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PIB. Portugal com perdas acima 
de 2% devido à quebra no turismo 
"A perspetiva 
para as posições externas 
[dos países] permanece 
incerta, com riscos 
significativos", 
alerta o FMI. 

Portugal está entre os países que 
deverão ter perdas no setor do 
turismo superiores a 2% do pro-
duto interno bruto (PIB) devido 
à pandemia de covid-19. O aler-
ta é dado pelo Fundo Monetário 
Internacional (FMI). "As perdas 
nas receitas do turismo que ultra-
passam os 2% do PIB devem con-
centrar-se em grandes exporta-
dores de turismo, como a Costa 
Rica, Egito, Grécia, Marrocos, 
Nova Zelândia, Portugal, Espa-
nha, Sri Lanka, Tailândia e Tur-
quia", diz o relatório. 

Os dados relativos ao turismo 
foram analisados a partir de um 
estudo da Organização Interna-
cional do Turismo, que "inclui 
um cenário envolvendo um levan-
tamento gradual de restrições às 
viagens com início em setembro", 
implicando "receitas no turismo 
73% abaixo dos níveis de 2019". 

De acordo com a instituição lide-
rada por Kristalina Georgieva, 
"para economias dependentes de 
setores afetados [pela pandemia], 
como o petróleo e o turismo, ou 
dependentes de remessas, o impac-
to da crise foi especialmente agu-
do, com efeitos negativos na balan-
ça externa corrente de 2% do PIB 
que vão provavelmente necessi-
tar de um ajustamento económi-
co significativo". 

A nível mundial, o FMI assina-
la que haverá um "encolhimen-
to modesto" nos défices e exce-
dentes das balanças correntes, 
de 0,3% do PIB global, um valor 
sujeito a "grande incerteza", acres-
centando que "a deterioração no 
sentimento dos mercados finan-
ceiros no início da crise espole-
tou uma súbita reversão dos flu-
xos de capital e depreciações de 
moeda em várias economias emer-
gentes e em desenvolvimento", 
ao passo que as reservas se valo-
rizaram, "refletindo o seu 'porto 
seguro' em tempos de crise". 

No curto prazo, o fundo defen-
de que "os esforços de política 
devem continuar a focar-se em 
providenciar alívios e promover 
a recuperação económica", e, para 
se ajustarem ao choque externo, 
os países com taxas de câmbio 

Em economias 
dependentes de 

determinados 
setores, o impacto 
da crise será maior 

Em junho, Portugal 
terá registado 

500,5 mil hóspedes 
e 1,1 milhões 
de dormidas 

flexíveis devem "permitir que se 
ajustem quando necessário". 

"No médio prazo, as distorções 
políticas e económicas que pre-
cederam a crise podem persistir 
ou piorar, implicando a necessi-
dade de reformas", salienta. Nos 
casos em que o "excesso de défi-
ces na conta corrente em 2019 
reflita défices orçamentais maio- 
res do que o desejável e onde esses 
desequilíbrios persistam depois 
da crise, a consolidação orçamen-
tal a médio prazo promoveria a 
sustentabilidade da dívida, redu-
ziria a diferença na balança cor-
rente e facilitaria a acumulação 
de reservas internacionais". E 
alerta: "A perspetiva para as posi-
ções externas [dos países] per-
manece altamente incerta, com 
riscos significativos". 

Ainda esta segunda-feira, o INE 
revelou que os portugueses con-
seguiram atenuar as quedas do 
setor turístico em junho - ainda 
assim, de forma insuficiente para 
recuperar os valores alcançados 
em anos anteriores, altura em 
que a atividade batia recordes 
atrás de recordes. De acordo com 
os dados divulgados pelo Institu-
to Nacional de Estatística (INE), 
nesse mês, o setor do alojamen-
to turístico deverá ter registado 
500,5 mil hóspedes e 1,1 milhões 
de dormidas, o que corresponde 
a quedas de 81,7% e 85,1%, respe-
tivamente. No entanto, o gabine-
te de estatística lembra que, nes-
se mês, quase metade (45,2%) dos 
estabelecimentos terão estado 
encerrados ou não registaram 
movimento de hóspedes. S. /?/? 

Kristalina Georgieva admite que Portugal é um dos países mais afetados IX)MINICK 1.111.111131VAFP 
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Portugal com perda de 2% no PIB 
devido à quebra no turismo 
PANDEMIA  Portugal está entre os países que deverão ter 
perdas no setor do turismo superiores a 2% do produto 
interno bruto (PIB) devido à pandemia de covid-19, de 
acordo com um relatório do Fundo Monetário Interna-
cional. As perdas foram calculadas com base num cená-
rio de levantamento gradual de restrições às viagens 
com início em setembro", que implica "receitas no tu-
rismo 73% abaixo dos níveis de 2019". A nível mundial, 
haverá um "encolhimento modesto" nos défices e ex-
cedentes das balanças correntes, de 0,3% do PIB global. 
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FMI PREOCUPADO 
IMPACTO DA 2.a VAGA 
O FMI alerta para o impacto 
da la vaga da pandemia, com 
"aperto das condições finan-
ceiras' e estima que o País 
terá perdas acima de 2% do 
PIB face à quebra no turismo. 
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Booking.com 
dispensa 25% 
dos funcionários 

TURISMO  A plataforma de 
reservas de alojamento 
Booking.com vai dispen-
sar até 25% dos 17 500 
funcionários que empre-
ga em todo o Mundo, ale-
gando com os efeitos da 
pandemia no turismo, 
como já fizeram a Airbnb e 
a TripAdvisor. "A crise da 
covid-19 devastou a in-
dústria das viagens e con-
tinuamos a sentir o im-
pacto, com o volume de 
viagens ainda considera-
velmente reduzido". Fun-
dada em 1996 e com sede 
em Amsterdão, a Booking 
aloja 28 milhões de anún-
cios em 43 línguas. 
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A5 Reabilitação do Casino de Armação de Pêra em concurso público
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/08/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=726ebc2d

 
O Município de Silves tem em curso, desde o dia 3 de agosto,
um concurso público destinado à reabilitação do Casino de Armação de Pêra e
concessão do direito de exploração de área de restauração e bebidas nesse mesmo
espaço. Os particulares (pessoas singulares ou coletivas) que pretendam
participar deverão apresentar uma proposta instruída, entre outros documentos,
com um estudo prévio de reabilitação do Casino de Armação de Pêra. A
intervenção urbanística deve focar-se no restauro e reabilitação da imagem e
função do edifício do Casino de Armação de Pêra, património cultural de
interesse municipal, para que volte a constituir um polo referencial na
Frente-Mar de Armação de Pêra, otimizando-se a sua utilização e fruição
pública.
 
O edifício é térreo e dispõe de um piso em cave,
apresentando 888 metros quadrados de área bruta de construção e 831,30 metros
quadrados de área útil. Neste sentido, o programa funcional do edifício, por
via do seu restauro e reabilitação, deve considerar, designadamente, a
instalação de:
 
a) Espaço multiusos de vocação cultural, para instalação de
pequena biblioteca/espaço de leitura, que permita a realização de atividades
educativas, pedagógicas, culturais, artísticas, recreativas e lúdicas, com uma
área mínima de, pelo menos, 85 metros quadrados, munido de acesso independente
e equipado com instalações sanitárias. Este espaço será ocupado e dinamizado
pelos serviços do Município de Silves.
 
b) Posto de turismo, que integre as funções necessárias,
munido de acesso independente, com uma área útil de aproximadamente 60 metros
quadrados, e que será ocupado e dinamizado pelos serviços da Região de Turismo
do Algarve.
 
c) Estabelecimento de restauração e bebidas, com o inerente
espaço comercial, instalações sanitárias, arrecadação, e dotado de uma sala de
espetáculos polivalente, com camarins, que permita a realização de concertos,
animações, conferências, palestras e formações, na restante área útil do
edifício. Este espaço será objeto da concessão do direito de exploração a favor
do particular que vencer o concurso público para adjudicação da empreitada de
reabilitação do Casino e concessão do direito de exploração de área de
restauração e bebidas.
 
d) Acesso exterior ao terraço de cobertura, permitindo
otimizar a utilização funcional do edifício, designadamente como esplanada do
estabelecimento de restauração e bebidas.
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A intervenção de reabilitação do Casino de Armação de Pêra
deve incidir também sobre a requalificação dos espaços exteriores que envolvem
o edifício nas frentes sul e nascente, a considerar para espaço de estar exterior
sombreado, mediante a utilização de estruturas ligeiras e harmonizáveis com a
envolvente, conciliando funções de ampliação da área comercial com uma área
lúdica, de lazer e contemplativa da paisagem urbana e natural. Deve também ser
prevista a instalação de um posto de transformação de distribuição, a localizar
na área destinada a restauração e bebidas, para além de assegurar o respeito
por todas as normas legais e regulamentares aplicáveis, com especial atenção
para a legislação mencionada no caderno de encargos do concurso público, com
particular destaque para o previsto na Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho.
 
A adjudicação será feita segundo o critério da proposta
economicamente mais vantajosa para o Município de Silves e confere ao concorrente
selecionado o direito à realização da operação urbanística de reabilitação do
Casino de Armação de Pêra e a concessão do direito de exploração pelo período
de 30 anos da área de restauração e bebidas, embora esta última fique sempre
condicionada à prévia execução da referida operação urbanística de acordo com o
projeto de execução que vier a ser aprovado pela Câmara Municipal de Silves e
com as condições da licença urbanística emitida. Sendo que a exploração da área
de restauração e bebidas do Casino de Armação de Pêra implicará sempre o
pagamento pelo adjudicatário/co-contratante de uma compensação financeira
mensal, de valor correspondente ao fixado na sua proposta, a favor do Município
de Silves. O valor base mínimo da compensação financeira mensal será de 500 euros,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor.
 
Por outro lado, em cada ano de vigência da concessão do
direito de exploração, o adjudicatário/co-contratante obrigar-se-á a ceder
gratuitamente a utilização da sala de espetáculos polivalente ao Município de
Silves, durante pelo menos 15 dias, que podem ser contínuos ou interpolados,
para a realização de atividades ou eventos culturais, artísticos, recreativos,
lúdicos, educacionais ou formativos, promovidos, coorganizados ou apoiados pela
autarquia. Esta situação será sempre objeto de acordo anual respeitante às
datas da cedência de utilização da sala de espetáculos polivalente para os
referidos fins.
 
Mais informações e esclarecimentos poderão ser prestados
pela Divisão Financeira da Câmara Municipal de Silves, sendo que o prazo para
entrega de propostas, através de plataforma eletrónica própria, termina no dia 2
de dezembro de 2020, pelas 17h.
 
Daniel Pina
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Contenção do alojamento local em Lisboa baixou preços de T2 em 20%
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/08/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Maria Caetano

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=86c01e4c

 
Discussões longas esvaziaram parte dos efeitos com uma corrida às licenças antes da entrada em
vigor das primeiras restrições no centro histórico.
 
A criação de zonas de contenção do alojamento local em Lisboa, no final de 2018, teve por efeito uma
quebra de 20% no preço dos imóveis de habitação com duas divisões nos bairros sujeitos às
restrições, com os preços da generalidade dos imóveis a descerem cerca dos 9%, afirma um estudo
publicado pelo Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia.
 
O estudo chega à conclusão que plataformas como o Airbnb não influem igualmente nos preços de
todo o tipo de habitações. São os T2, mais suscetíveis ao arrendamento de curta duração, os imóveis
cujo preço mais oscila de acordo com alterações à procura por proprietários inscritos na plataformas
de alojamento local.
 
A contenção na Baixa fez cair significativamente as vendas de habitações nas zonas da Madragoa,
Bairro Alto, Bica, Príncipe Real, Santa Catarina, São Paulo, Boavista, Conde Barão, Alfama, Mouraria e
Sé. A descida foi da ordem dos 20% nos meses imediatamente posteriores à entrada em vigor das
primeiras limitações, um indicador de que a opção de usar a licença de arrendamento de curta
duração é um factor importante na procura pelas casas destas áreas.
 
Já os valores cobrados na plataforma Airbnb pelos gestores de alojamento local destas zonas não
sofreram qualquer alteração significativa.
 
O trabalho, dos economistas Susana Peralta, João Pereira dos Santos e Duarte Gonçalves, assume-se
como um dos poucos estudos a analisar transversalmente os efeitos das proibições ao arrendamento
de curta duração que têm vindo a ser impostas em capitais de forte procura turística até aqui.
Compara evolução de registos, preços listados no Airbnb, transações e preços de imóveis nas zonas
onde foram primeiro foram suspensas novas licenças para alojar turistas.
 
Segundo os autores, o uso da plataforma Airbnb não explica toda a subida de preços do alojamento
das grandes cidades, e que nos últimos três anos superou os 60% nas cidades de Lisboa e Porto. Mas,
ainda assim, houve efeitos das restrições adotadas, embora limitados por longos períodos desde a
discussão das medidas até à sua implementação.
 
Desde a aprovação da lei que permitiu aos municípios impor zonas de contenção, em agosto de 2018,
até à entrada em vigor das primeiras restrições no centro histórico de Lisboa, em novembro seguinte,
os registo de alojamento local dispararam 31%, observa o estudo. Uma tendência que não se manteve
em zonas limítrofes já depois das restrições em vigor. Para os autores do estudo, tal indica que o que
os proprietários fizeram foi antecipar registos antes da entrada em vigor das limitações. Há "fortes
provas de que o período de discussão prévio à implementação da lei foi longo o suficiente para mitigar
a eficácia da proibição, pelo menos no curto prazo".
 
"É importante ter cautela quanto a longos períodos de discussões antecipadas sobre regras de

Página 7



zonamento que criam direitos de arrendamento", aconselham.
 
Apesar do impacto do alojamento local no mercado da habitação destas cidades, os autores defendem
a criação de um conjunto de políticas mais lato do que as restrições à participação em plataformas
como o Airbnb. "A explosão do turismo e do arrendamento de curta duração, apesar de importante, é
apenas um dos factores por trás do crescimento acumulado de 68,2% nos preços do imobiliário na
cidade de Lisboa entre 2016 e 2019".
 
O estudo, agora publicado, não olha ainda para os efeitos da pandemia no licenciamento do
alojamento local, num momento em que o proprietários enfrentam uma redução de procura e são
adotados incentivos à colocação dos imóveis no arrendamento convencional. O registo nacional de
alojamento local conta atualmente cerca de 95 mil licenças em todo o país.
 
Partilhe esta notícia
 
Maria Caetano
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A9

Trabalhadores do Grupo JJW Hotels & Resorts marcam greve para 11 e 12 de agosto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/08/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3afdbc67

 
Os trabalhadores do Grupo JJW Hotels & Resorts, com várias unidades no Algarve, reuniram-se em
plenário, no dia 31 de julho, e decidiram avançar para greve nos dias 11 e 12 de agosto, informou o
Sindicato da Hotelaria do Algarve.
 
Durante a reunião, foi analisada a situação na empresa propriedade do  sheik  milionário Mohamed Bin
Issa Al Jaber, nomeadamente os salários em atraso referentes aos meses de maio, junho e julho.
 
Os trabalhadores reunidos em plenário tomaram a decisão de se avançar para dois dias de greve,
"para exigir o pagamento dos salários em atraso".
 
"Tendo em conta as sucessivas promessas não cumpridas desde maio, o sindicato só desconvocará a
greve se o dinheiro estiver todo nas contas bancárias", salienta o sindicato.
 
O grupo conta, no Algarve, com o Hotel Penina & Golf Resort (Alvor), o Hotel Dona Filipa (Vale de
Lobo), o Hotel Formosa Park (Ancão) e os campos de golfe de San Lorenzo e Pinheiros Altos (Quinta
do Lago).
 
.diariOnline RS
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A10

43% das empresas de restauração e bebidas pondera a insolvência
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/08/2020

Meio: Expresso Online Autores: Ana Sofia Santos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=df1c90e4

 
Inquérito da AHRESP revela que a incapacidade para fazer face às despesas não deixa outra hipótese
aos empresários. Cenário de crise no sector "intensifico-se", apesar do início da retoma da atividade
económica e de estarmos em período de época alta
 
"No início da retoma, e em pleno período da tradicional 'época alta', a crise já instalada na restauração
e no alojamento intensificou-se" é desta forma que a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares
de Portugal (AHRESP) inicia um comunicado a dar conta dos "resultados verdadeiramente alarmantes"
do seu inquérito mensal às empresas.
 
No total, a organização obteve 1377 respostas válidas, numa auscultação feita entre 31 de julho e 3
de agosto, que traçam um "cenário sem esperança para milhares de empresas e dezenas de milhares
de postos de trabalho".
 
No sector da restauração e bebidas, 43% das empresas ponderam avançar para insolvência, "dado
que a esmagadora maioria refere que não irá conseguir suportar os encargos habituais, como pessoal,
rendas, energia, fornecedores e outros, a partir do mês de agosto". No caso dos espaços de animação
noturna (bares e discotecas) a realidade é mais grave: 62% dos operadores estão à beira de atingir
uma situação em que já não são capazes de fazer face às obrigações assumidas.
 
A AHRESP adianta ainda que os inquiridos frisam que "a faturação do mês de julho foi avassaladora",
com 75% das empresas a registarem perdas acima dos 40%. No que respeita aos salários devidos no
mês que passou, o inquérito revela que mais de 16% dos empresários não conseguiram remunerar os
trabalhadores e que 14% só pagou parcialmente.
 
"Com esta realidade, 16% das empresas já efetuaram despedimentos desde o início do estado de
emergência e mais de 30% das empresas assumem que não vão conseguir manter todos os postos de
trabalho até ao final do ano", refere a associação.
 
Sobre os apoios ao sector, 44% dos inquiridos pretendem recorrer aos novos mecanismos de apoio à
manutenção dos postos de trabalho e 52% destes irá optar pelo apoio à retoma progressiva e 48%
pelo incentivo extraordinário à normalização da atividade (cujas candidaturas se iniciaram ontem,
terça-feira). No que toca a medidas de âmbito financeiro, 54% das empresas recorreram a
financiamento, com 84% a terem o processo aprovado. Por outro lado, 39% dos empresários indicam
que irão recorrer à nova linha de crédito dos mil milhões de euros.
 
Alojamento turístico também permanece em maus lençóis
 
No sector do alojamento turístico o retrato não destoa e é "igualmente alarmante". "Durante todo o
mês de julho, 27% das empresas não registaram qualquer ocupação e 20% indicou uma ocupação
máxima de 10%. Estes resultados traduzem-se numa quebra homóloga superior a 90% na taxa de
ocupação, referida por cerca de 36% das empresas", indicam os dados do inquérito da AHRESP.
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E agosto não augura melhorias. Aliás, "indicia resultados muito preocupantes, pois 19% das empresas
não esperam uma taxa de ocupação acima dos 10%, e mais de 24% das empresas perspetivam uma
ocupação entre 10% e 30%".
 
O que leva 17% dos agentes económicos a equacionarem ter de avançar para insolvência, "caso não
consigam suportar todos os encargos".
 
Quanto aos vencimentos devidos aos colaboradores, mais de 22% das empresas não conseguiram
efetuar o pagamento dos salários em julho e 9% só o fez de forma parcial. Além disso, com esta
realidade, "cerca de 15% das empresas assumem que não vão conseguir manter todos os postos de
trabalho até ao final do ano, e 61% das empresas ainda não sabem se vão conseguir manter a
totalidade dos seus trabalhadores".
 
No caso dos apoios à manutenção dos postos de trabalho, apenas 25% sinaliza a intenção de usufruir
deste mecanismo, enquanto 31% das empresas recorreram a financiamento (dessas, 86% tiveram luz
verde da instituição financeira).
 
A AHRESP adianta ainda que os dados nacionais, quer da restauração e bebidas, quer do alojamento
turístico, "não evidenciam diferenças muito significativas entre as várias regiões", sendo que esta
avaliação foi feita nas cinco regiões do continente (Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve) e nas
duas regiões autónomas (Açores e Madeira).
 
[Additional Text]:
Ana Sofia Santos
 
Ana Sofia Santos
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Programa Valorizar apoia 10 novos projectos de turismo acessível
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Início B1 Programa Valorizar apoia 10 novos projectos de turismo acessível
 
Programa Valorizar apoia 10 novos projectos de turismo acessível
 
Agosto 5, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
No âmbito do segundo aviso do Programa Valorizar, acaba de ser aprovado o financiamento de 10
projectos ligados ao turismo acessível, envolvendo um incentivo que ultrapassa os 1,4 milhões de
euros, num investimento global de mais de 2,8 milhões de euros.
 
O Programa Valorizar, dinamizado pelo Turismo de Portugal, IP, já financiou até ao momento mais de
700 projectos, envolvendo um investimento de 155 milhões de euros e um incentivo de superior a 100
milhões de euros.
 
No total, o segundo aviso do Valorizar recebeu 352 candidaturas, das quais 85 foram já aprovadas
(24%). Em relação ao Turismo Acessível, foram submetidas 29 candidaturas, das quais 10 foram
eleitas para atribuição de financiamento (34%).
 
Os projectos aprovados são dinamizados por entidades públicas e privadas, destacando-se no primeiro
grupo as autarquias, sempre em estreita articulação com as Entidades Regionais de Turismo.
 
Os dados foram anunciados esta terça-feira, em Coimbra, pela secretária de Estado do Turismo, Rita
Marques, junto da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes,
na sessão pública de assinatura de 7 contratos apoiados por este programa.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
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Covid-19: Batalha distribui 30 mil porta máscaras nos restaurantes e hotéis
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Batalha
 
|
 
Covid-19
 
Covid-19: Batalha distribui 30 mil porta máscaras nos restaurantes e hotéis
 
As saquetas contêm informação turística sobre o município
 
A câmara da Batalha começou a distribuir na segunda-feira, dia 3, trinta mil envelopes porta
máscaras, "como reforço das medidas de segurança de clientes dos restaurantes e hotéis".
 
A medida decorre no âmbito do combate à pandemia de Covid-19 e porque os sectores da hotelaria e
restauração "conhecem fortes exigências".
 
"As saquetas contêm informação turística que divulga os valores naturais e culturais do município,
constituindo uma aposta no turismo e na valorização da oferta local cultural e de natureza", explica a
autarquia.
 
"O projeto também promove o uso da máscara como medida de prevenção e saúde pública, e apela ao
respeito pelos valores ambientais, uma vez que pretende-se minimizar a deposição das máscaras no
espaço público", adianta.
 
"Esta iniciativa corresponde a uma opção de sensibilização de toda a comunidade para a importância
do uso da máscara em espaços públicos", refere o presidente do município, Paulo Batista Santos,
salientando que "a parceria com o sector turístico é essencial para a reanimação da economia local".
 
A distribuição das saquetas prologa-se pelas próximas duas semanas. Em simultâneo serão entregues
kits com máscaras personalizadas, dando continuidade ao programa municipal de distribuição à
população, uma medida em vigor desde abril.
 
Redação
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Presidente da República: A recuperação do Algarve é lenta mas estamos no bom
caminho
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Subida do turismo nas semanas mais recentes  cria uma esperança, mas é um processo lento
 
Comparado com aquilo que eu vi há quatro ou cinco semanas, acho que estamos no bom caminho. É
lento, mas é o bom caminho . Foi com estas palavras que o Presidente da República resumiu hoje, em
Lagoa, a situação da luta da região algarvia contra os efeitos da pandemia na sua economia, muito
dependente do turismo.
 
Aquilo que se verificou em poucas semanas, da subida dos 0% para os 30 ou 40%, 50%, 60%  de
ocupação turística,  cria uma esperança, mas é um processo lento, depende da evolução da pandemia,
depende da evolução das economias na Europa e no Mundo, da evolução dos transportes aéreos e do
turismo por toda a parte no ano que vem , salientou o Chefe de Estado, falando com os jornalistas
antes de mais um jantar de trabalho - o 6º - com os presidentes de Câmara algarvios, desta vez em
Lagoa.
 
É uma luta que tem de ser feita e eu queria cumprimentar os presidentes de Câmara de todos os
Municípios do Algarve, que têm dado as mãos e tem feito o possível e o impossível para vencer essa
batalha , acrescentou o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.
 
Porquê estas visitas semanais ao Algarve?  Todos sabem porque é que o Presidente da República
dedica ao Algarve uma atenção muito particular que não dedica a outras regiões do Continente. É
porque no Algarve a questão do turismo tem uma incidência fundamental na economia, em
percentagem, em emprego, em criação de riqueza, em contributo para o país, que não tem noutras
regiões. Portanto, justifica-se vir aqui mais vezes .
 
Mas a crise provocada pela pandemia não mostrou que a economia do Algarve não deveria depender
só do turismo, como acontecia até agora?  Os presidentes de Câmara dizem isso em todas as
reuniões, quer eles, quer os empresários, quer os restantes representantes da sociedade civil. É por
isso que os programas estruturais são fundamentais. O Hospital Central é fundamental, a água é
fundamental, a ferrovia é fundamental . Mas deve também  haver verbas específicas para a
diversificação, que vai desde a investigação, à universidade, ao digital, ao mar, à agricultura, à ligação
entre a indústria e a agricultura, a novos serviços , explicou o Chefe de Estado.
 
Todas as outras atividades que permitam diversificar a economia  são muito importantes, mas
precisam de uma coluna vertebral que não vacile, que se chama turismo . Ou seja, defendeu,  para ir
fazendo isso, é preciso que o turismo entretanto vá recuperando .
 
Marcelo Rebelo de Sousa, falando à porta do restaurante Gaspacho & Migas, que tinha aberto as suas
portas pouco tempo antes do início do confinamento, sublinhou ainda que, graças ao  esforço muito
grande que está a ser feito ,  os autarcas não pararam e têm apresentado o seu caderno reivindicativo
ao Governo. Também cá veio o líder da oposição , enquanto o próprio Governo  não escondeu que
está a acompanhar, em duas frentes, a questão do Algarve .
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Uma dessas frentes, recordou o Presidente,  é a estrutural, são aqueles projetos de fundo: o Hospital
Central, o problema da água, a ferrovia. São problemas de fundo que envolvem enormes
investimentos, que saem do bolo geral que virá a partir de 1 de Janeiro do ano que vem .
 
Depois, acrescentou,  há aquilo que foi o duplicar do que seria a verba normal anual, são mais 300
milhões, ficarão 600 milhões, a pensar noutras áreas da economia e da sociedade .
 
E finalmente, do  bolo geral, há uma aposta grande em apoiar o turismo. Como? Por um lado,
incentivando as empresas turísticas, por outro lado, criando mecanismos para garantir o mais possível
de emprego no setor, com imaginação, porventura com formação, que é uma maneira de manter laços
com aqueles que não estão a trabalhar, mas que era bom que voltassem a trabalhar em pleno, logo
que a situação fosse subindo .
 
Porque considera importante apoiar o Algarve nesta crise profunda que atravessa, Marcelo Rebelo de
Sousa anunciou que  vai haver mais vindas em Agosto, em Setembro, em Outubro . A próxima será
no fim de semana, em Silves.
 
Fotos: Elisabete Rodrigues | Sul Informação
 
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
 
Elisabete Rodrigues
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Turismo no interior tem registado uma maior procura face a 2019
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A secretária de Estado do Turismo admite que a procura turística, a nível nacional, diminuiu no
contexto da pandemia.
 
O turismo no interior tem registado uma maior procura em relação a 2019, devido à pandemia da
Covid-19, afirmou esta terça-feira a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.
 
Em contraciclo com os indicadores nacionais, o turismo no interior tem registado "uma procura muito
relevante", "ultrapassando os valores registados no ano passado", disse Rita Marques, que falava à
agência Lusa à margem de uma cerimónia em Coimbra.
 
De acordo com a governante, a procura turística, a nível nacional, diminuiu no contexto da pandemia,
mas registam-se aumentos na procura do turismo da natureza, seja no Minho, Trás-os-Montes, Centro
ou Alentejo.
 
"As áreas mais fustigadas são Algarve, ilhas, as duas grandes cidades - Porto e Lisboa - e Évora",
acrescentou.
 
Apesar disso, Rita Marques realçou que os portugueses estão "a aceitar o desafio de viajar no
território nacional", tendo-se registando um crescendo da procura do turista interno durante este ano.
 
A secretária de Estado falava à agência Lusa no final da sessão pública de assinatura de sete
contratos, no âmbito de projetos de Turismo Acessível, em Albergaria-a-Velha, Bombarral, Algarve,
Óbidos e Coimbra.
 
Na cerimónia, esteve também presente a secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com
Deficiência, Ana Sofia Antunes.
 
De acordo com o Ministério da Economia, foi aprovado o financiamento de dez projetos de Turismo
Acessível, no âmbito do Programa Valorizar, com um incentivo de 1,4 milhões de euros para um
investimento global de mais de 2,8 milhões de euros.
 
No total, o 2.º aviso do Programa Valorizar recebeu 352 candidaturas, das quais 85 foram já
aprovadas (24%).
 
De manhã, a secretária de Estado do Turismo esteve em São Pedro do Sul, numa sessão de assinatura
de contratos de projetos de autocaravanismo.
 
"Nós entendemos que o autocaravanismo é uma tendência mundial e temos que criar condições para
em Portugal sermos líderes nesse setor de atividade", afirmou a governante.
 
Para isso, Rita Marques realçou que o Governo está a trabalhar para criar mais infraestruturas para
autocaravanistas, ao mesmo tempo que desenvolve uma plataforma para permitir reservas de noites
em determinados locais autorizados para o aparcamento das autocaravanas.
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[Additional Text]:
Turismo no interior tem registado uma maior procura face a 2019
 
Lusa/TSF
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43% das empresas de restauração podem avançar para insolvência

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=51605f41-bc65-4534-a8de-

e8161ac71b52&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Quase metade das empresas do setor de hotelaria e restauração admitem fechar portas por causa do
impacto da COVID-19. Isso mesmo revela o inquérito mensal da AHRESP, que recebeu mais de 1300
respostas. Face aos resultados do último inquérito, há uma subida de 5 pontos percentuais com 43%
dos empresários a manifestarem a possibilidade de avançar para um processo de insolvência, face às
dificuldades para suportar os encargos habituais com funcionários, rendas e fornecedores.
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"Olhá Festa" - Alcoutim
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Muitas vezes, as pessoas comentam que o que era mesmo interessante era um direto no Algarve que
metesse doçaria tradicional e guitarradas.
Direto de Alcoutim.
Declarações de Jorge Raiado, Salmarim;

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-08-04 21:11
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"Mesa Nacional" - Algarve
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Do Porto viajamos para sul, porque hoje a "Mesa Nacional" está no Algarve O Paulo Salvador e o
Ricardo Ferreira vão revelar-nos um restaurante onde muitos vão à procuras das lulas e do peixe e se
a meio da refeição entrar um comboio pela esplanada, não se admire.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-04 20:54
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-04 01:50
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A "Mesa Nacional" entre as lulas e o peixe do Algarve
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A "Mesa Nacional" foi até ao Algarve. O Paulo Salvador e o Ricardo Ferreira revelam-nos um
restaurante onde muitos vão à procura das lulas e do peixe. E se a meio da refeição entrar um
comboio pela esplanada, não se admire.

Página 22


