adiados. Como está 
essa situação? 

Sabemos que alguns dos hotéis 
que estavam para abrir poderão 
já não abrir e há quem esteja a 
pensar em investir em habitação. 
Quer queiramos quer não, conti-
nuamos com procura de residên-
cia por parte de estrangeiros, des-
de logo pelas vantagens fiscais 
que existem para os reformados. 
É natural que a situação de habi-
tação para estrangeiros continue. 

Quantos estarão nessa situação? 

Nào posso quantificar, mas sabe-
mos que isso é uma preocupação 
dos empresários, porque a situação 
do crescimento do turismo natural-
mente vai sofrer um abrandamen-
to por força desta pandemia. Só em 
2022 é que provavelmente teremos 
valores semelhantes a 2019. Primei-
ro temos de ter a vacina, depois te-
mos de a tomar e só depois é que po-
demos ganhar confiança. Por 
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exemplo, foi feito um inquérito aos 
americanos e à pergunta 'quando 
é que está disponível de viajar para 
a Europa', 10% disse que assim que 
houver avião, mas 45% disse que 
só depois de haver vacina. 

E é um mercado importante... 
Sim, assim como o brasileiro, os 
dois pesam muito para a região de 
Lisboa, mais do que os britânicos. 
E até que isso seja normalizado, 
Lisboa vai continuar a sofrer. 

O turismo era quase visto como 'a 

tábua de salvação' da economia, 

mas também havia quem criticasse 

esta dependência. Esta crise veio 
dar razão à necessidade de apostar 
em outras áreas? 

O turismo representa para Portu-
gal cerca de 14% do PIB. Por exem-
plo, para a Grécia representa mais, 
anda à volta dos 16 ou 18%. Mas na 
Europa, o turismo representa 11 ou 
12%, nós estamos pouco acima da 
média europeia. O que é que é está 
mal? O que está mal não é o nosso 
turismo ter atingido esta dimensão, 
oque está mal é os outros não terem 
crescido ao nosso ritmo. Não estou 
a dizer que não houve outros que 
não tenham crescido, como é o caso 
do automóvel, calçado, mas o que 
queremos é que as outras ativida-
des também cresçam. Além disso, 
oturismo não beneficiou de nenhu-
mas condições especiais. Benefi-
ciou de uma visibilidade que Por-
tugal passou a ter. As pessoas esque-
cem-se mas Portugal teve o 
primeiro impulso para esta nova 
fase com o aparecimento das low-
-cost. Portugal deixou de ser perifé-
rico em termos de custos porque as 
pessoas viajavam, por exemplo, da 
Alemanha para Lisboa por 300 eu-
ros e agora, em determinadas altu-
ras, viajam por 30 euros. Essa foi a 
primeira ajuda que tivemos para o 
turismo ter crescido, depois as pes-
snas  começaram a descobrir Lisboa 
e houve muita transmissão de boca-
-a-boca de 'afmal Lisboa é diferen-
te', ~Lisboa é gira'. Barcelona 
ficou esgotada há anos e a Ryanair 
há cerca de sete ou oito anos disse 
que ia comprar aviões porque Lis-
boa era a nova Barcelona, era a 
nova cidade da Europa que ia cres-
cer rapidamente. Temos gastrono-
mia, um povo hospitaleiro que fala 
línguas. Temos uma mistura que é 
de facto convidativa. Por exemplo, 
se for a Holanda eles falam pouco 
inglês. Vamos lá ver as tulipas, os 
canais, mas vai-se lá uma vez e não 
se volta mais. Depois há uns que 
vão para Amesterdão para se por-
tarem maL Os holandeses têm a ma-

  

nia que somos mau comportados, 
mas eles têm lá a sede disso. Eles di-
zem que gastamos dinheiro em vi-
nho e nas mulheres e eles têm lá a 
coisa bem organizada. 

Mas depois surgiu o problema dos tu-

ristas estarem todos concentrados 
no mesmo sitio... 
A ATL de há uns anos a esta parte 
tem feito um esforço para diversi-
ficar Um desses casos é o Palácio 
da Ajuda que está a ser acabado 
graças às taxas turísticas que con-
tribuem com um terço do orçamen-
to para a ampliação deste projeto 
para instalar as joias da coroa por-
tuguesa, o que vai captar imensos 
turistas. Fez-se o Pilar 7 que tem a 
sua graça, se for a Sidney também 
tem uma ponte com uma coisa per-
feitamente semelhante e as pessoas 
também vão lá e não está no centro 
de Lisboa. As próprias Docas que 
foram feitas há muitos anos é um 
polo de atração de turistas que não 
está no centro. Há algumas coisas 

que se têm feito. Está também pre-
visto o Museu dos Descobrimentos, 
houve controvérsia por causa do 
nome, mas vai-se chamar Museu 
da Descoberta e estará aí. Também 
vamos ter a Estação Sul e Sueste 
com o dinheiro das taxas turísticas, 
onde vão estar localizados os prin-
cipais transportes turísticos. 

Mas em 2020 as taxas turísticas so-
freram uma grande queda... 
Ainda há muito dinheiro por 
gastar. 

E uma das hipóteses poderá passar 
por reduzir as taxas para atrair mais 
turistas? 
Preferíamos que a taxa turística 
fosse utilizada para os vouchers. 
Era como se essa verba fosse devol-
vida aos turistas. O não cobrar taxa 
turística ou tirar um euro é irrisó-
rio. Mas se oferecer um voucher 
para ser usado até ao final do ano 
tornava-se muito mais atraente na 
época baixa. 
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continentais levavam muitas vezes 
à perda de ligações e a TAP gastava 
milhões com hotéis para alojar os 
passageiros. Só aí tem uma boa par-
te do prejuízo que a TAP tinha. 
Uma boa parte dessa situação foi 
resultado de uma má gestão. A so-
lução encontrada foi uma solução 
de emergência porque Portugal 
não podia ficar sem a TAP. O Bra-
sil ficou sem a VAAG, mas houve 
outras companhias que foram ocu-
pando esse lugar e Portugal preci-
sa da TAP em termos estratégicos 
para desenvolver o turismo que é 
uma das suas receitas mais impor-
tantes. Agora não vai poder ser ge-
rida como estava. Tem de ser eco-
nomicamente viável e Porto e Faro 
têm de ter mais voos da TAP custe 
o que custar. Não pode é continuar 
a dar prejuízos e para isso tem de 
reduzir custos. A TAP ficou gran-
de demais, comprou aviões muito 
grandes para fazer viagens transa-
tlânticas porque o modelo econó-
mico foi baseado nas viagens inter-
continentais. O Brasil foi aumen-
tado e apostou nos EUA e ainda 
bem que apostou porque o turismo 
em Portugal ganhou muito com a 
abertura da TAP aos EUA. 

it 

Até lá a final da Champions League em 
Lisboa poderá dar uma ajuda? 
Ainda acreditei que pudesse ter pú-
blico desde que houvesse regras e 
distanciamento, mas com este se-
gundo surto na zona de Lisboa pas-
sou a ser impossível. E nem estava 
a falar de todos os jogos, pelo me-
nos a final, e isso teria sido fantás-
tico. Assim vamos ter oito equipas 
que vão estar em oito hotéis, mais 
não sei quantos árbitros e staff: 
Não temos ter a mesma dimensão 
das pessoas como aconteceu com 
outras finais. Não quer dizer que 
seja desprezível, é uma ajuda. De 
acordo com o estudo do IPAM vai 
ter um impacto económico de 50 
milhões. A Fórmula 1 vai ser mui-
to mais interessante porque vai ter 
público e aponta para um impacto 
de 300 milhões. 

Em relação ao futuro novo aeroporto: 
é imperativo nesta fase? 
Se ficássemos assim e se não tivés-
semos mais turistas com certeza  

que não seria preciso. O atual ae-
roporto como está, mesmo funcio-
nando mal porque foi sucessiva-
mente aumentado e não funciona 
tão bem como se tivesse sido feito 
de origem, consegue responder aos 
50% de voos que existem atualmen-
te. Mas vamos querer continuar a 
crescer por todas as razões e mais 
uma e o aeroporto do Montijo tal 
qual como está projetado nem vai 
acrescentar excessivamente o nú-
mero de turistas. E custa quanto? 
Zero. O aeroporto do Montijo já 
está feito, o que vai ter de ser cons-
truído é a gare e quem vai pagar 
são as taxas aeroportuárias. Quan-
do se faz uma ponte quem é que a 
paga? Não é o Estado, são os utili-
zadores da ponte. Claro que há 
acessos que vão ter de ser melho-
rados, etc. mas diretamente não 
tem custos e com a vantagem de 
virmos a poder ter mais algum tu-
rismo. Também acho que há um li-
mite para tudo e em relação ao tu-
rismo não devemos deixar crescer  

sem controlo, mas ainda há espa-
ço para podermos ter mais. 

E demora até estar operacional... 
Já está atrasado, já devia estar fei-
to. As obras do aeroporto da Porte-
la vão melhorar o tempo de saída 
de pista dos aviões, o que permiti-
rá desde logo um pequeno aumen-
to de utilização, mas a situação do 
aeroporto do Montijo no futuro vol-
ta a ser necessário. Se me pergun-
tar neste momento é necessário? 
Não. Quando estávamos em 2019 
dizíamos que já devia estar feito, 
agora com a pandemia não é pre-
ciso. Mas se pensarmos nas coisas 
só quando elas são precisas faze-
mos tudo tarde e a más horas que 
era o que estava a acontecer. 

Mas depois nem todas as companhias 
aéreas querem ir... 
Aquele aeroporto vai ser em espe-
cial para fazer ponto a ponto, en-
quanto a Portela ficará mais relacio-
nada com o hub, ou seja, com os voos 

O turismo está a 
atravessar a 

maior crise 
deste século 

99 
intercontinentais. As low-costdeve-
rão ir para lá porque a taxa deverá 
ser mais baixa. A ANA naturalmen-
te vai cobrar menos taxa e haverá 
companhias aéreas, principalmen-
te as low-costque trabalham no cus-
to, que se a taxa for mais baixa será 
para elas mais interessante. 

Como vê a solução para a TAP? 
Temos primeiro de olhar para a 
TAP como estava e antes da pande-
mia e estava numa situação finan-
ceira que a levaria, mais cedo ou 
mais tarde, a uma situação sem saí-
da. A TAP tinha feito um emprés-
timo antes com uma taxa elevadís-
sima e ia entrar em dificuldades. 
Quem teve sorte no meio disto tudo 
foi David Neeleman que lhe saiu o 
bilhete premiado. A pandemia ace-
lerou o problema, a TAP estava a 
ser gerida de uma forma indepen-
dente, com perspetiva privada de 
obter lucros, mas não os obtinha 
porque era mal gerida. Por exem-
plo, as ligações entre os voos inter-

 

No programa de relançamento eco-
nómico também se fala na necessi-
dade do TGV... 
O programa fala em alta velocida-
de. As viagens de avião para dis-
tâncias até 600 kms a curto prazo 
vão ser anuladas por causa das 
emissões de carbono. A alternati-
va é o comboio, mas para isso, tem 
de ter uma velocidade razoável. O 
que acontece agora na linha Lis-
boa/Porto é que há muitos troços 
onde o comboio vai muito devagar 
ou porque não está muito bem fei-
ta a manutenção da linha ou por-
que a ponte não foi reforçada para 
aumentar a velocidade. Penso que 
parte das verbas que virão da 
União Europeia muitas serão apli-
cadas em projetos estruturantes e 
de investimento público que turis-
ticamente todos desejamos. 

O que acha do programa em geral? 
Acho interessante que seja feito por 
urna pessoa fora do Governo. Cos-
ta Silva pensa em Portugal há mui-
tos anos e tem uma visão do que 
Portugal pode ser. Mas para isso, te-
mos de ultrapassar algumas situa-
ções, como a burocracia que conti-
nua a ser impeditiva, a questão dos 
tribunais continua a ser um entra-
ve ao desenvolvimento do país. Até 
podemos avançar com um plano es-
tratégico mas depois tem haver for-
ma de o pôr a funcionar. 
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NOITE ALGARVIA 
REINVENTOU-SE 
PARA SOBREVIVER 
João Amaral Santos 
joao.santos@sol.pt 

As novas regras para bares e discotecas não 
agradam. No Algarve, os empresários da noi-
te não esperaram pelo Governo e alguns já rea-
briram mas como restaurantes. 
Cinco meses depois, o Governo 
autorizou a reabertura dos bares 
e discotecas, mas impôs regras e 
horários apertados: não há pistas 
de dança e os espaços de diversão 
noturna passam a funcionar com 
as mesmas regras dos cafés e pas-
telarias - podem estar abertos até 
às 20h00, em Lisboa, e até à 01h00, 
no resto do país. A ministra Ma-
ria Vieira da Silva justificou a me-
dida com o facto de estas casas se-
rem de «elevado risco» de contá-
gio, acrescentando que «os países 
que abriram estes espaços es-
tão a recuar». A decisão foi rece-
bida com perplexidade e desalen-
to pelo setor, que, nestas condi-
ções, fica sem margem para 
reabrir os seus negócios tal como 
os mesmos foram concebidos. 

Os empresários da noite do Al-
garve, no entanto, tém tentado 
aproveitar a chegada do verão e, 
nas últimas semanas, decidiram 
avançar com uma maneira de 
contornar a proibição. Conside-
rando não poder esperar mais por 
soluções do Governo - numa re-
gião em que a atividade tem pra-
zo de validade sazonal -, os bares 
e discotecas têm recorrido a uma 
estratégia que lhes permite trans-
formar os seus negócios em res-
taurantes ou snack bares, passan-
do a servir refeições, e garantindo 
assim a retoma da atividade, que 
não dispensa a música ou a dança 
quando as portas já estão fecha-
das à entrada de clientes (e mui-
tas vezes para lá do horário limi-
te legal). Para tal, têm contado 
com a ajuda das câmaras munici-
pais e... da própria lei. 

O método explica-se facilmen-
te: os empresários têm recorrido 
ao denominado Licenciamento 
Zero, uma iniciativa do programa  

Simplex que permite tornar mais 
fácil a abertura de negócios atra-
vés da eliminação de pareceres 
prévios, licenças ou vistorias. 
Esta simplificação de procedi-
mentos prevê, no entanto, uma 
maior responsabilização por par-
te dos proprietários - e um refor-
ço da fiscalização posterior à aber-
tura dos espaços. 

Os bares e discotecas que já re-
correram a este expediente para 
alterar a sua certidão comercial 
precisaram apenas de apresentar 
uma declaração prévia, com ter-
mo de responsabilidade de um 
técnico, à respetiva câmara mu-
nicipal (nenhuma autarquia al-
garvia se opôs, até ao momento, a 
qualquer pedido do género). No 
dia seguinte aos pedidos, todos os 
que o desejaram puderam reabrir 
como restaurantes ou snack ba-
res, apurou o SOL. 

Recorde-se que os bares e as 
discotecas estão encerrados des-
de o início da pandemia e a situa-
ção do setor é descrita como  

«dramática» pela Associação da 
Hotelaria, Restauração e Simila-
res de Portugal (Ahresp), que 
avança com um cenário de «in-
solvências em massa» e «mi-
lhares de despedimentos» a 
curto e médio prazo. 

Concertos à porta fechada 
A conhecida discoteca Lick (an-
tiga Kadoc), em Vilamoura, foi 
um dos espaços que reabriu gra-
ças a esta estratégia. No dia 25 de 
julho, a casa detida pelo grupo es-
panhol Kapital Madrid apresen-
tou-se, de rosto lavado, como res-
taurante e com o nome de Peca-
do Karnal. A decisão surgiu 
depois de, no início de julho, o 
Lick ter 'saltado' para as notícias 
por realizar festas privadas, à 
porta fechada, com dezenas dejo-
vens holandeses que, por esta al-
tura do ano, passam as suas via-
gens de finalistas em Portugal. 

Aproveitando a possibilidade 
de alterar a certidão comercial, 
sem burocracias ou tempos de es-
pera, os responsáveis pelo espaço 
optaram por contornar as impo-
sições legais do Governo, criando 
um novo conceito, que inclui res-
taurante e música ao vivo, com 
cantores e Djs. A inauguração  

teve lotação esgotada, com a pre-
sença de mais de 500 pessoas. 

Este sábado, dia 1 de agosto, a 
dose vai repetir-se. O programa 
de festas inclui jantar e um con-
certo com o cantor Badoxa (que 
repete a atuação do sábado ante-
rior), natural de Portimão. Os pre-
ços para o concerto variam entre 
os 10 euros, por pessoa (caso te-
nha também jantado no espaço), e 
os 90 euros, para grupos de até 
quatro elementos que apenas 
queiram assistir ao espetáculo. 

Na sua página do Facebook, o 
restaurante Pecado Karnal garan-
te que cumpre «todas as regras 
de segurança», destacando pos-
suir o selo 'Clean & Safe', criado 
pelo Turismo de Portugal. «À en-
trada do estabelecimento há 
medição de temperatura. É 
obrigatório o uso da máscara 
em todos os locais, com a natu-
ral exceção de durante a refei-
ção. Há também gel desinfec-

  

tante em diferentes locais à dis-
posição dos clientes, bem como 
máscaras à venda para algum 
cliente mais esquecido das nor-
mas atuais», lê-se na rede social. 

Ao SOL, fonte ligada ao Lick ex-
plicou que «os clientes só podem 
entrar no estabelecimento até 
às 00h00», mas «a música pro-
longa-se, normalmente, até às 
02h00». O jantar decorre no piso 
superior e o concerto num palco 
instalado na pista de dança, onde 
ficam também dispostas as mesas 
para os clientes. 

"Facilitar a vida" às empresas 
Contactado pelo SOL, António 
Miguel Pina, presidente da Câma-
ra de Olhão e da AMAL [Comuni-
dade Intermunicipal do Algarve], 
considera que a estratégia utili-
zada pelos empresários da noite 
algarvia «é uma situação nor-
mal, pois os empresários têm 
de se adaptar àquilo que, neste 

'Endurecer a luta' do setor 
As regras anunciadas pelo Governo para os bares 
e similares provocaram desalento e revolta entre 
os empresários, que ponderam «endurecer a luta». 
Em privado, há mesmo quem defenda uma mega 
manifestação, sabe o SOL. Pedro Vieira, dono da discoteca 
Europa, em Lisboa, considera que esta decisão 
«demonstra o desnorte do Governo» em relação ao setor. 
«Esta não é uma solução, e julgo que o Governo está 
a esquecer-se que estamos a tratar da vida de milhares 
de pessoas desesperadas que não têm trabalho há cinco 
meses», conclui. A discoteca Lux Frágil, também 
na capital, reagiu com ironia à decisão do Conselho 
Ministros: «Há caracóis», publicou na conta do Facebook. 
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O número de infetados no Algarve tem aumen-
tado ao ritmo de focos localizados. O popular 
restaurante Noélia e Jerónimo fechou portas. 

-••• ~~~~ 

- • •••••i›.. 

NUMEROS 

88 
infetados no Algarve 

15 
Mortos na região 

30 
Novos casos 
registados na última 
semana 

contexto, é possível fazer (...) O 
Licenciamento Zero serve pre-
cisamente para facilitar a vida 
às empresas e aos empresários, 
permitindo-lhes que se possam 
adaptar e retomar as suas ati-
vidades, o que, neste caso, é 
cada vez mais urgente», afirma. 

A tentativa em regressar à nor-
malidade - tendo em vista o mês 
de agosto -, surge na semana em 
que foi confirmado mais um foco 
de covid-19 na região, desta vez, 
em Armação de Pêra (ver texto se-
cundário). Entre quarta e sexta-
-feira, a Direção Geral de Saúde 
confirmou mais 30 pessoas infe-
tadas pelo vírus Sars-CoV-2 no Al-
garve, para um acumulado de 883 
casos e 15 mortos desde o início 
da pandemia. 

Na região, os principais focos 
da doença parecem estar associa-
dos a restaurantes e festas - com 
as preocupações a centrarem-se, 
nas últimas semanas, nos ajunta-

 

     

     

 

+11,  • 

   

     

     

mentos na rua da Oura, em Albu-
feira, ou na Praia da Rocha, em 
Portimão. 

Ainda assim, os dados não preo-
cupam António Miguel Pina: «No 
Algarve, a situação está, neste 
momento, controlada, como, 
de resto, sempre esteve». O pre-
sidente da AMAL admitiu que 
«houve, de facto, alguns focos 
pontuais da doença, como em 
Lagos, mas depois disso foi 
sempre dada uma boa respos-
ta conjunta por parte de todos 
os agentes da região». O autar-
ca considera mesmo que «as au-
toridades de saúde, a policia, 
os municípios, e também os 
empresários ligados ao turis-
mo e à restauração deram, nes-
ta fase, uma grande prova de 
responsabilidade, tomando as 
medidas necessárias para asse-
gurar que o Algarve seja, 
atualmente, uma região segura 
para todos», conclui.  

Em Portugal, a pandemia trilhou 
caminho de Norte para Sul, e com 
a chegada de agosto (e de muitos 
turistas portugueses ao Algarve) 
as autoridades policiais e de saú-
de reforçam o olhar atento sobre 
a região, onde a covid-19 se tem 
feito notar sobretudo em focos lo-
calizados, 'nascidos' em festas e 
restaurantes. 

O caso mais mediático, até ao 
momento, foi o da festa de aniver-
sário que decorreu numa sala alu-
gada ao Clube Desportivo de 
Odiáxere, em Lagos, no dia 7 de 
julho. Os organizadores garan-
tiam um evento com 20 convida-
dos, mas, segundo informações 
posteriores, durante três horas, 
terão passado pelo local cerca de 
uma centena de pessoas. O resul-
tado? O maior foco de contágio de 
covid-19 registado no Algarve, e 
que terá estado na origem de, pelo 
menos, 135 casos, segundo os da-
dos divulgados pelas autoridades 
de saúde. A testagem massiva 
teve de ser realizada a quase dois 
mil habitantes da localidade (e 
das vizinhanças). 

Outro caso que chamou a aten-
ção aconteceu no popular restau-
rante Noélia e Jerónimo, em Ca-
banas de Tavira, encerrado desde 
21 de junho, quando foi confirma-
da a infeção de quatro funcioná-
rios, entre os quais a chef Noélia 
Jerónimo. No Facebook do restau-
rante, os responsáveis deixaram 
uma mensagem, pedindo descul-
pa a todos os clientes que tinham 
reservas para as próximas sema-
nas. «Vamos todos fazer testes, 
fazer a nossa quarentena e as-
sim que estiver tudo em condi-
ções, voltaremos», lê-se, perma-
necendo a dúvida se o regresso se 
concretizará ainda este verão. 

O caso mais recente de um 
foco de contágio no Algarve foi 
noticiado na última terça-feira, 
dia 28 de julho, em Armação de 
Pêra, Silves, e também afetou 
dois espaços de restauração mui-
to populares na localidade: a ge-

  

ladaria 'No Solo Gelato' e o res-
taurante 'O Sorel', ambos situa-
dos junto à praia. O alerta sur-
giu quando uma funcionária da 
geladaria, uma jovem de 18 anos, 
começou a sentir sintomas da 
doença, isto já há duas semanas. 
Feitos os testes, foi confirmado 
odiagnóstico, e mais tarde a in-
feção de mais cinco pessoas que 
viviam consigo na mesma mora-
dia, incluindo um bebé de dois 
meses. A loja foi imediatamente 
encerrada para que todos os fun-
cionários pudessem cumprir a 
quarentena, mas voltou a reabrir 
apenas dois dias depois, com ou-
tra equipa no terreno. 

Uma das familiares infetadas 
trabalhava, todavia, na maris-
queira 'O Sorel', forçando o seu 
encerramento (a casa permane-
ce fechada, à data, enquanto os 
funcionários cumprem a quaren-
tena). Mesmo que o número de tu-
ristas no Algarve seja, este ano, 
muito distante dos de anos ante-
riores, o mês de julho foi, até ao 
momento, a melhor notícia para 
o turismo na região, com a pre-
sença de muitos jovens estrangei-
ros (provenientes, principalmen-
te, da Holanda) - e que voltaram 
a escolher o Sul de Portugal como 
destino para as suas viagens de fi-
nalistas -, e turistas portugueses. 

0 movimento nas ruas já se co-
meça a fazer sentir, e espera-se 
que aumente em agosto. 

Com esta tendência foram tam-
bém assinalados mais ajuntamen-
tos nas zonas mais movimentadas 
da noite algarvia, como a rua da 
Oura, em Albufeira, ou a da Praia 
da Rocha, em Portimão, onde já 
se registou a presença de grupos 
com centenas de jovens. 

Esta situação tem obrigado a 
uma presença mais musculada 
por parte da PSP nestes locais, 
durante os períodos noturnos. 
A vigilância aperta e vai man-
ter-se - podendo mesmo ser 
acentuada caso se justifique -
no próximo mês. 

!•b 

O Uck é exemplo de uma discoteca que se reinventou. Outras, porém, nem sequer vão abrir este ano 
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QUANDO 
A PANDEMIA LEVA 
O SUSTENTO 
DE UMA REGIÃO 

   

   

  

HEAR A 
- - 

   

João Amaral Santos 
joao.santos,a:sol.com 

Helena é proprietária de uma agência de via-
gens, Nicole é maquilhadora Treelancer' e Joel 
rececionista de hotel. Em comum têm a vida 
suspensa pela pandemia de covid-19. No Al-
garve, é preciso amealhar no verão para se en-
frentar os meses que sobram. A pandemia, po-
rém, não o tem permitido este ano. 

Como na fábula da cigarra e da 
formiga, quem vive no Algarve 
sabe que tem de amealhar duran-
te o verão, antes de enfrentar os 
rigores do inverno. Entre março 
e outubro, é tempo de os algar-
vios 'arregaçarem as mangas', 
aproveitando a preferência de 
quem os visita. Desta vez, no en-
tanto, a covid-19 veio virar o 
mundo do avesso. 

Numa região fortemente de-
pendente do turismo - talvez o se-
tor mais afetado pela pandemia 
-, a crise económica e social co-
meça a fazer-se sentir, instalan-
do-se, imparável, e não anteci-
pando nada de bom para os me-
ses da época baixa que se 
aproximam irremediavelmente. 
Sem turistas estrangeiros, fatia 
generosa agora eliminada da 
equação, muitas portas ficaram 
por abrir. Enquanto outras tive-
ram mesmo de encerrar. 

A suspensão dos negócios por 
tempo indeterminado teve, como 
efeito imediato, 'empurrar' milha-
res de pessoas para o desempre-
go: de acordo com os dados divul-
gados pelo Instituto de Emprego e 
Formação Profissional (IEFP), o 
desemprego na região subiu 
232% em junho, em comparação 
com o mesmo período do ano pas-
sado. Os registos do IEFP dão 
conta de que, nesse mês, havia 26 
140 pessoas desempregadas no Al-
garve, mas as autoridades locais 
acreditam num número clara-

  

mente superior (depois de conta-
bilizados aqueles que não estão 
inscritos nos serviços do Estado). 

A situação ganha contornos 
dramáticos em alguns concelhos, 
como em Albufeira, onde no pon-
to mais baixo das estatísticas, ve-
rificado em maio, foi identificado 
um aumento de quase seis vezes 
nos desempregados face a maio 
de 2019: eram menos de mil, no 
ano passado, e agora são 5642. Em 
Silves, Portimão, Loulé e Vila do 
Bispo foi também registado um 
enorme aumento do desemprego, 
que triplicou nestes concelhos. 

E nem a retoma envergonhada 
de julho e agosto permitirá recu-
perar, ou muito menos mitigar o 
atual contexto. O SOL não se fi-
cou pelas folhas de Excel e desceu 
às ruas do Algarve para conhecer 
histórias de vida reais, de pessoas 
de 'carne e osso' que viram os 
seus empregos dependentes da sa-
zonalidade suspensos, sem nada 
poderem fazer para inverter a si-
tuação - personagens forçadas a 

A falta de turistas 
fez 'disparar' o de-
semprego no Al-
garve: subiu 232% 
em junho, em com-
paração com 2019 

representar um papel que as co-
loca agora do outro lado da histó-
ria de La Fontaine. 

Helena Carmo. 47 anos 
Sócia-gerente da Cordial Tours, 
uma agência de viagens que se de-
dica a organizar viagens de grupo 
aos principais pontos turísticos do 
país, Helena Carmo soube cedo 
que 2020 seria de mau agoiro. <?Tra-
balhamos, sobretudo, com os 
mercados de Alemanha, Áus-
tria, Bélgica, França e Austrá-
lia. Em março, a partir do mo-
mento em que os voos foram 
suspensos, soubemos imediata-
mente que as coisas não iam ser 
iguais aos anos anteriores». 

Em 2019, a empresa faturou cer-
ca de um milhão de euros. Este 
ano, «as receitas são praticamen-
te zero», admite. Em causa ,está o 
seu salário e o dos seus dois parcei-
ros de negócio. 

As obrigações, por outro lado, 
mantêm-se - como o pagamento 
das despesas decorrentes da pró-
pria atividade. E passados quase 
cinco meses do início do confma-
mento, a empresa já se viu na ne-
cessidade de se libertar de alguns 
'anéis'. «Vamos ter de vender o 
escritório, com 200 metros qua-
drados, localizado Praia da Ro-
cha [Portimão]. Fazemo-lo ape-
nas para pagar as dívidas aos 
fornecedores, que se foram acu-
mulando neste período, e para 
restituirmos o dinheiro aos 
clientes que tiveram de cance-
lar as suas viagens», explica. A 
solução passa, para já, «por tra-
balhar a partir de casa», uma 
vez que a crise ainda não tem pra-
zo para terminar 

«A nossa época alta come-
çava em março e prolongava-
-se até junho. Depois, tínha-
mos muito trabalho em setem-

  

bro e outubro», diz Helena, 
acrescentando (ou arriscando) 
num tom inseguro: «Ainda esta-
mos à espera de um milagre 
para tentar retomar a ativida-
de este ano, mas sabemos que 
será muito difícil». 

Quanto a apoios, a resposta aos 
pedidos feitos ao Turismo de Por-
tugal chegou na forma de seis mil 
euros, para fazer face a despesas 
imediatas. «Seis mil euros, para 
uma empresa que faturou um 
milhão no ano anterior. É um 
penso rápido para tratar uma 
perna partida», afirma. 

Sem receitas, resta a Helena ten-
tar vislumbrar o futuro para lá da 
pandemia. Chegue quando chegar: 
«Estamos numa situação muito 
complicada, que não controla-
mos. É inglório e, por vezes, de-
sesperante, pois por muito dina-
mismo ou boas ideias que tenha, 
a verdade é que, neste momen-
to, estou de mãos atadas, depen-
dente de forças externas. Resta 
tentar suportar as despesas, re-
duzir os custos, para que possa  

retomar a atividade em pleno 
quando tudo passar», conclui. 

Nicole Soares, 25 anos 
Maquilhadora profissionalfreektn-
cer, Nicole Soares não tinha mais 
páginas na sua agenda para apon-
tar as marcações de mulheres -
mais estrangeiras do que portu-
guesas - que chegarias ao Algarve 
recorriam aos seus serviços, em 
busca da sua melhor versão, fosse 
para um casamento, uma festa ou 
uma sessão fotográfica ou de vídeo. 

Depois de experiências em Lis-
boa e Londres, Nicole havia regres-
sado à sua terra natal para exercer 
a sua paixão. A pandemia, porém, 
alterou-lhe os planos, deixando-a 
praticamente sem trabalho. «A mi-
nha época alta é entre março e 
outubro, e este ano já tinha 
agendado perto de 60 casamen-
tos, principalmente de estran-
geiros. Agora, mantêm-se uns 
quatro em setembro. Tenho es-
perança que se realizem mas 
nem mesmo esses estão 100% 
garantidos», explica. Feitas as 

inelpe~~~-7.. 

As portas continuam encerradas ansiosas pelos turistas 
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contas, Nicole contava somar mais 
de três mil euros de lucro nos três 
meses de verão, mas viu-se agora 
obrigada a rever os cálculos. «Se 
conseguir chegar perto dos 800 
euros já é bom», confessa. 

Perante a adversidade, sem ren-
dimentos de monta, Nicole, toda-
via, não desistiu, procurando (e 
construindo) novas oportunidades 
e soluções. Enquanto aguarda pela 
retoma, voltou a trabalhar na mes-
ma loja de praia, no Alvor (Porti-
mão), onde passou muitas horas 
na sua juventude. E começa, este 
mês, a dar formação numa escola 
profissional de estética e cabelei-
reiro em Portimão. «Procurei al-
ternativas. O meu objetivo era 
dedicar-me a tempo inteiro à 
minha atividade a partir deste 
ano, mas esta situação toda for-
çou-me a adiar os meus planos, 
e se calhar a atrasá-los por mais 
um ou dois anos», lamenta. 

Ainda assim, Nicole continua «a 
manter o contacto com os clien-
tes», tanto com os portugueses, 
como com os estrangeiros. «As  

É Él 

u 

pessoas têm-me dito que não 
cancelaram as suas viagens ao 
Algarve, mas apenas as adiaram 
por uns meses ou um ano. Há 
muitos estrangeiros que conti-
nuam a querer rasar aqui», diz. 

Em tempos de pandemia (e sen-
do aconselhável o distanciamento  

social), a proximidade entre Nico-
le e as clientes poderia, eventual-
mente, não facilitar a retoma As 
pessoas têm motivos para recear? 
«Não», akspgara. «Os cuidados de 
higiene na maquilhagem profis-
sional já existiam antes da pan-
demia. Já fazíamos uma separa-

 

o 

a 

1 1f 

ção cuidadosa de materiais, e 
também já os desinfetávamos. 
A única alteração foi mesmo o 
uso da máscara», explica. 

Joel Silva, 39 anos 
Rececionista de hotel, Joel Sil-
va vive e trabalha entre Leiria  

e Vila Real de Santo António, 
onde, há nove anos, trabalha 
num hotel durante a época alta. 
Desde que vive o verão no Al-
garve, esta é a primeira vez que 
não teve direito a um contrato 
de trabalho. «Venho traba-
lhar para o Algarve há nove 
anos, sempre de forma sazo-
nal, mas desta vez não con-
taram comigo», afirma. 

Joel vive livre, sem família. 
E costuma aproveitar o dinhei-
ro que ganha no Algarve para, 
depois, poder viajar, normal-
mente entre outubro e dezem-
bro. O também engenheiro in-
formático não depende somen-
te deste salário - muitas vezes 
exercendo a sua outra profis-
são em qualquer canto do mun-
do -, mas a ausência do mesmo 
antecipa dificuldades no inver-
no. E uma alteração profunda 
nos planos mais imediatos. 
«Estava, obviamente, a con-
tar com este dinheiro, que,. 
para mim, é sempre certo, 
importante para reorgani-
zar a minha vida e para fa-
zer o que gosto. Mas o que 
posso dizer? O hotel onde 
trabalho tem atualmente 
uma taxa de ocupação de 
10%, quando, no ano passa-
do era de 80% ou 90%. Os 
meus patrões não precisam 
de mim, e nem sequer me 
conseguem pagar. Tenho de 
compreender que os donos 
do hotel têm de dar priori-
dade aos trabalhadores da 
casa, aqueles que passam 
aqui todo o ano», descreve. 

E o que vai fazer? «Bom, o 
Algarve, este ano, está perdi-
do», afirma, acrescentando que 
não vale a pena andar à procu-
ra de soluções milagrosas. 
«Tendo em conta a situação, 
só me resta regressar a casa, 
poupar, e aguardar paciente-
mente que tudo volte à nor-
malidade. E, é claro, espero 
poder regressar já no próxi-
mo ano, com tudo a funcio-
nar normalmente», diz. 

Ainda no Algarve por estes 
dias, Joel regressa a Leiria esta 
semana. «Vou tentar regres-
sar àquilo que chamo o meu 
trabalho de inverno e, nesta 
fase, ir sobrevivendo. E vou 
ter de abdicar dos meus pla-
nos, umas férias no estran-
geiro que vão ter de ser adia-
das. Parece que 2020 foi fei-
to para ficar em casa, não 
é?», pergunta, com um sorriso 
meio triste, meio conformado. 

Elidérico Viegas, presidente da Associação 
dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do 
Algarve (AHETA), tem dado voz às preocupa-
ções do Turismo e da região. Contactado 
pelo SOL, o responsável confirma que «há 
milhares de pessoas em dificuldades no 
Algarve», histórias que não cabem nas pági-
nas de um jornal, e admite que, se não forem 
tomadas medidas rápidas e concretas, as 
coisas vão piorar, e muito, em setembro, 
outubro e novembro. «Só acredito que as 
coisas possam normalizar a partir da Páscoa 
de 2021, mas as pessoas não podem aguen-

 

'Pessoas não podem aguentar sem ajuda' 
tar esta situação durante todos estes meses, 
sem ajuda», diz. Elidérico Viegas considera 
que vão ser necessárias medidas específi-
cas a curto prazo para fazer face à crise. 
«Tem de ser criado um plano, com orçamen-
to e gestão próprias, para recuperar o turis-
mo, e suportar as dificuldades pelas quais 
estão a passar empresários e trabalhadores. 
É um compromisso que já foi assumido pelo 
ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e 
corroborado pelo primeiro-ministro, António 
Costa. Conto que o Governo dê seguimento 
ao prometido, e rapidamente», conclui. 
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PROPOSTA 

Governo quer 
apoiar migração 
para habitação 

Além de pretender criar 
uma bolsa de imóveis 
para arrendamento a 
custo acessível, o Gover-
no quer apoiar, até cinco 
anos, a reconversão de 
alojamento local para 
aquele fim. A medida, 
que aguarda aprovação 
em Conselho de Minis-
tros, consta do Programa 
de Estabilização Econó-
mica e Social, lançado 
para responder à crise, 
como avançou o jornal 
"Público". Batizado 
como "Voltar a habitar", 
o programa prevê um 
apoio financeiro dirigido 
às "entidades com com-
petência para arrendar 
habitações, no âmbito 
dos programas munici-
pais de oferta habitacio-
nal para arrendamento a 
custos acessíveis", sendo 
que o Estado suporta 
5 o% da diferença entre a 
renda paga e recebida. 

Alguns proprietários não receberam 
ninguém durante meses e os 

comerciantes estão a perder dinheiro 

Sofia Cristino 
locais@jn.pt 

Há um ano, Diogo Félix es-
perava que 2020 fosse "o 
melhor ano de sempre" para 
o alojamento local (AL). A 
chegada da pandemia covid-
-19 mudou tudo. "Tinha re-
servas até setembro e come-
çaram a cair cancelamentos 
na ordem dos 80% ", conta à 
porta do seu AL no coração 
de Alfama, em Santa Maria 
Maior, uma das freguesias de 
Lisboa que mais sentiram o 
crescimento das unidades 
turísticas, nos últimos anos. 

Quando as fronteiras fe-
charam, por causa da covid-
-19, tinha um casal norte-
-americano hospedado. Fo-
ram os únicos hóspedes du-
rante os três primeiros me-
ses de pandemia. "Ficaram 
retidos em Portugal. Fiz-lhes 
um preço simbólico, de 12 
euros", conta. 

Nem todos tiveram, po-
rém, "a mesma sorte dentro 
do azar". "Tenho quebras 
enormes, mas há pessoas 
que não faturaram nada e fe-

 

charam. E quem contraiu um 
empréstimo para comprar 
apartamento vai encerrar", 
assegura. 

Alfama é um dos bairros de 
Lisboa onde não se pode abrir 
mais unidades turísticas - se-
gundo o Regime de Autoriza-
ção de Estabelecimentos de 
Alojamento Local-, o que le-
vou muitos a resistirem. "Se 
fecharem depois, não podem 
voltar a abrir", explica Diogo, 
que vive exclusivamente 
desta atividade. Para não en-
cerrar, baixou os preços "para 
metade" e voltou a receber 
reservas no início de julho. 

Cristina Horta, também 
proprietária de AL, depois de 
quatro meses sem hóspedes, 
fez o mesmo e prolongou a 
estadia para um mês, mas 
não é suficiente. 

"Quem vive do AL não tem 
uma vida de luxo, tem mui-
tas contas para pagar. Os 
meus hóspedes, que volta-
ram agora, estão a cobrir-me 
as despesas, não me estão a 
dar lucro", lamenta. Quem a 
procura "já não é o típico tu-
rista". "Recebi pessoas que 

Imposto impede 
donos de AL 
de arrendar 
para habitação 
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Tributação de mais-valias trava migração de alojamento 
local para arrendamento, denuncia associação do setor • 

Aloj amcnto 
local cm Lis soa 
roc U7 oroços 

para sobrovivor 

Ana Correia Costa 
locais@jn.pt 

CRISE Com o turismo estagna-
do devido à pandemia de co-
vid-19, há proprietários de uni-
dades de alojamento local a 
tentar virar-se para o arrenda-
mento habitacional, que es-
casseia nos grandes centros ur-
banos como Porto e Lisboa, 
mas muitos acabam por desis-
tir quando são confrontados 
com a obrigação de pagar um 
imposto de mais-valias, de-
nuncia a Associação de Aloja-
mento Local em Portugal 
(ALEP). 

"Não se consegue sair da ati-
vidade. Os proprietários que 
querem desistir estão presos 
ao alojamento local por uma 
falsa mais-valia, que é ter de 
pagar um imposto como se ti-
vesse vendido a casa, mas sem 
ter vendido. Isto é impensá-
vel", condena o presidente da 
ALEP, Eduardo Miranda, subli-
nhando que a alteração intro-
duzida pelo Orçamento do Es-
tado (OE) para 2020 "não re-
solve nada" e "está a bloquear 
tudo". 

"ZERO IMPACTO" 

Segundo a lei do OE 2020, 
"não é considerada mais-valia 
a transferência para o patrimó-
nio particular do empresário 
de bem imóvel habitacional 
que seja imediatamente afeto 
à obtenção de rendimentos de 
categoria F [rendimentos pre-
diais] ", sendo que, nesse caso, 
"não há lugar à tributação de 
qualquer ganho, se em resulta-
do dessa afetação o imóvel ge-
rar rendimentos [de categoria 
F] durante cinco anos consecu-
tivos". 

De acordo com o Governo, a 
medida, que está entre os "de-

  

safios estratégicos" do Orça-
mento do Estado, pretende 
"incentivar a transferência do 
alojamento local para o merca-
do de arrendamento, designa-
damente no segmento do ar-
rendamento acessível". Mas a 
associação que representa os 
empresários do setor garante  

que o incentivo "teve zero de 
impacto". 

Eduardo Miranda afirma que 
"não atraiu ninguém para o ar-
rendamento, porque há mui-
tos `ses". "Imagine-se que, a 
meio do caminho, o arrendatá-
rio sai, ou o proprietário preci-
sa da casa para si. Já não são cin-
co anos consecutivos", concre-
tiza o líder da ALEP, lembran-
do que "há gente que quer ar-
rendar por dois, três ou quatro 
anos, que quer arrendar a estu-
dantes e professores ou que 
quer usar a casa. Todos estes fo-
ram esquecidos, e estão quase 
impedidos de abandonar o alo-
jamento local, ou têm de pagar 
um valor absurdo". 

RENDAS ACESSÍVEIS 

"Vamos ver alojamentos locais 
vazios ou com pouca ocupação, 
ou vamos ver tentativas de 
curto prazo", que não impli-
cam cancelar o registo de AL, 
vaticina o responsável. Porém, 
contrapõe: "Se quiser arrendar 
a estudantes, até o posso fazer 
no âmbito do alojamento local, 
mas um estudante ou um pro-
fessor precisa de um contrato 
de arrendamento para abater as 
despesas no IRS". 

Entretanto, as autarquias do 
Porto e de Lisboa estão a pro-
mover, a par de outros municí-
pios, programas de rendas aces-
síveis, através do arrendamen-
to aos proprietários - incluindo 
de AL -, mas ambas exigem que 
os contratos sejam, no míni-
mo, de cinco anos. 

No caso do "Porto com Senti-
do", poderá ser de três, mas aí o 
proprietário perde o direito aos 
benefícios fiscais, que são uma 
das vantagens garantidas pelas 
duas câmaras, que indicam que 
as mais-valias obedecem ao 
"regime legal" em vigor. • 
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1- Cristina Horta 
2 — Diogo Félix 
3 - Moradora à janela 
na Rua da Regueira 

"Está muito triste, 
a minha Ribeira... 
Só se veem hostéis" 

No Centro Histórico do Porto, lamentam-se as ruas vazias. 
Faltam moradores, que há anos partiram, e, agora, turistas 

Ana Correia Costa 
locais@jn.pt 

Ricardo Antunes 
Funcionário, Tasca do Vigário 
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S "A maioria dos 
restaurantes não 
está a lucrar nem a 
ganhar nada. Nós, 
com o takeaway, 
conseguimos pagar 
as contas. Isto está 
em coma" 

Bela Palavrinhas diz que a Ribeira "está morta" 

• 

ra. O turismo veio estragar 
isto; centenas de pessoas saí-
ram. Agora, está completa-
mente vazia. Durante a se-
mana, pior ainda. Só há uns 
fins de semana é que têm 
vindo estrangeiros, mas a 
gente até tem medo, por cau-
sa da pandemia. É uma coisa 
inédita". 

.." 

Bruno Romão 
Dono da pastelaria Alfacinha 

"Os turistas, go% dos 
clientes, vinham aqui 
por recomendação dos 
AL. Enchíamos a 
montra de bolos e ao 
final da manhã já 
estava vazia" 

PORTO  A meio de uma tarde 
tórrida de julho, é um grupo 
de miúdos que anima uma 
Ribeira do Porto de esplana-
das vagas e tímido corrupio 
turístico. Rapazes e raparigas 
mergulham nas águas do 
Douro vezes sem conta. 
Emergem a rir, dourados 
pelo sol. 

Os olhos de mar de Bela Pa-
lavrinhas vigiam os catraios -
afinal, ela já foi como eles, e 
sabe bem o que é viver com o 
rio entranhado na pele. É 
uma alma que jura que só 
morta é que sai da Ribeira, 
onde foi "nascida e criada". 
Figura icónica local, Bela -
que também é Bela Russa, 
embora prefira a primeira al-
cunha, que lhe dá a fama - é 
possessiva: "Está muito tris-
te, a minha Ribeira. Só se vê 
hostéis e restaurantes. E, 
agora, sem turismo, não é 
nada. Está morta, a minha 
Ribeira". 

Tem uma esplanada por 
conta dela e dos garotos, que 
se abeiram encharcados até 
aos ossos. Bela olha em volta 
e lamenta: "já não bastava ti-
rarem o nosso povo da Ribei-

 

nota, em contrapartida, "um 
acréscimo de portugueses, 
de pessoas de Gaia, Matosi-
nhos, Rio Tinto", no bar da 
associação. O sobe e desce de 
turistas é que "não tem nada 
a ver" com o movimento que 
havia antes da pandemia. 
Sentencia, contudo: "O 

Porto depende do turismo, e 
não há volta a dar. O grande 
mal foi a malta nova come-
çar a sair quando se deu a 
construção [nos arredores do 
Porto]. Era rico comprar um 
apartamento fora daqui, por-
que morar na Sé era pobre. 
Chique era comprar aparta-
mento em Gaia, por exem-
plo. Hoje, dão couro e cabelo 
para virem para aqui". • 

"NÃO HÁ VOLTA A DAR" 

No Clube Desportivo e Cul-
tural dos Guindais, Maria Fi-
gueiras lastimava o mesmo: 
"Nota-se muito a quebra de 
turistas. E moradores, agora, 
nada. Foi quase tudo embo-
ra". A meio das Escadas dos 
Guindais, Rui Barros, que li-
dera o mítico Guindalense, 

vêm trabalhar para Lisboa", 
exemplifica. A falta de visi-
tantes também se sentiu na 
restauração. 

O Tasco do Vigário, em Al-
fama há 33 anos, por esta al-
tura já deveria ter a esplana-
da cheia, mas nem sinal de 
turistas. Sobrevive graças ao 
takeaway. "Não está fraco, 
está morto", diz Ricardo An-
tunes, funcionário. 

Bruno Romão, dono da 
pastelaria Alfacinha, mante-
ve sempre o "formato tradi-
cional", decisão que estará a 
ajudá-lo agora, que só recebe 
moradores. "Quem reestru-
turou o negócio só para o tu-
rismo vai ter mais dificulda-
des", acredita. • 

ri 

4. 
rY-S• 

4, 

• • , • 

I
j 

Turistas portugueses aumentaram nas últimas semanas nos Guindais 
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Precisa de 
1,nheiro? 

E. 

Conheço o venda 
com opção de compra! 
Pode vender o seu O Al 
e voltar a rompró-lo, 
pagando.° ote 
24 suaves 
prestações. 

VOC 
Valores  808 CED 

WWV.I.VALORESOT 

Dívidas põem 
V. Setúbal 
e Aves fora 
das ligas P.43 

Carvalhal d 
volta a casa 
diz que "céu 
é o limite" P.40 

JN 
Jornal de Notícias 

PINTO DA COSTA 
"PARA VER ESPETAR 
FACAS EM ANIMAIS 
JÁ SE PODE IR. PARA 
VER UM JOGO NÃO" 

1 

Presidente do F. C. Porto I 1. 
lamenta Taça sem 
o "sal" da festa  P. 38 

Í , 

DAMOS AP» NA RESPOSTA A 

ANUNCIDS 

AUXILIAMOS NA CONSTRUÇÃO DO 

SEU CV 

A 

OFERTAS 

«erogr,,nr 110ZZ2=1 

s'í 

COVID FEZ DESAPARECER 
METADE DOS EMPREGOS 

CRIADOS POR COSTA 
Em quatro meses, mais de 180 mil 

essoas perderam o trabalho e. 10 

Maddie Polícia 
alemã encontra 
cave secreta 
em terreno de 
Brueckner P. 18 

Documentário 
A vida de Zé 
Pedro aos olhos 
do amigo Diogo 
Varela Silva P. 30 

jn.pt Diário. Ano 133. N.° 59. Preço: 1,20€ Quinta-feira 30 de julho de 2020 Diretor Domingos de Andrade / Diretores-adjuntos Ines Cardoso, Manuel Molinos e Pedro Ivo Carvalho / Diretor deArte Pedro Pimentel 

rj121" 

Conselho de Ministros aprovará 
nova legislação em setembro 

Pacote anticorrupção 
com proteção alargada 
para denunciantes 

Defesa do hacker Rui Pinto tem 
reclamado aplicação deste estatuto P.14 

Banca 
Carlos Costa 
arrasado pela 
intervenção 
nos casos 
BES e Banif 

Tribunal de Contas fala 
de conflito de interesses e 
falta de independência P. n. 

Saúde Há 30 
propostas que 
querem travar 
violência contra 
médicos P.6 

Donos de alojamentos locais presos a imposto 
que os impede de arrendar a longa duração  P 4 e 5 
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A lista provisória inclui de tudo: está 

lá, por exemplo, a antiga sede da 

associação académica da Universi-

dade do Algarve, junto ao pólo das 

Gambelas, em Faro; ou o edifício da 

antiga Escola Secundária Afonso 

Domingues, em Lisboa; o imóvel do 

antigo hospital pediátrico de Coim-

bra ou o psiquiátrico Magalhães de 

Lemos em Vila do Conde. Também 

há palácios devolutos, antigos con-

ventos, moradias, terrenos, quintas, 

apartamentos, blocos de aparta-

mentos. Tudo isto será integrado 

numa bolsa de imóveis que o Gover-

no quer criar e que serão transfor-

mados, com mais ou menos inter-

venção, em fogos para arrendamen-

to a custo acessível. 

Numa contagem preliminar, foram 

identi cados 18.660 fogos, dos quais 

pelo menos 20% estarão em condi-

ções de serem transferidos para as 

autarquias. Outros poderão ser entre-

gues, por exemplo, a parcerias públi-

co-comunitárias, que terão de rein-

vestir os rendimentos em projectos 

de desenvolvimento comunitário. 

Essa é a determinação do executi-

vo que, contactado pelo PÚBLICO 

através do Ministério das Infra-estru-

turas e da Habitação, recusou reagir 

sobre este tema. O diploma continua 

a ser trabalhado, mas poderá ser 

votado ainda esta semana pelo Con-

selho de Ministros. Visa responder à 

falta de habitação a custo acessível, 

mas responde igualmente à crise do 

sector da construção, atingido pela 

travagem económica causada pela 

pandemia, visto mobilizar mais de 

dois mil milhões de euros investi-

mento em obras. 

Na prática, o Governo encarregará 

o Instituto da Habitação e da Reabili-

tação Urbana (IHRU) de constituir a 

referida bolsa de imóveis “devolutos 

ou disponíveis” para “aumentar a 

oferta de habitação com apoio públi-

co”, a “ser disponibilizada nos termos 

do Programa de Arrendamento Aces-

sível”, do “regime de arrendamento 

apoiado”, do “regime de renda con-

dicionada” e “do regime de habitação 

a custos controlados”. 

É desta forma que o Governo pre-

tende cumprir uma das respostas 

sociais que incluiu no plano de reac-

ção à crise pandémica. A criação de 

um “parque habitacional público de 

habitação a custos acessíveis” foi 

incluída no Programa de Estabiliza-

ção Económica e Social (PEES). Já 

nesse documento o Governo dizia 

que era preciso “identi car os imó-

veis públicos disponíveis”, caracte-

rizá-los e “avaliar da sua aptidão” 

como habitação familiar. 

Agora, na versão preliminar do 

diploma a que o PÚBLICO teve aces-

so, contabiliza-se um investimento 

directo do Estado na ordem dos 1700 

milhões de euros, aos quais se soma-

rão mais cerca de 600 milhões de 

euros, que poderão ser assumidos 

por autarquias e outras entidades. A 

primeira estimativa aponta, por isso, 

para um investimentos na ordem dos 

2376 milhões de euros, montante 

que ainda não inclui a componente 

privada, que o Governo espera que 

venha a existir. 

IHRU contrata reforços 
A receita legal, que ainda está a ser 

cozinhada, prevê que passem para 

essa bolsa “os imóveis do domínio 

privado da administração directa e 

indirecta do Estado e do sector 

empresarial do Estado que sejam de 

uso habitacional”. Incluirá também 

“os devolutos ou disponíveis, incluin-

do terrenos cujas condições e carac-

terísticas permitam a sua afectação 

àquele uso, directamente ou median-

te processo de reconversão ou de 

construção”. 

O próprio diploma inclui uma lista 

com todo o tipo de imóveis, em deze-

nas de concelhos de norte a sul de 

Portugal continental. Além desses, 

passarão para a bolsa os que cons-

tam da lista de património público a 

ser reabilitado para arrendamento 

cerias público-comunitárias. Nestes 

casos, o Governo obriga a que “os 

rendimentos gerados pelos imóveis 

sejam “obrigatoriamente reinvesti-

dos em projectos de desenvolvimen-

to comunitário, designadamente, na 

melhoria do edi cado e da sua envol-

vente ou na promoção de serviços à 

comunidade, ou noutros empreen-

dimentos de habitação”. 

Para gerir o que não for entregue 

a terceiros, o IHRU poderá recorrer 

a receitas provenientes do Orçamen-

to do Estado, receitas próprias ou a 

outras fontes, como fundos euro-

peus. Os rendimentos gerados pelos 

imóveis carão nos cofres do IHRU. 

Quando um imóvel pertence à 

administração pública indirecta ou 

ao sector empresarial do Estado, a 

sua integração na bolsa obriga a 

acordo com o proprietário e com 

conhecimento do membro do Gover-

no que tutele essas entidades. 

Para cedência aos municípios, o 

Governo vai criar bolsa com 
18.660 casas a rendas acessíveis 
Medida legislativa aguarda aprovação  
no Conselho de Ministros. Cerca de 20% 
dos fogos podem ser cedidos às câmaras 
municipais. Investimento público 
ascende a 2300 milhões de euros

Habitação 
Victor Ferreira

guém as quiser, carão a cargo do 

próprio IHRU. 

Neste último caso, por sua vez, os 

imóveis poderão ser integrados no 

Fundo Nacional de Reabilitação do 

Edi cado (criado há quatro anos, mas 

que até agora não fez uma única 

obra). Outra hipótese será entregá-los 

à “promoção público-comunitária”, 

isto é, a consórcios com entidades do 

terceiro sector, seleccionadas por 

concurso, como cooperativas, asso-

ciações de moradores ou outras enti-

dades sem ns lucrativos. Outra via 

será a concessão, por concurso, dos 

fogos a entidades do sector privado e 

do sector cooperativo e social. 

Reinvestir na comunidade 
As regras para a concessão serão 

depois de nidas por portaria do 

ministro Pedro Nuno Santos, que 

actualmente tutela a Habitação. O 

mesmo se aplicará às casas que 

venham a ser assumidas pelas par-

2376 
A um investimento directo do 
Estado na ordem dos 1700 
milhões de euros somar-se-ão 
mais cerca de 600 milhões de 
autarquias e outras entidades

acessível, que fui publicada como 

anexo ao Decreto-lei 94/2019. 

Caberá ao IHRU fazer a triagem 

dos que estão em condições, tendo 

o Governo prometido 48 milhões de 

euros no PEES (que passaram a um 

reforço de 55 milhões no orçamento 

suplementar), para reforçar a capa-

cidade de resposta deste instituto, 

para contratação de 20 pessoas para 

este plano e outras despesas. Feita a 

bolsa, as casas poderão ser cedidas 

para promoção municipal ou mesmo 

a outras entidades. E, quando nin-
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RUI GAUDÊNCIO

O apoio nanceiro do Estado dedica-

do à reconversão de um alojamento 

local (AL) para arrendamento acessí-

vel vai concedido “por um período 

máximo de cinco anos”. Esta é uma 

das condições de apoio que estão con-

templadas no projecto de decreto-lei 

que o Governo quer aprovar em Con-

selho de Ministros nas próximas sema-

nas ou mesmo já esta quinta-feira. 

De acordo com a proposta legisla-

tiva a que o PÚBLICO teve acesso, a 

medida, que faz parte do Programa 

de Estabilização Económica e Social 

(PEES), entrará em vigor logo no dia 

a seguir à sua publicação, mas, 

depois, haverá ainda um compasso 

de espera até à sua efectivação, que 

não pode superar os dois meses. 

Isto, porque, nesse período, o Ins-

tituto da Habitação e da Reabilitação 

Urbana (IHRU), que irá gerir a atribui-

ção das verbas, terá ainda de elaborar 

o regulamento que enquadrará as 

candidaturas. 

Intitulado de Voltar a Habitar, este 

programa de apoio propõe-se ajudar 

nanceiramente “as entidades com 

competência para arrendar habita-

ções, no âmbito dos programas 

municipais de oferta habitacional 

para arrendamento a custos acessí-

veis”, como é o caso do Renda Segu-

ra, em Lisboa, ligado ao Renda Aces-

sível, e do Porto com Sentido, na 

cidade do Porto. 

Quando foi apresentado o PEES, o 

Governo explicou que o apoio con-

sistia na comparticipação a 50%, por 

parte do Estado, da diferença entre 

a renda paga e a renda recebida. 

Assim, se uma autarquia pagar, por 

exemplo, 800 euros ao dono de um 

AL e o colocar no mercado por 400 

euros, o Estado paga o equivalente a 

200 euros.  

Por parte do Ministério das Infra-

estruturas e do Ministério das Finan-

ças (é a Direcção-Geral do Tesouro e 

Finanças que tem de reforçar as ver-

bas do IHRU) contabilizou-se a factura 

em 4,5 milhões de euros por ano, valor 

Apoio do Estado à reconversão de 
alojamento local dura no máximo cinco anos

níveis aos proprietários de alojamen-

to local que se encontrem em di cul-

dade”. 

Eduardo Miranda, presidente da 

Associação do Alojamento Local em 

Portugal (ALEP), a rmou ao PÚBLICO 

que este programa, a par das iniciati-

vas das câmaras de Lisboa e do Porto, 

“poderá ser uma saída para alguns 

proprietários”, mas que “cada caso é 

um caso”. 

“Neste momento é importante 

haver alternativas”, diz, e esta é mais 

uma, mas, defende, a melhor forma 

de incentivar a mobilidade e dinami-

zar o mercado seria acabar de vez 

com a tributação das mais-valias a 

quem quer sair do negócio do AL. 

Essa tributação, acrescenta, está a 

funcionar como “uma verdadeira 

prisão” para proprietários. 

Sobre a actual conjuntura negativa 

criada pela pandemia e queda a pique 

de turistas Eduardo Miranda a rma 

que o ritmo de recuperação ajudará 

a in uenciar as decisões, mas que 

muitos querem manter-se no sector 

do turismo. Em relação aos que estão 

a equacionar mudar de actividade, 

refere que muitos já estariam a pensar 

nisso antes desta crise, e que há várias 

apostas, como a de alugar o imóvel a 

estudantes ou optar pelo arrenda-

mento mais convencional, a longo 

prazo. 

De acordo com dados do Turismo 

de Portugal, entre Abril e Junho deste 

ano houve 653 AL que cessaram a sua 

actividade (perdendo o registo), uma 

diferença de apenas 1,7% face a idên-

tico período do ano passado. 

Ao todo, segundo os dados do 

Registo Nacional do Alojamento Local 

(RNAL), há 111.427 AL registados em 

Portugal, com destaque para os dis-

tritos de Faro, de Lisboa e do Porto. 

Olhando para o concelho de Lisboa 

(que concentra 21.660 AL), veri ca-se 

que houve 323 novos registos entre 

Janeiro e 27 de Julho deste ano (com 

novas entradas todos os meses), o que 

equivale a uma queda de 73,3% em 

termos homólogos. 

IHRU consultará, num prazo de 30 

dias a contar da data da integração 

na bolsa, cada autarquia sobre imó-

veis localizados no respectivo terri-

tório. As câmaras que estiverem 

interessadas receberão as casas num 

prazo que pode variar entre 18, 36 

ou 60 meses, dependendo das obras 

que sejam necessárias para garantir 

a habitabilidade. 

Cada autarquia terá 45 dias para 

responder e, se quiser car com o 

imóvel, verá a propriedade transmi-

tida através de auto de cessão, estan-

do obrigada a indicar o prazo máxi-

mo para a disponibilização para 

habitação e um prazo mínimo de 25 

anos. Se for preciso fazer obras, as 

câmaras poderão recorrer a apoios 

do IHRU, ao Instrumento Financei-

ro para a Reabilitação e Revitaliza-

ção Urbanas ou outras fontes dispo-

níveis.

Poderá ser uma 
saída para alguns 
proprietários (...). 
Neste momento é 
importante haver 
alternativas 
Eduardo Miranda 
Presidente da ALEP

voferreira@publico.pt

Luís Villalobos
como o facto de “esta di culdade de 

acesso à habitação ser mais premen-

te nas áreas com maior atractividade 

turística, e as di culdades por que 

está a passar actualmente a activida-

de de alojamento local, da qual parte 

signi cativa ocupa espaços habitacio-

nais”, diz o executivo que “podem 

estar reunidas as condições para 

aumentar a oferta pública de habita-

ção a custos acessíveis por via da 

reconversão destes espaços para o 

arrendamento habitacional”. 

Mais uma alternativa 

Isto, refere-se, com “o benefício adi-

cional de aumentar as opções dispo-

ao qual, diz o Governo, acresce um 

benefício scal de cerca de 12,9 

milhões de euros (por via da isenção 

de tributação em sede de IRS/IRC con-

cedida pelo programa de arrendamen-

to acessível, explicou o executivo). Os 

valores do apoio do Estado aos progra-

mas municipais “de arrendamento 

para subarrendamento a preços aces-

síveis” não são reembolsáveis. 

No PEES, o Governo diz que existe 

hoje em Portugal “uma crise habita-

cional que se traduz no alastrar da 

di culdade de acesso à habitação a 

segmentos da população com rendi-

mentos intermédios, que até recen-

temente conseguiam encontrar no 

mercado habitação a custos compa-

tíveis face aos seus rendimentos”. 

No caso de Lisboa, o programa 

Renda Segura implica um contrato, 

no mínimo, de cinco anos (renovan-

do-se automaticamente por uma vez, 

salvo se o município ou senhorio não 

quiserem) para depois pôr o imóvel 

no mercado. De acordo com os dados 

do concurso que terminou no início 

de Julho, registaram-se 177 casas a 

arrendar pela autarquia, das quais 

“45 são provenientes do alojamento 

local e 83 são casas mobiladas”. 

“Tendo em conta a urgência de 

respostas por parte das famílias”, 

acrescenta o executivo no PEES, bem 

Ao todo, há 111.427 AL registados em Portugal

NELSON GARRIDO

luis.villalobos@publico.pt

Não vamos conseguir dar 
resposta às necessidades  
do nosso povo, em matéria  
de habitação, sem um parque 
público com dimensão 
Pedro Nuno Santos 
Ministro da Habitação, a 30/06/2020
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Entrevista 
“As estruturas  
de comunicação 
estão a matar  
os clubes  
e o futebol” 
Sociedade, 14/15

Catarina Portas 
“Isto é uma hecatombe.  
O dia em que assinei 50 
layoffs foi muito difícil” 
P2 Verão, 34 a 36 
 
Cinema 
Laura Carreira e Ana  
Rocha de Sousa, duas 
cineastas em Veneza 
Cultura, 24/25

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.053 • 1,30€ • Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Peritos chumbam ventilador que 
100 mil portugueses nanciaram
Máquina desenvolvida no CEiiA tornou-se o projecto de ventilador mais mediático nesta pandemia, mas não 
passou no crivo dos peritos que a avaliaram. Autorização do Infarmed quase inviabiliza o seu uso Destaque, 2 a 4

Relatório do Tribunal  
de Contas diz que não se 
conhecem “reais números” 
do abandono escolar p16

Alexandre Poço, 29 anos, diz 
que as suas posições contra 
Rui Rio não afectam relação 
com o líder do PSD p12

Países impõem restrições 
para controlar surtos de 
covid-19. Madeira torna 
máscara obrigatória p27

Tribunal não 
sabe quantos 
alunos deixam  
a escola por ano

Novo líder da 
JSD quer puxar 
por bandeiras 
da esquerda

Casos a crescer 
dificultam o 
tímido regresso 
do turismo

DANIEL ROCHA

ISNN-0872-1548

Ordem dos Médicos prevê 
abrir este ano perto de 1900 
novas vagas. Auditoria revela 
falhas no processo p17

Médicos com 
vagas recorde 
para acesso  
à especialidade

Operações de venda de 
imóveis na mira dos 
partidos à esquerda e à 
direita. Rio admite comissão 
de inquérito. Marcelo quer 
“esclarecimento cabal”  
e “por todos os meios p10 

Gestão do 
Novo Banco 
sob ataque 
por venda 
de imóveis 
ao desbarato

Governo vai criar bolsa  
com 18.660 casas  
a custo acessível 
Economia, 20/21 e Editorial

So

 n.  11.053 1,30€  Quarta feira, 29 d
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Entrevista Catarina Portas viu as “hordas de turistas” 
desaparecerem das suas lojas e está a tentar dar a volta à crise, 
mas defende que “é preciso pensar que cidade queremos a 
seguir”. E critica a câmara por “usar a taxa turística para atrair 
mais turistas” e não para compensar os lisboetas

Alexandra Prado Coelho (texto) e Daniel Rocha (fotogra as)

Catarina  
Portas
“Criei a loja para  
os portugueses, 
nunca a considerei 
uma loja  
de souvenirs”

Encontramo-nos no bar de um 

hotel no Largo do Intendente, 

numa tarde em que Lisboa está 

mergulhada num calor sufocante. 

Catarina Portas sugere o local 

porque tem ar condicionado e é 

ao lado de uma das suas lojas d’A 

Vida Portuguesa. 

Pela janela vê-se a cidade deserta 

de turistas e temporariamente 

devolvida aos lisboetas que, por 

muito boa vontade que tenham, 

não chegam para encher lojas e 

restaurantes. Pedimos duas 

limonadas e começamos por aí 

uma conversa sobre o momento 

difícil que enfrentamos — todos e 

cada um de nós.  

Alertou muito para os riscos do 

excesso de turismo na cidade. 

Agora estamos confrontados 

com a situação oposta. Como é 

se sente ao ver a cidade assim? 

Claro que isto é terrível. Eu achava 

que o turismo não estava a ser bem 

pensado. Estava a ser pensado 

sobretudo em termos de 

quantidade e Lisboa não é uma 

cidade que aguente essas 

quantidades. Achava que mais 

valia pensá-lo em termos de 

qualidade, também para quem cá 

vive. 

O turismo de massas tornou-se 

uma indústria predadora da vida 

urbana. O que me parecia perigoso 

era apostar as chas todas nele e 

agora con rma-se um bocadinho 

isso. A economia cou muito 

dependente dos turistas e agora 

que eles desapareceram vê-se a 

ausência deles por todo o lado. 

Nós também sofremos imenso. 

Quando z a loja, -la para 

portugueses, embora sempre 

tenha achado que seria 

interessante ser acessível a 

turistas, ser uma porta de entrada 

para a vida dos portugueses. O 

facto é que começaram a chegar 

turistas — e nós zemos aí também 

um trabalho grande de divulgação, 

passei vários anos a receber 

jornalistas, a sugerir coisas que 

achava interessantes. Isto do 

turismo a crescer em Lisboa foi 

feito por muita gente, não foi só 

um trabalho do Turismo de 

Portugal, da Associação de 

Turismo de Lisboa ou da câmara, 

foi feito por todos nós. 

A apetência que criámos em 

relação a Lisboa foi por ela ainda 

ter uma personalidade e não ser 

uma cidade tão igual às outras. As 

pessoas encantavam-se com esse 

charme de ainda haver lojas 

antigas, ainda haver bairros 

populares no centro da cidade, 

com camadas populares, que é 

uma coisa que já não existe em 

Paris e que não existe de todo em 

Londres, onde é caríssimo viver no 

centro, mesmo para uma pessoa 

de classe média. 

N’A Vida Portuguesa os turistas 
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COM O APOIO DE: 

foram-nos entrando porta adentro 

e cada vez mais, mas a 

dependência do turismo era uma 

coisa que me preocupava. Quinze 

dias antes de isto [a pandemia] ter 

começado, estava a descer a Rua 

Garrett e pensei — e sempre disse 

isto à minha equipa — que tal como 

vimos o turismo chegar, e crescer, 

isto podia acontecer ao contrário. 

Nós tínhamos hordas de turistas 

asiáticos a entrar pela loja da Rua 

Anchieta, tínhamos as prateleiras 

cheias de produto, porque aquilo 

desaparecia, e estávamos com 

números nos 60 e tal por cento de 

turistas. O facto é que 

desapareceram e agora estamos 

todos bastante a itos. 

Não quer dizer que não 

tenhamos clientes portugueses, 

continuamos a ter, mas a maior 

parte dos nossos fornecedores 

hoje em dia tem lojas próprias, que 

não tinham, a Claus, a Bordalo, a 

Paupério, a Arcádia, a Bênamor, 

que está a renascer. Já não somos 

esse sítio exclusivo. Hoje estamos a 

vender muitíssimo menos, mas 

houve uma coisa que durante a 

pandemia aumentou 

esplendorosamente que foi a loja 

online. 

E isso é sustentável? 

O online, não. Fizemos campanhas 

da Páscoa, quando estava tudo 

fechado, zemos o Dia da Mãe. Dei 

comigo outra vez a fazer caixinhas, 

a fazer as encomendas, a ligar para 

os clientes. Ao mesmo tempo, isto 

é uma espécie de… tens de 

recomeçar, tens de te reinventar. 

Agora, para onde? O horizonte não 

é nada claro. 

Todos nós tomámos consciência 

dos riscos do turismo em 

excesso, mas é difícil  

controlar estes processos  

de abertura ao turismo. 

Claro que é muito difícil. Mas 

será que vale a pena fazer mais um 

aeroporto em Lisboa? São 

questões em que acho que 

devíamos pensar neste momento. 

O que é que queremos a seguir? 

Uma cidade tão ou mais 

dependente do turismo do que era 

antes? É por isso que vamos fazer 

um segundo aeroporto quando 

este está vazio? Acho que o 

aeroporto até foi uma coisa que 

nos safou, aquilo é ali um travão. 

Vale a pena continuar a apostar 

nos cruzeiros loucamente? 

Mas sabemos que só com os 

portugueses não conseguimos 

alimentar a economia. 

Sim, queremos turismo. Mas não 

podemos virar as baterias todas 

para aí e temos de fazer coisas que 

não são exclusivamente para 

turistas. Acho que A Vida 

Portuguesa nunca se tornou uma 

loja para turistas. Nunca a 

considerei uma loja de souvenirs. É 

uma loja feita para portugueses, 

mas é acessível e os estrangeiros 

acham interessante porque 

descobrem coisas que nunca 

viram. 

Sempre fui muito cautelosa na 

gestão das coisas, nunca me 

endividei excessivamente, pedi 

uma vez dinheiro, 50 mil euros, 

para abrir esta loja [do 

Intendente], fui sempre 

reinvestindo tudo o que ganhava. 

Foi isso que nos safou. 

Temos uma loja no Porto e neste 

momento é a que mais está a 

sofrer. Fica nos Clérigos, uma zona 

que nos últimos anos, com a 

explosão do turismo no Porto, se 

tornou uma zona de noite e de 

turistas, há a [Livraria] Lello, com 

o seu circo Harry Potter, que 

espero que acalme. Aquilo à volta 

transformou-se tudo, olhe para a 

Rua das Flores. O facto é que as 

pessoas do Porto hoje em dia não 

vão aos Clérigos. É tudo 

alojamento local, já não há gente a 

morar na Baixa. 

O impacto aí foi maior do que 

no Chiado, em Lisboa? 

Sim, o Chiado é o Chiado, não é só 

para turistas. Os lisboetas 

frequentam o Chiado. Clérigos e 

Rua das Flores neste momento está 

mais complicado. 

Há coisas que se podem fazer 

para controlar o turismo, 

FOTOS: DANIEL ROCHA
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mas é um processo que tem já 

uma vida própria. Ou não? 

Acho que se tem de tirar as pessoas 

das principais cidades, criar pólos 

de interesse pelo país. Isso já está a 

ser feito. Aliás, acho que esta crise 

vai marcar uma ida para o interior 

de muita gente que nem sequer 

tinha pensado bem nisso. Vejo 

muita gente com vontade de sair 

da cidade. E o interior hoje tem 

outras atracções. Só o facto de se 

ter Internet é meio caminho 

andado. 

Depois, há coisas que me fazem 

alguma impressão — por exemplo, 

a câmara usar o dinheiro da taxa 

turística para criar novos focos de 

interesse para o turismo. Decidiu 

gastar não sei quantos milhões a 

acabar o Palácio Nacional da 

Ajuda, construindo a parte que 

nunca tinha sido terminada. O 

Palácio da Ajuda não depende da 

câmara. A taxa turística devia ser 

utilizada para compensar os 

lisboetas das mudanças complexas 

que o turismo cria na vida deles. 

De que forma? 

Em programas de habitação, de 

apoio ao comércio mais do 

quotidiano. A Câmara de Paris 

compra lojas e tem arrendamentos 

boni cados, uns 20% abaixo do 

preço de mercado, para livrarias, 

talhos, padarias, para um 

comércio que tem que ver com a 

vida das pessoas que moram lá, e 

que estamos a ver a desaparecer há 

vários anos em Lisboa. 

Nós conseguimos prever o que 

ia acontecer, vimos exemplos 

como Barcelona. 

Mas as medidas de controlo já 

chegaram um bocadinho tarde. 

Devia-se ter começado a pensar 

nisto um bocadinho antes. Foi 

tudo muito rápido, as cidades 

nunca mudaram tanto tão 

rapidamente. 

As cidades têm de se ir 

transformando. 

Claro que têm e nós também não 

queremos um museu. Mas as Lojas 

com História, por exemplo, é um 

tipo de acção interessante. Em vez 

de se deixar estas lojas fecharem 

pode-se conservá-las, há ali uma 

memória da cidade. E não é só 

uma questão de memória, há 

muitas que são especializadas, 

algumas fazem produtos que mais 

ninguém faz. 

E não há o risco de as Lojas com 

História serem mais pequenos 

museus do que lojas vivas? 

Não, a câmara não paga a essas 

lojas. O programa apenas prevê 

que não podem ser despejadas à 

maluca como estavam a ser. E não 

é um programa que custe 

balúrdios. 

Diz que temos de repensar o 

turismo que queremos, mas 

neste momento o país parece 

de pessoas na equipa… 

Cheguei com quase quatro 

milhões de resultados no ano 

passado e 50 pessoas a trabalhar. 

Não é brincadeira nenhuma. E 

400 fornecedores. Eu vendia uma 

média de 300 mil [euros] por mês. 

Sentiu também a 

responsabilidade de continuar 

a assegurar as coisas para os 

fornecedores, as segundas e 

terceiras linhas? 

Senti a responsabilidade com 

tudo. Aquilo que me faz ter imensa 

energia quando me levanto de 

manhã tem que ver com 50 

pessoas que trabalham comigo, e 

muitas delas estão comigo há 12 

anos, é uma espécie de uma 

família. 

Com os fornecedores foi-se 

criando alguma solidariedade ao 

longo dos tempos. Também sei 

que somos para várias empresas, 

algumas até grandes, o primeiro, o 

segundo ou o terceiro cliente em 

Portugal. Se deixamos de pagar, 

estamos a passar os problemas 

para os outros. Tenho perfeita 

noção de que não é um problema 

meu, é um problema de nós todos. 

Em que é que o país poderia 

apostar? 

Por exemplo, no saber fazer. Acho 

que vamos ter um bocadinho dois 

extremos: coisas muito 

automatizadas e coisas muito 

manuais e artesanais. Isso está 

hoje a ganhar uma força que não 

teve nos últimos anos e a própria 

indústria do luxo está a 

interessar-se. 

Sente que numa crise como 

esta teve olhares mais críticos 

por ser uma empresária a ter 

de tomar medidas difíceis? 

Sim, na segunda semana da 

pan demia apanhei um site do 

Bloco de Esquerda a dizer que eu 

tinha coagido os trabalhadores a 

tirarem férias. Foi na semana em 

que ninguém sabia o que ia 

acontecer. Ia haver o layoff, mas 

não estava ainda nada de nido. O 

Governo não nos mandou fechar. 

Fechámos a pedido dos 

funcionários, que disseram que 

não se sentiam seguros. 

Fechei no domingo, mas sem ter 

ordem do Estado. Tínhamos de 

estar enquadrados em alguma 

coisa, isso foi explicado às 

pessoas, e o mais fácil era serem as 

férias, mas comprometemo-nos a 

devolver esses dias quando fosse 

possível. Sou sempre muito 

transparente nisso. 

Como é que se publicam estas 

coisas nestes momentos sem um 

telefonema de con rmação, sem 

coisa nenhuma? Fiquei muito mal 

impressionada com o Bloco de 

Esquerda. E custou-me muito.

O que acabou  
de nos acontecer  
é uma hecatombe. 
Tudo isto é uma 
hecatombe  
e estamos a tentar 
agarrar o que se 
pode agarrar neste 
momento de total 
desespero 
 
De três em três 
semanas tinha um 
dia de desânimo.  
O dia em que assinei 
50 layoffs foi muito 
difícil. O dia em que 
tive de despedir  
a primeira pessoa, 
não renovando  
um contrato, foi um 
dia muito triste

relação qualidade-preço, produtos 

que têm que ver com limpezas, o 

sabão azul e branco, a lavanda. 

Recebi uma encomenda de 

encerite [cera em pasta] para a 

África do Sul de uma senhora que 

dizia que era um produto 

maravilhoso. E zemos saldos, que 

nunca na vida tínhamos feito e 

correram bastante bem. 

É o tipo de pessoa que lida 

melhor com a dificuldade do 

que com a rotina? 

Sim, a di culdade faz-te pensar em 

coisas em que nunca pensaste, 

faz-te andar à procura de soluções. 

Desde o início desta pandemia, 

teve momentos de desânimo 

absoluto? 

De três em três semanas tinha um 

dia de desânimo. O dia em que 

assinei 50 layoffs foi muito difícil. O 

dia em que tive de despedir a 

primeira pessoa, não renovando 

um contrato a termo, porque não 

há como renovar contratos quando 

não tens clientes nas lojas, também 

foi um dia muito triste. 

O Governo tomou algumas boas 

medidas, mas nem sempre foram 

muito bem pensadas logo de início. 

As regras mudavam. Eu, quatro 

meses depois da pandemia, tinha 

recebido um layoff em Lisboa, e no 

Porto não tinha notícias sequer. 

Era impossível falar com a 

Segurança Social. De repente, a 

coisa lá se compôs. Também não é 

fácil, metade do país entrou em 

layoff, não há milagres, mas as 

coisas não foram tão simples como 

se pintavam. 

Chegou a esta pandemia  

com uma grande 

responsabilidade em número 

ter entrado em pânico, porque 

os ingleses não vêm aí. Já 

conseguimos ter alguma 

distância crítica em relação ao 

fenómeno ou ainda não? 

O que acabou de nos acontecer é 

uma hecatombe. Os ingleses são 

um pormenor, porque tudo isto é 

uma hecatombe e estamos a tentar 

agarrar o que se pode agarrar 

neste momento de total desespero. 

Mas corremos o risco de 

cometer erros por desespero? 

Há já um enorme desespero. Acho 

que pelo menos metade do 

comércio e da restauração vai 

fechar até ao nal do ano. E é uma 

coisa muito cruel, muitas coisas 

eram recentes, as pessoas tinham 

apostado tudo nelas. Vamos todos 

ter de redimensionar os nossos 

negócios. 

A conversa do “Temos de ver 

isto como uma oportunidade” 

irrita muita gente. 

Sim, mas se estamos aqui de mãos 

vazias, o melhor é usarmos a 

cabeça e pensarmos o que 

queremos. Devemos aproveitar 

tudo para pensar. Até porque se 

não pensarmos, isto corre um 

bocado mal. 

De qualquer forma, insisto, os 

portugueses não são suficientes 

para alimentar as lojas e 

restaurantes que existem. 

Sim, nomeadamente restaurantes 

em que o preço médio são 40 

euros. É preciso repensar as coisas. 

Quando reabrimos as nossas lojas, 

rearrumámos as coisas, tirámos 

dos sítios mais óbvios produtos 

como perfumes caros, que os 

asiáticos adoram. Salientámos 

todos os produtos que têm boa apc@publico.pt
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Entrevista 
“As estruturas  
de comunicação 
estão a matar  
os clubes  
e o futebol” 
Sociedade, 14/15

Catarina Portas 
“Isto é uma hecatombe.  
O dia em que assinei 50 
layoffs foi muito difícil” 
P2 Verão, 34 a 36 
 
Cinema 
Laura Carreira e Ana  
Rocha de Sousa, duas 
cineastas em Veneza 
Cultura, 24/25

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.053 • 1,30€ • Quarta-feira, 29 de Julho de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Peritos chumbam ventilador que 
100 mil portugueses nanciaram
Máquina desenvolvida no CEiiA tornou-se o projecto de ventilador mais mediático nesta pandemia, mas não 
passou no crivo dos peritos que a avaliaram. Autorização do Infarmed quase inviabiliza o seu uso Destaque, 2 a 4

Relatório do Tribunal  
de Contas diz que não se 
conhecem “reais números” 
do abandono escolar p16

Alexandre Poço, 29 anos, diz 
que as suas posições contra 
Rui Rio não afectam relação 
com o líder do PSD p12

Países impõem restrições 
para controlar surtos de 
covid-19. Madeira torna 
máscara obrigatória p27

Tribunal não 
sabe quantos 
alunos deixam  
a escola por ano

Novo líder da 
JSD quer puxar 
por bandeiras 
da esquerda

Casos a crescer 
dificultam o 
tímido regresso 
do turismo

DANIEL ROCHA

ISNN-0872-1548

Ordem dos Médicos prevê 
abrir este ano perto de 1900 
novas vagas. Auditoria revela 
falhas no processo p17

Médicos com 
vagas recorde 
para acesso  
à especialidade

Operações de venda de 
imóveis na mira dos 
partidos à esquerda e à 
direita. Rio admite comissão 
de inquérito. Marcelo quer 
“esclarecimento cabal”  
e “por todos os meios p10 

Gestão do 
Novo Banco 
sob ataque 
por venda 
de imóveis 
ao desbarato

Governo vai criar bolsa  
com 18.660 casas  
a custo acessível 
Economia, 20/21 e Editorial

So

 n.  11.053 1,30€  Quarta feira, 29 d
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Negócios de verão em crise no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0232e265-af63-43d4-8e66-

e38aff542806&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A brutal quebra do turismo está a ter consequências dramáticas no bolso dos comerciantes. Vamos ver
o exemplo que os repórteres da SIC testemunharam esta manhã, em Albufeira, no Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-08-04 14:08
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Britânicos lançam petição por Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=916b1ba9-bbea-44f8-a099-

57c1f29bd547&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Milhares de britânicos, incluindo muitos que vivem no Algarve, estão a pressionar Londres a tirar
Portugal da lista de países de risco. Consideram que a decisão não faz qualquer sentido e lançaram
uma petição que pretende chegar às 100 mil assinaturas.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-08-04 14:05
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"Olhá Festa" - Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7e5455c3-c885-4e65-abe3-

78622d7870fb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Se houve espaço que teve que se habituar a esta coisa da pandemia, foi sem dúvida o "Olhá Festa",
que está hoje em Faro.
Comentários de António Gomes Peres, artesão; Albina Sequeira, artesã; João Pereira, pres. Ass. de
Acordeonistas do Algarve; Avelino Sousa, mariscador; Cristina Paulo; Alberto Ramos, restaurante
Marsol; Nelson Conceição, acordeonista.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-08-03 21:10
 SIC - Primeiro Jornal , 2020-08-04 14:21
 SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-08-04 14:22
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Algarve com menos turistas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=29d95d2b-c36a-4628-b8ec-

7ad8db2ae382&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo no Algarve sofreu quebras na ordem dos 70% em julho. Os empresários do setor estão
preocupados.
Comentários de Elidérico Viegas, Ass. Hotéis e Empreendimentos Turísticos.
 
Repetições: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço , 2020-08-03 12:38
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Meses negros no Turismo nacional

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=036da552-1141-4c49-90ab-

d5fa79939999&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os números vão confirmando como o verão está a ser negro para o turismo nacional, numa verdadeira
luta pela sobrevivência. Abril foi para esquecer com uma queda de 98,5%. Junho mostrou alguma
retoma, mas pouca. A ocupação no Algarve foi de apenas 10%. Em julho, estimam-se quebras que
podem chegar aos 70%.
Comentários de Elidérico Viegas, Ass. Hotéis e Empreend. Turísticos Algarve; João Fernandes, Região
de Turismo do Algarve.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-08-03 06:45
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-03 07:29
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-02 20:14
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-03 08:45
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-03 09:51
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-03 06:46
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-03 07:30
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-03 08:46
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-03 09:51
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-02 21:25
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-02 22:15
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-03 10:32
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-02 23:22
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-02 00:31
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-02 01:08
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-02 03:13
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-03 06:32
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Algarve espera melhoras este mês

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=73b924f3-4843-4159-9e94-

f9a941f594d7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve tem sido particularmente afetado este Verão pelas restrições criadas no âmbito da
pandemia, mas o presidente do turismo da região espera que a situação melhor neste mês.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-08-02 16:15
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-02 18:22
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Novo horário de funcionamento dos bares e discotecas entrou ontem em vigor

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9d34e4ef-d93a-401e-98d9-

e51fd3bb9bb3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O novo horário de funcionamento dos bares e discotecas entrou ontem em vigor, surpreendendo
alguns turistas, que contavam com mais 1 hora de diversão no Algarve.
Declarações de Liberto Mealha, proprietário de bares e discotecas.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-08-02 13:21
 SIC - Jornal da Noite , 2020-08-02 20:04
 SIC Notícias - Notícias , 2020-08-02 16:08
 SIC Notícias - Notícias , 2020-08-02 17:10
 SIC - Edição da Manhã , 2020-08-03 06:17
 SIC - Edição da Manhã , 2020-08-03 07:15
 SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-08-02 20:05
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-08-03 09:12
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-08-03 06:17
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-08-03 07:16
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-08-03 08:20
 SIC Notícias - Jornal de Domingo , 2020-08-02 22:07
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-08-02 00:18
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-08-03 12:46
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Crise no Turismo devido à pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a2945d8f-1cf0-4115-88aa-

fcd938b8ebe4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Entretanto, já estamos em agosto, mês da excelência das férias dos portugueses.
Direto do Algarve.
Declarações de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-08-02 13:16
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Orcas no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=23351663-439b-4d9c-bafd-

01a95e1c9e8f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Não é frequente, mas têm sido avistadas orcas ao largo do Algarve. Foi o que aconteceu,
recentemente, quando várias embarcações turísticas de observação de golfinhos acabaram por se
cruzar com estas espécies.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-08-02 09:42
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-02 09:42
 RTP 3 - 3 às... , 2020-08-01 17:50
 RTP 3 - 360 , 2020-08-01 21:42
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"Olhá Festa" - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6ba1cb6f-83b1-4e71-9944-

10628b872d0d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Está de regresso o "Olhá Festa" durante todo o mês de agosto, que começa já amanhã. E para o
programa de amanhã, a Joana latino e o Nuno Pereira já estão em gravações no sul do país.
Direto da Ilha Deserta, Faro.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-07-31 20:59
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Uso obrigatório de máscara na Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8fb4cd75-3d10-49c0-812a-

00dd7360fbda&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na Madeira, o uso obrigatório de máscara na rua está a provocar cada vez mais polémica. Os
hoteleiros dizem que já há cancelamentos de reservas e o Governo Regional começou a abrir
exceções. Dispensa o uso de máscara na praia, na natureza, no exercício físico e nas atividades de
lazer que exijam esforço.
Declarações de António Trindade, CEO do Grupo Bay.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal das Duas , 2020-07-31 14:49
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Corredor turístico britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4e204fa9-ef2b-44e1-9fca-

efb1cf107903&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Confederação do Turismo criticou o Governo por não ter feito mais pelo corredor aéreo com o Reino
Unido.
Declarações de Francisco Calheiros, Confederação do Turismo.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-30 06:51
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-30 07:50
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-30 06:52
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-30 07:51
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Rita Marques no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bd4cbfcb-3cb9-4d8e-82f8-

cf9b3530e6dc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Também a secretária de Estado do Turismo esteve no Algarve, apresentou medidas para fazer frente
ao desemprego neste setor em altura de pandemia.
Declarações de Rita Marques.
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Crise no turismo do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7eb7e8f2-d448-47b7-a58e-

a737c8846759&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A secretária de Estado do Turismo foi ao Algarve tentar convencer os empresários do setor de que as
medidas aprovadas para substituir o lay-off podem travar os despedimentos, mas os hoteleiros
garantem que não só não servem como ainda penalizam a região.
Declarações de Rita Marques, secretária de Estado do Turismo; Elidérico Viegas, presidente da
Associação Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-07-28 20:35
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-29 06:11
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-29 07:08
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-07-28 00:17
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-29 08:32
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-07-29 10:47
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-29 06:11
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-29 07:08
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-29 08:32
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-29 09:27
 SIC - Primeiro Jornal , 2020-07-29 13:15
 SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-07-29 13:16
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2020-07-29 15:18
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2020-07-29 16:16
 SIC Notícias - Edição da Tarde , 2020-07-29 17:24
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2020-07-29 19:12
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A75Marcelo diz que plano específico de apoio ao Algarve é prioridade nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/07/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Pedro Lemos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8f3112ec

 
Para Marcelo,  os portugueses estão a apostar e devem apostar ainda mais no Algarve
 
A existência de um plano específico de apoio ao Algarve é uma  prioridade nacional  defendeu, esta
sexta-feira, 31 de Julho, o Presidente da República, depois de uma reunião com associações
empresariais da região, em Tavira.
 
No final desta audiência, no Hotel Vila Galé Albacora, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que o
Algarve  precisa de uma atenção redobrada e específica .
 
Não há nenhuma outra região no país que dependa tanto tanto do turismo, um setor que bateu no
fundo , enquadrou.
 
O Governo já anunciou a elaboração de um plano específico de retoma para a região, algo que
também Rui Rio, presidente do PSD, defendeu, numa recente visita ao Algarve, ser necessário.
 
Quando o Governo falou de um plano específico para Algarve e vi o líder da oposição falar do mesmo,
achei um bom sinal de que se entendiam que esta é uma prioridade nacional. Não é do Governo, nem
da oposição. É de todos , defendeu Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas.
 
No final da reunião que manteve com seis associações empresariais (ACRAL, AHETA, AIHSA, CEAL,
NERA e ANJE), o Presidente da República explicou que ouviu uma  mensagem de unidade .
 
Em primeiro lugar, estão todas unidas nos mesmos objetivos e isso é muito importante. Em segundo
lugar, fizeram a mesma leitura da situação: não há tempo a perder. O turismo, de facto, desceu ao
ponto zero e a importância aqui no Algarve é decisiva , disse.
 
Marcelo Rebelo de Sousa abordou ainda o pacote de 300 milhões que o Governo já anunciou que vai
destinar à região.  Não é que não seja importante haver 300 milhões a pensar noutros setores, mas o
grosso da economia do Algarve tem a ver com o turismo, restauração , considerou.
 
Por isso, da parte dos empresários, o Presidente ouviu pedidos variados desde  um programa de
formação profissional dirigido, em específico para o Algarve , até ao  aproveitamento daquilo que
possa existir na sequência do novo regime que sucedeu ao lay-off simplificado .
 
Esta é a quarta visita oficial de Marcelo ao Algarve, no espaço de um mês. A região, confessou, está
diferente neste Verão atípico.
 
Marcelo com 13 dos autarcas algarvios
 
O retrato que me fizeram é o que tenho visto no terreno. Tenho ficado em hotéis de 3, 4 estrelas para
cobrir um leque muito amplo. Município a município falo, dou as voltas, vejo, vejo os hotéis fechados,
outros que ainda vão abrir... Olho para as praias, vejo como estão e como não está a vida noturna ,
disse.
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É que,  embora possa haver pequenas mudanças de concelho para concelho, arrancar do zero até se
chegar a 40, 50% é um caminho penoso que está a ser feito com uma grande capacidade de luta .
 
Por isso, o Chefe de Estado, que voltou a jantar, depois da reunião, com autarcas algarvios, desta vez
na Pousada do Convento, em Tavira, deixou uma mensagem forte, horas antes do início do mês de
Agosto.
 
Apesar de não  substituírem mercados essenciais como os ingleses, os portugueses estão a apostar - e
devem apostar ainda mais - no Algarve .
 
Quanto aos jantares com autarcas, Marcelo explicou que estes encontros passarão pelos 16 concelhos
algarvios.
 
Os autarcas vão fazendo contactos, vão trabalhando em conjunto e com as associações empresariais
e, portanto, vão limando arestas e avançando naquilo que são as soluções , explicou.
 
Nesse pacote de soluções cabem,  mas não podemos reduzir a isso , eventos como o Grande Prémio
de Fórmula 1, que se realizará em Portimão, ou o Masters de Golfe, em Setembro, em Vilamoura.
 
Marcelo Rebelo de Sousa considerou, por fim, que estas são iniciativas importantes,  sobretudo se não
forem um acontecimento isolado e se forem precedidas de campanhas sobre o país e o Algarve .
 
Fotos: Pedro Lemos | Sul Informação
 
Ana Paula Martins, presidente da Câmara de Tavira, e Marcelo Rebelo de Sousa
 
Jantar com autarcas
 
Reunião com empresários
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Pedro Lemos
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A pandemia no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9a75851f-f4e5-4ef4-ba88-

a297af6b7d67&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Junho, que foi também um mês de queda brutal para o turismo nacional. No total do número de
dormidas de estrangeiros caiu 96% face a igual período do ano passado.
Declarações de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-03 20:15
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-03 22:20
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-03 00:25
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-03 01:10
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-03 02:45
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-04 06:04
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-04 07:25
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-04 06:51
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-04 08:52
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-04 09:46
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-04 06:51
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-04 07:26

Página 77



 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-04 08:52
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-04 09:47
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-04 10:31
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-04 11:48
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-04 12:31
 TVI - Jornal da Uma , 2020-08-04 14:12
 TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-08-04 14:12
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Algarve. "Estamos quase como uma folha em branco a rescrever um destino"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 03/08/2020

Meio: Renascença Online Autores:
Marta Grosso Correia

Miguel Coelho

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2a820a4b

 
Presidente da Região de Turismo do Algarve esteve nas Três da Manhã para contar como está a região
mais turística de Portugal a viver este verão sem precedentes.
 
Em tempo de pandemia de Covid-19 e depois de dois meses sem atividade turística (abril e maio), o
Algarve vive dias diferentes.
 
"Temo-nos habituado a que cada ano seja melhor que o anterior, assim aconteceu em 2019, e agora
estamos quase como uma folha em branco a rescrever um destino", diz na Renascença o presidente
da Região de Turismo do Algarve.
 
"Começámos o ano, até fevereiro, a crescer 14,6% em hóspedes, o que é muito pouco habitual para
um destino maduro e para o pico da época baixa. Depois tivemos o impacto da Covid e março teve
praticamente metade da atividade do período homólogo. Abril e maio foram meses de completa
inatividade pelo confinamento", começa por descrever.
 
Junho foi o mês do regresso à atividade, "mas as taxas de ocupação andaram nos 10%, 11%", sendo
que, em julho, "terão andado nos 30%, 40%", acrescenta João Fernandes, salientando que não há
ainda "dados fechados".
 
Em termos de preços, o presidente da Região de Turismo do Algarve garante que foram adaptados ao
momento que se vive.
 
"Em todo o mundo, qualquer mercado aberto - e o turismo é, por natureza, global - a relação entre
procura e oferta dita o preço, portanto tem acontecido um ajustamento dos preços à realidade que
vivemos", afirma no programa As Três da Manhã.
 
Quanto a receios por causa da pandemia de Covid-19, João Fernandes diz que não há risco zero, mas
sublinha que o setor do turismo está habituado a adaptar-se a mudanças no âmbito da higiene e
segurança.
 
"Ninguém pode, de plena consciência, dizer que mais pessoas não implica mais risco", mas "o mais
importante é preparar-nos" para isso.
 
João Fernandes lembra outros surtos de gripe com "protocolos muito semelhantes" aos atuais e frisa
que "o Algarve e o setor do turismo em geral, no país, foi muito rápido em implementar planos de
contingência e protocolos sanitários".
 
"Isso, obviamente, minimiza o risco que temos todos, no dia a dia, em todo o lado", destaca ainda.
 
Até agora, não há registo de qualquer aumento de casos por causa de férias no Algarve. "E devo
lembrar que tivemos um período, no início de junho, que ditou quase umas miniférias, em que
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tivemos uma presença de pessoas mais expressiva do que era a nossa expectativa, e percebemos
que, passados 20 dias, não havia qualquer caso decorrente dessa presença", sublinha ainda.
 
Ouça aqui toda a entrevista ao presidente da Região de Turismo do AlgarveOuça aqui toda a
entrevista ao presidente da Região de Turismo do Algarve
 
Marta Grosso Miguel Coelho
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Crise no Turismo devido à pandemia - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a246e29b-eb32-4109-bba5-

62dff5bd6f5c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em direto juntam-se a nós o presidente do Turismo do Centro de Portugal Pedro Machado e João
Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.
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"Tudo incluído" cresce no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/08/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b1ecced

 
João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve, confirma: a pandemia provoca quebra
de 60% a 70% na taxa de ocupação da hotelaria.
 
Rádio Observador
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Turismo no Algarve. Procura de portugueses pode "atenuar" falta de estrangeiros,
mas não chega para salvar o ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/08/2020

Meio: Observador Online Autores: João Francisco Gomes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a4c96839

 
O presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, diz ao Observador ter "esperança" de
que a procura de portugueses sirva para "atenuar" a falta de estrangeiros - mas avisa que não chega.
 
Depois do pior mês de julho de sempre para o setor do turismo no Algarve, a região espera que a
procura dos portugueses ajude a colmatar a falta de turistas estrangeiros durante o mês de agosto.
Em declarações este domingo à Rádio Observador, o presidente da Região de Turismo do Algarve,
João Fernandes, disse acalentar a "esperança" de a procura nacional servir, de alguma forma, para
"atenuar o impacto desta grande onda que nos varreu a procura externa".
 
"Habitualmente, na época balnear, entre 15 de julho e 15 de agosto, os portugueses são a presença
mais expressiva no Algarve, portanto não é de estranhar que assim aconteça este ano", afirmou João
Fernandes, salientando as dificuldades acrescidas em "viajar para fora do país". Porém, assegurou o
responsável, a procura por parte dos portugueses não chega para salvar o ano.
 
O cenário é real: há quebras de 60 a 70% no turismo
 
"Um destino que é eminentemente internacional, e depende em 75% em termos de dormidas da
procura externa, tem um condicionamento muito marcado da falta dessa procura. Apesar de termos
ligações a 63 cidades europeias, não têm a mesma expressão que nos anos anteriores. O impacto far-
se-á sentir, apesar de estarmos a ter agora nas semanas mais recentes uma procura mais expressiva
de portugueses, que vêm colmatar essa falha", disse.
 
Segundo a edição deste domingo do Jornal de Notícias, os hoteleiros algarvios estão a antecipar
quebras entre os 50 e os 60% nas dormidas durante o mês de agosto, depois de terem registado uma
diminuição entre os 60 e 0s 70% em julho. "É natural que se registem perdas desse valor", confirmou
João Fernandes. O responsável pelo turismo do Algarve notou também que se está a registar uma
quebra acrescida das dormidas em hotéis convencionais e uma maior procura de moradias e
"tipologias de alojamento isoladas".
 
"É uma questão de perceção, não tanto de segurança", assegurou João Fernandes, salientando que
"os hotéis foram muito expeditos" no cumprimento das normas de segurança.
 
Os agentes turísticos do Algarve esperam ainda pela implementação das medidas concretas ao abrigo
do plano específico de apoio à região prometido pelo Governo. Para João Fernandes, é fundamental
que o Governo olhe com especial atenção para a região do Algarve - mas as medidas "têm de estar
prontas". Além disso, o responsável do turismo do Algarve pretendia que fosse restabelecido, o mais
rapidamente possível, o corredor aéreo com o Reino Unido e Irlanda. "É muito importante reatar as
ligações sem condicionalismo para a época que se avizinha, com a época de golfe", afirmou.
 
Governo está a preparar um programa específico de apoio ao Algarve
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Mas o verão não será difícil para o setor do turismo apenas no Algarve. Em todo o país espera-se um
"péssimo verão e um mau ano turístico", como disse ao jornal Público o presidente da Confederação
do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros. O jornal traz este domingo uma comparação expressiva:
nos estabelecimentos turísticos contabilizados pelo INE, registaram-se em abril um total de 10.280
hóspedes estrangeiros, menos de um centésimo dos 1,4 milhões do ano passado.
 
"As empresas não irão recuperar tão cedo do impacto que estão a sofrer e não será o Verão a salvá-
las", afirmou Francisco Calheiros àquele jornal. "O mercado interno está a responder e os portugueses
estão a fazer férias em Portugal, mas sem os mercados externos não é possível recuperamos nem
metade dos números dos anos anteriores."
 
João Francisco Gomes
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Turismo nacional ajuda, não chega para ´salvar´ turismo do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/08/2020

Meio: Postal do Algarve Online Autores: Filipe Vilhena

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ebcec79d

 
O presidente da RTA espera que o turismo nacional possa "atenuar o impacto desta grande onda que
nos varreu a procura externa"
 
A procura nacional será um dos pilares da economia algarviaFoto D.R.
O turismo nacional é a melhor solução para colmatar a falta de turistas estrangeiros durante o mês de
agosto no Algarve. Quem é o diz é João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, que
se mostra "esperançoso" mas cauteloso com os tempos que vivemos.
 
Em entrevista hoje à Rádio Observador, o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) espera
que o turismo nacional possa "atenuar o impacto desta grande onda que nos varreu a procura
externa".
 
O responsável afirma que "habitualmente, na época balnear, entre 15 de julho e 15 de agosto, os
portugueses são a presença mais expressiva no Algarve, portanto não é de estranhar que assim
aconteça este ano" e que existam dificuldades acrescidas em "viajar para fora do país".
 
João Fernandes salienta, contudo, que a procura por parte dos portugueses não chega para salvar o
ano.
 
O responsável explica que o Algarve é "um destino que é eminentemente internacional, e depende em
75% em termos de dormidas da procura externa, tem um condicionamento muito marcado da falta
dessa procura. Apesar de termos ligações a 63 cidades europeias, não têm a mesma expressão que
nos anos anteriores".
 
Os hoteleiros algarvios estão a antecipar quebras entre os 50 e os 60% nas dormidas durante o mês
de agosto, depois de terem registado uma diminuição entre os 60 e os 70% em julho. As perdas são
confirmadas pelo responsável da RTA.
 
Para João Fernandes, é fundamental que o Governo olhe com especial atenção para a região do
Algarve, para além de ser "muito importante reatar as ligações sem condicionalismo para a época que
se avizinha, com a época de golfe".
 
Portugal foi mais uma vez excluído do corredor turístico com o Reino Unido, trazendo novamente o
debate em termos de segurança do país e perdas para o turismo, principalmente na região algarvia.
 
Há 47 minutos
 
Filipe Vilhena
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Turismo no Algarve: "Não há possibilidade de, sem ajuda, podermos ultrapassar este
obstáculo"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/08/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=84a9d265

 
O Algarve atravessa um período muito complicado, devido à falta de turistas. O presidente do Turismo
do Algarve afirmou este domingo que já se sente um aumento dos turistas portugueses na região.
João Fernandes sublinhou, no entanto, que, apesar das medidas do Governo, são precisos
"mecanismos" diferenciados para ajudar dos operadores turísticos.
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A presidente de VRSA, Conceição Cabrita com a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques em Monte Gordo 

SECRETÁRIA DE ESTADO OUVIU QUEIXAS 

Autarcas contra entraves ao Turismo 

na zona do Guadiana 
Os presidentes das câmaras de 

Vila Real de Santo António, Castro 
Marim e Alcoutim. manifestaram 
nesta segunda-feira à secretária de 
Estado do Turismo. Rita Marques, 
o seu descontentamento com os 
entraves legais ao investimento tu-
rístico na zona do Guadiana. 

Durante um encontro que con-
tou também com a participação de 
vários responsáveis turísticos da 
região, os três autarcas manifesta-
ram o seu descontentamento com 
a abundância de territórios com 
instrumentos de ordenamento do 
território como reservas agrícolas 
e ecológicas, que impossibilitam ou 
atrasam o investimento na área do 
Turismo. 

"É uma situação aflitiva e desen-
corajadora, de que demos conta 
à senhora secretária de Estado", 
disse ao JA o presidente da câmara 
de Castro Marim, Francisco Amaral, 
garantindo que, graças a esses 
instrumentos de ordenamento terri-
torial, "às vezes anda-se um ano a 
lançar uma obra que depois leva 15 
ou 20 dias a fazer. E devido a esses 
instrumentos às vezes um projeto  

anda 15 ou 20 anos a desenvolver, 
tem que passar por 40 entidades 
diferentes. Enquanto isso, vivemos 
numa das zonas mais deprimidas 
da União Europeia". 

"A secretária de Estado deu-nos 
razão", afiançou Francisco Amaral 
ao JA. 

Segundo o autarca de Castro Ma-
rim, a responsável do Turismo quis 
saber as opiniões dos edis sobre o 
programa Valorizar, um instrumento 
de apoio a nível nacional de 20 mi-
lhões de euros ao qual - segundo 
a membro do Governo - nenhuma 
autarquia algarvia concorreu. 

"Não é verdade, porque nós con-
corremos, como fiquei hoje [terça-
feira] a saber", ressalvou. 

Na reunião, que decorreu ao 
longo de um jantar de trabalho no 
Hotel Vasco da Gama, a secretária 
de Estado quis saber a opinião dos 
autarcas face ao panorama turístico 
atual e quais as potencialidades 
turísticas das respetivas regiões. 

A visita de trabalho teve como 
objetivo procurar estratégias e de-
bater os novos desafios do turismo 
local e regional desencadeados pela  

pandemia de Covid-19. 
Por outro lado, deu seguimento 

à visita do senhor Presidente da Re-
pública, Marcelo Rebelo de Sousa, 
ao concelho de Vila Real de Santo 
António, no início de julho, a partir 
da qual o Chefe de Estado 

iniciou um périplo pelos 16 con-
celhos do Algarve com vista a pro-
mover a atividade turística na região. 

Além da secretária de Estado, 
a iniciativa contou com a presença 
do vogal do Conselho Diretivo do 
Turismo de Portugal, Carlos Abade, 
do presidente da Região de Turismo 
do Algarve, João Fernandes, e da 
Comissão de Coordenação e De-
senvolvimento Regional do Algarve. 

Durante o jantar, foram também 
debatidos diversos assuntos relacio-
nados com a cooperação fronteiriça 
entre Portugal e Espanha. 

Antes do jantar-reunião, que 
decorreu no Hotel Vasco da Gama, 
a secretária de Estado do Turismo 
visitou a praia de Monte Gordo, a 
convite da presidente da Câmara 
Municipal de Vila Real de Santo 
António, Conceição Cabrita. 
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Jantar de trabalho no Hotel Vasco da Gama 
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Passados que são mais de seis meses do início da COBRANÇA de ASSINATURAS do JA, apelamos 

aos nossos assinantes que procedam ao seu PAGAMENTO de acordo com a carta de cobrança enviada 

no princípio de dezembro ou consultando o valor indicado no canto inferior direito da etiqueta de direção que 

envolve o jornal. 

PROPONHA 2 ASSINANTES E USUFRUA DE I ANO GRÁTIS! 

Dados para transferências (mencionando o n° ou nome de assinante): 
CAIXA GERAL DEPÓSITOS PT 50 0035 0909 0001 6155 3303 4 
CRÉDITO AGRÍCOLA PT 50 0045 7043 4000 6213 1353 7 
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Foi presidente da Câmara de Albufeira durante três mandatos e anunciou quarta-feira a desvinculação
do PSD. Agora, diz à SÁBADO que está a preparar uma candidatura independente à autarquia que
está nas mãos de outro social-democrata.
 
Em 2009, Desidério Silva conquistou a Câmara de Albufeira com 67% dos votos. A limitação de
mandatos impôs o seu afastamento, mas o histórico autarca algarvio deve voltar a ir a votos em 2021,
desta vez contra o PSD.
 
"Posso confirmar que estou a ponderar uma candidatura independente. Não vale a pena estar a
esconder", disse à SÁBADO, um dia depois de ter tornado público no Facebook a sua desvinculação do
PSD.
 
Desidério Silva diz ter saído do partido por sentir que não contavam com ele e lamenta não ter tido
nem do líder distrital nem de Rui Rio sequer uma palavra no momento em que, há um mês, enviou a
sua carta de desvinculação. De resto, a gota de água que o fez ir para o Facebook anunciar a saída do
PSD foi o facto de Rio ter estado durante todo o dia em Albufeira sem ter sequer procurado falar
consigo. "Esperava que o presidente tentasse perceber os motivo pelos quais eu saí", admite.
 
"Era uma carta ponderada, explicativa", aquela que enviou a 1 de julho e que nunca divulgou, até esta
quarta-feira ter decidido tornar público que já não é militante social-democrata, depois de um mês à
espera de alguma reação, um mês em que "não houve nenhum sinal, zero sinais" de tentativas de o
convencer a ficar no partido em que militou durante décadas.
 
"Onde não nos querem nem valorizam não faz sentido estar. Não faz sentido estar num partido que
não precisa de mim", afirma à SÁBADO, explicando que ao longo dos últimos dois anos (desde que
deixou de ser presidente da Região de Turismo do Algarve) tentou sem sucesso participar no partido a
nível local.
 
Uma fonte da distrital do PSD Algarve diz, porém, à SÁBADO não entender que tipo de resposta
esperava o agora ex-militante da parte do partido. "Nunca se falou com ninguém que se desfiliasse. A
desfiliação é um ato unilateral", comenta um dirigente social-democrata algarvio.
 
Desidério pensa em projeto "sem cores partidárias"
"Estive sempre na expectativa de que o partido aqui em Albufeira me pudesse dar alguma
responsabilidade para pensar numa estratégia para a cidade", confessa, assumindo contudo ter
entrado já há algum tempo "em rota de colisão" com líder da distrital do Algarve do PSD.
 
Desidério tinha a expectativa que o chamassem a integrar "um conselho estratégico ou o conselho
municipal de segurança ou o conselho municipal do Turismo", mas isso nunca aconteceu.
 
Assegura, contudo, não guardar mágoas. "Isto não é contra ninguém. Não estou chateado com
ninguém. A forma de ver as coisas é que é completamente diferente".
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Agora, diz-se "com toda a liberdade" para pensar num projeto autárquico "sem estar preso a regras
partidárias que cada vez estão mais obsoletas".
 
Conta que recebeu mensagens "de todos os quadrantes políticos" e relação ao anúncio feito no
Facebook. "Foram dezenas de pessoas que eu nem estava à espera que me mandaram mensagens e
que eu vou registar como estando interessadas num projeto que venha a evoluir", afirma, recusando
porém vir a apresentar uma candidatura autárquica com o apoio de qualquer partido. "Tem de ser
uma coisa muito sem estruturada e sem cores partidárias", garante.
 
De resto, Desidério Silva está convencido de que o capital político que construiu em Albufeira é
suficiente para pensar numa vitória. "Na minha última eleição, ganhei com 67%. Na primeira tinha
tido 48%, na segunda 63%. Obviamente, menos de metade é do PSD. O resto é gente que não
pertence ao PSD. Foi sempre uma escolha na pessoa e não no partido", observa.
 
Neste momento, a Câmara de Albufeira está nas mãos do social-democrata José Carlos Martins Rolo,
que foi vice-presidente de Desidério durante os três mandatos que fez na autarquia algarvia, e que
ficou à frente do concelho depois de Carlos Silva e Sousa ter morrido de ataque cardíaco em fevereiro
de 2018, pouco depois de iniciar o seu segundo mandato.
 
Apesar de Rolo ter sido vice de Desidério Silva, o ex-presidente da Câmara de Albufeira assegura que
entre ambos "não há nenhum tipo de relação" nos últimos anos. "Ele empurrou-me para o sítio mais
longe possível".
 
Desidério Silva foi presidente da Região de Turismo do Algarve de 2012 até 2018, ano em que se
recandidatou ao cargo e perdeu contra João Fernandes, numa eleição em que votam os presidentes
dos 16 municípios da região, um elemento da CCDR Algarve, 13 associações empresariais e dois
sindicatos.
 
Notáveis do PSD lamentam saída de Desidério
O anúncio da desvinculação do partido feito por Desidério Silva no Facebook gerou centenas de
reações. Algumas delas de figuras notáveis do partido, que expressaram naquela rede social
solidariedade com o ex-autarca.
 
"Tu serás um PSD honorário eternamente. Foste sempre um dedicado militante, um extraordinário
Presidente de Câmara, um dirigente fantástico sempre que representaste o PSD. E sempre um amigo
do teu amigo. Honra-me ter-te conhecido, ter tido o teu apoio e o teu exemplo" escreveu o ex-líder do
PSD, Luís Filipe Menezes, que assinou a mensagem como "admirador e Amigo" de Desidério.
 
Miguel Pinto Luz, que disputou com Rio as últimas diretas, partilhou mesmo uma mensagem no seu
mural de Facebook. "Tomei conhecimento da saída do PSD do Desidério Silva. Com mágoa, confesso.
Foi e é um grande Senhor. Estivemos juntos na Comissão Política Nacional liderada por Pedro Passos
Coelho. Aprendi a admirar o autarca que tanto fez por Albufeira e mais tarde como Presidente da
Região de Turismo do Algarve. Respeito a sua posição, na esperança que um dia volte. Faz falta,
muita falta. O PSD precisa de pessoas como o Desidério. Não podemos perder os melhores sem nada
fazer. Todos são precisos. Todos", escreveu Pinto Luz.
 
A histórica militante social-democrata Virgínia Estorninho também deixou um comentário de apoio no
Facebook. "Desidério tenho imensa pena de que tenhas saído. A malta tem de aguentar, Sá Carneiro
foi assassinado por defender os seus princípios, não temos o direito de abandonar o Partido, podemos
abrandar um pouco, mas não contribuir para que morra", escreveu.
 
Miguel Santos, ex-deputado do PSD, também quis deixar uma mensagem ao ex-autarca algarvio.
"Desidério, esta tua atitude não devia e não podia acontecer. Imagino que terás ponderado
devidamente, mas lamento e compreendo. O teu posicionamento e expressão política é no PSD e
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desejo que possas regressar como militante activo, num futuro tão próximo quanto desejável",
comentou.
 
Outro ex-deputado que não quis deixar em branco a saída de Desidério do partido foi António
Rodrigues, que escreveu: "As pessoas passam as instituições ficam. Nomeadamente a este partido do
qual tens sido figura de proa. Não te deixes abater. Tens muito para dar... abraço e fica connosco".
 
Hermínio Loureiro, histórico do PSD agora a braços com uma acusação na Justiça, deixou a Desidério
"um grande e forte abraço", para concluir que "quem fica a perder é o PSD".
 
Rodrigo Gonçalves, tido como um dos mais influentes na máquina partidária de Lisboa, foi também ao
Facebook lamentar a saída do "amigo" do partido. "Perdemos um dos nossos melhores ativos",
comentou.
 
[Additional Text]:
Autárquicas: Desidério Silva prepara candidatura independente contra PSD
 
Margarida Davim
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Petição para que o Reino Unido retire Portugal da lista de restrições aos viajantes

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=be5abf4b-b71f-4c12-83f7-

f9288f3aa7e0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Mais de 28 mil pessoas já assinaram uma petição para que o Governo do Reino Unido retire Portugal
da lista de restrições aos viajantes. A iniciativa partiu do jornal "The News Portugal" com sede no
Algarve. O abaixo-assinado vai ser enviado ao primeiro-ministro Boris Johnson.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-08-04 08:03
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Algarve aguarda pelos turistas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a41e7d8e-4ac6-4ed3-a839-

917d05bf3727&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Já estamos no mês mais querido de muitos portugueses, para a maioria Agosto é sinónimo de férias e
no Algarve, a esperança de que este mês passa compensar em parte, pelo menos, a perda de turistas
estrangeiros causada pela pandemia., apesar de tudo.
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