
Clipping 2020-08-10



Revista de Imprensa

1. Registados 31 casos de fuga ao confinamento, Correio da Manhã - Correio da Manhã - Algarve,
10/08/2020

1

2. Interior renasce e Algarve dá ano por perdido, Correio da Manhã, 09/08/2020 2

3. “Fazer turismo não é um direito, é um privilégio” - Entrevista a Marta Cabral, Expresso - Economia,
08/08/2020

4

4. Covd-19 - Turismo. Harmonização de procedimentos, precisa-se!, i, 10/08/2020 5

5. Análise da OCC, Negócios, 10/08/2020 6

6. Covid - Um quarto dos portugueses recusa vacina ou tem dúvidas, Público, 08/08/2020 7

7. Procura crescente pode ajudar “a salvar o Verão do interior”, Público - Árvores e Florestas de Portugal,
08/08/2020

12

8. "Não devemos apontar o dedo ao setor do turismo", Sol, 08/08/2020 13

9. Algarve quer fidelizar destino com os vinhos, Algarve Vivo, 31/08/2020 15

10. Turismo do Algarve lançou guia para crianças, Algarve Vivo, 31/08/2020 17

11. Ferragudo é cenário de campanha turística da RTA, Algarve Vivo, 31/08/2020 18

12. Turismo retoma de forma gradual dos efeitos da pandemia, Algarve Vivo, 31/08/2020 19

13. Julho no Algarve com quebra de 60% face a 2019, Postal do Algarve, 07/08/2020 21

14. "Hotel Palácio" do Algarve abre portas, Postal do Algarve, 07/08/2020 22

15. Verão algarvio a meio-gás, Postal do Algarve, 07/08/2020 24

16. Wine and tourism bosses team up to promote Algarve wine, Algarve Resident (The), 06/08/2020 26

17. Travel cover, Algarve Resident (The), 06/08/2020 27

18. RTA e Comissão Vitivinícola do Algarve assinam protocolo, Jornal do Algarve, 06/08/2020 28

19. Direito de resposta, Jornal do Algarve, 06/08/2020 29

20. Turismo. Medidas do Governo não satisfazem hoteleiras, Jornal do Algarve, 06/08/2020 30

21. Noites sem animação, RTP 1 - Bom Dia Portugal, 10/08/2020 32

22. Técnicos de eventos protestam esta terça.feria, TVI 24 - Notícias, 09/08/2020 33

23. Vida Noturna em Lisboa, SIC Notícias - Jornal de Domingo, 09/08/2020 34

24. Algarve: hotéis que praticam o regime de tudo incluído, TVI - Jornal das 8, 09/08/2020 35

25. COVID-19 na Europa, TVI - Jornal das 8, 09/08/2020 36

26. Presidente no Algarve, RTP 1 - Telejornal, 09/08/2020 37

#A1
#A1
#A1
#A2
#A2
#A4
#A4
#A4
#A5
#A5
#A6
#A6
#A7
#A7
#A12
#A12
#A12
#A13
#A13
#A15
#A15
#A17
#A17
#A18
#A18
#A19
#A19
#A21
#A21
#A22
#A22
#A24
#A24
#A26
#A26
#A27
#A27
#A28
#A28
#A29
#A29
#A30
#A30
#A32
#A32
#A33
#A33
#A34
#A34
#A35
#A35
#A36
#A36
#A37
#A37


27. Marcelo Rebelo de Sousa no Algarve - Direto, CM TV - CM Jornal - 20h, 09/08/2020 38

28. Marcelo Rebelo de Sousa em Silves, SIC Notícias - Jornal das 7, 09/08/2020 39

29. Algarve perde 850 milhões de euros, CM TV - CM Jornal Hora do Almoço, 09/08/2020 40

30. Quebra no turismo, RTP 3 - 360, 08/08/2020 41

31. Regresso do turismo, RTP 1 - Telejornal, 08/08/2020 42

32. Agosto no Algarve, TVI - Jornal das 8, 08/08/2020 43

33. Açores: campanhas para captar turismo, TVI - Jornal da Uma, 08/08/2020 44

34. Ajuda alimentar no Algarve, SIC - Primeiro Jornal, 08/08/2020 45

35. Salvamento do Quinas, CM TV - CM Jornal - 20h, 07/08/2020 46

36. Algarve é mais do que praias. Há design aplicado à cultura local, ECO - Economia Online, 09/08/2020 47

37. Governo no Algarve para possível realização de final MotoGP, Rádio Comercial Online, 10/08/2020 48

38. Eletricidade não aumenta velocidade nem passageiros - Jornal do Algarve, Jornal do Algarve Online,
08/08/2020

49

39. Rota Vicentina apela à "conduta consciente" dos visitantes, contra lixo e dejectos, Rádio Campanário
Online, 08/08/2020

53

#A38
#A38
#A39
#A39
#A40
#A40
#A41
#A41
#A42
#A42
#A43
#A43
#A44
#A44
#A45
#A45
#A46
#A46
#A47
#A47
#A48
#A48
#A49
#A49
#A49
#A53
#A53
#A53


A1

Correio da Manhã - Algarve   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 20,96 x 20,91 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87992263 10-08-2020

Comissário Hugo Marado fez um balanço acerca das detenções relacionadas com a Covid-19 na região algarvia 

SEGURANÇA 

Registados 31 casos de 
fuga ao confinamento 
BALANÇO  O  Três detidos em flagrante com Covid-19, por saírem de casa, integram lista de 31 casos 
ÁLCOOL  O  Houve ainda 38 detenções por consumo na via pública, uma proibição que ainda vigora 

DIANA SANTOS GOMEZ 

O
Comando Distrital da PSP 
de Faro deteve, em fla-
grante, no Algarve, três 

pessoas infetadas com Covid-19 
por não cumprirem o confina-
mento obrigatório determina-
do pela Autoridade de Saúde 
Local no âmbito da pandemia. 
O comissário da PSP Hugo Ma-
rado adiantou ao CM que, após 
serem abordados, "os três deti-
dos acataram as ordens e re-
gressaram ao seu domicílio". 
Estes três casos integram uma 
lista de 31 cidadãos infetados 
como novo coronavírus que fo-
ram detetados pela PSP a esca-

 

PSP  ENCERROU 33 
ESPAÇOS COMERCIAIS 
DESDE MEADOS DE MARÇO 

par ao confinamento desde o 
dia 18 de março e até ontem. 

Recorde-se que foi determi-
nado o confinamento obrigató-
rio para pessoas contagiadas e o 
incumprimento constitui crime 
de desobediência. A penaliza-
ção é determinada pelo tribu-
nal. Nos últimos cinco meses, a 
PSP deteve também, na região, 
38 pessoas por consumo de ál-

  

cool na via pública, proibição 
que vigora em todo o País. Na 
região foram ainda fechados 33 
estabelecimentos por não cum-
prirem o encerramento e os ho-
rários. A maioria diz respeito a 
13 restaurantes e cafés, seguidos  

de nove cabeleireiros, seis bares 
e algumas barbearias. 

A PSP confirmou ao CM que 
recebe denúncias de incumpri-
mentos mas, "a maioria não se 
confirma", explicou ainda o co-
missário Hugo Marado. 

Em relação às ocorrências, 
têm diminuído neste verão. 
Questionado sobre os meios, 
admite que, "seriabom ter mais 
recursos" mas, "a missão tem 
sido cumprida com a dedicação 
dos profissionais". • 
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• TURISMO 
E PANDEMIA 

ESTUDO 67% ESTÃO PREOCUPADOS 

U m estudo em sete países da UE revela 
que Portugal é onde há maior preocu-

pação com o impacto da pandemia na econo-
mia e na saúde. Há 67% de portugueses a 
manifestarem-se "muito preocupados com a 
eventual sobrecarga do sistema de saúde" 
ou a temer "perder uma pessoa próxima". 

TENDÊNCIAS 

Interio 
e Algarve 
ano por 

ry 
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Muitas famílias portuguesas estão este ano a aproveitar as piscinas naturais do Interior do País para desfrutar as férias de verão. As paisagens de natureza estão a ganhar adeptos em ano de pandemia 

SUL DO PAÍS Hoteleiros dizem que nem a eventual abertura do corredor aéreo com o Reino Unido ajudará a compor perdas 
do setor PORTUGUESES O  Turismo rural no Centro está quase a 100 % , Douro Minho e Trás-os-Montes estão nos 80% 

"Se se verificar um alívio de 
restrições do Reino Unido no fi-
nal do mês é positivo, porque 
vai coincidir coma época alta clo 
golfe no Algarve, mas já perde-
mos a época alta do turismo e o 
verão está perdido", diz ao CM 
Elidério Viegas, da Associação 

de Hotéis e 
REINO UNIDO SÓ DEVE Empreendi-

 

REVER RESTRIÇÕES mentos Turís-

 

A PAÍSES NO FIM DO MÊS ticos do Al -

 

garve (AHE-
TA). Segundo o dirigente, este 
ano, só em alojamento a região 
perdeu 850 milhões. "Registá-
mos quebras de 60% de ocupa-
ção em julho, que em muito 
contribuiu a queda de 90% do 
mercado britânico." João Fer-
nandes, da Região de Turismo 
do Algarve, mostra-se mais po-

 

zzásiNkk5.-, 

Praias do Algarve têm estado pouco preenchidas. Faltam estrangeiros 

TIAGO GRIFF/WILSON LEDO 

A
s primeiras contas atiram 
as perdas do setor hote-
leiro algarvio para os 850 

milhões de euros. A ausência 
de estrangeiros, sobretudo 
britânicos, está a afundar os 
negócios e a maioria dos em-
presários dá o 
ano por per-
dido. A revi-
são das res-
trições do 
Reino Unido só será reavalia-
da no final do mês. Já o Inte-
rior está a renascer com uma 
procura acrescida de portu-
gueses. O Centro tem muitos 
alojamentos a 100% e as re-
giões do Douro, Minho e 
Trás-os-Montes contam com 
80% de ocupação. 

si tivo, apesar de reconhecer 
perdas irreparáveis. "Podemos 
vir a beneficiar de uma procura 
que se destina a grandes even-
tos", como aprova de golfe Por-
tugal Masters e a Fórmula 1. 

No Centro, "há unidades de tu-
rismo rural com100% de ocupa-
ção e em concelhos imprová-
veis", conta Pedro Machado, li-
der da região de turismo. Nesta 
zona, os portugueses "já repre-

  

sentavam 60%" da procura an-
tes da pandemia, explorando 
agora locais como a serra da Es-
trela, Castelo de Bode ou a barra-
gem da Aguieira. A norte, ao 
contrário do Porto onde a ocupa-
ção ronda os 30 %, há outras pa-
ragens a tirar partido da pande-
mia. "Douro, Trás-os-Montes e 
Minho estão com taxas de ocu-
pação de 80%", diz Luís Pedro 
Martins, presidente da região tu-
rística. O enoturismo é um dos 
atrativos que chama portugueses 
e espanhóis. Já no Alentejo, a di-
mensão do território tem incen - 
tivado a procura. António Ceia 
da Silva, do Turismo do Alentejo, 
fala num agosto "excelente, com 
boas taxas de ocupação". • 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

CORREIO 
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TAXA DE INCIDÊNCIA NA EUROPA A 14 DIAS 
CASOS POR 100 MIL HABITANTES 

PAÍS 26 DE JULHO 8 DE AGOSTO VARIAÇÃO 
Luxemburgo 219,4 172,2 -47,2 
Bósnia e Herzegovina 92,2 128,0 +35,8 
Espanha 39,4 89,4 +50,0 
Roménia 59,7 86,9 +27,2 
Macedónia do Norte 94,7 85,4 -9,3 
Sérvia  74,5 68,3 -6,2 
Albânia 44,2 55,2 +11,0 
Bélgica 32,6 55,1 ,5 
Rússia  59,1 52,3 -6,8 
Ucrânia 25,2 35,1 +9,9 
Suécia  40,1  32,5 -7,6 
Países Baixos  10,5  28,4 +17,9 
Rep. Checa  19,7  28,0 +8,3 
Fran a 14,6 26,0 +11,4 
PORTUGAL 36,3 25,9 -10,4 
Suíça 17,6 24,7 +7,1 
Polónia  13,4 21,8 +8,4  
Croácia 27,5 18,4 -9,1 
Áustria  17,5 17,9 +0,4 
Dinamarca 8,5 17,3 +8,8 
Reino Unido 13,3 14,8 +1,5 
Alemanha 7,8 12,5 +4,7 
Grécia 3,7 10,6 +6,9 
Itália 5,0 6,9 +1,9 

TURISMO RURAL 1 CASAS COM PISCINA 

D e Espanha vem a "esperança" de reservas 
de última hora em destinos como o Minho 

ou a Peneda-Gerês, antecipa Francisco de Ca-
Iheiros, presidente da associação que repre-
senta o turismo rural e de habitação ITU-
RIHAE3). Nas casas de campo, sobretudo as 
que têm piscina, "há uma procura grande", diz. 

MNE 1 NEGOCIAÇÃO 
PORTUGAL TEM ESTADO 
EM CONVERSAÇÕES COM O 
REINO UNIDO PARA INTEGRAR A 
LISTA DE CORREDORES AÉREOS 
DO PAÍS, DE FORMA A EVITAR 
AS QUARENTENAS IMPOSTAS. 

EVENTOS 1 CHAMADA DE ATENÇÃO 

oão Fernandes, presidente da Região de Turis-
J mo do Algarve, deixou ontem um recado ao go-
verno britânico: "Se organizações extremamente 
exigentes como o Portugal Masters [de golfe] e a 
Fórmula 1 reconhecem que a região é segura, de-
via servir de chamada de atenção para quem tem 
essa dúvida." 

Taxa de incidência a baixar PORMENORES 

Quebras acima de 80% 
Os números de junho mostram 
que o País terá registado 500,5 
mil hóspedes e 1,1 milhões de 
dormidas. Apesar da melhoria 
face a maio, são ainda québras 
homólogas acima dos 80%, se-
gundo os dados do INE. 

Junho de portas fechadas 
Em junho, quase metade (45%) 
dos estabelecimentos estive-
ram fechados ou sem movimen-
to de hóspedes, também de 
acordo com o gabinete de esta-
tísticas. Muitas destas empre-
sas só retomaram a atividade 
no mês de julho. 

Onda de cancelamentos 
Um inquérito levado acabo pelo 
INE mostra que cerca de seis 
em cada dez hotéis tiveram can-
celamentos de junho a outubro. 
A maioria prevê taxas de ocupa-
ção abaixo dos 50%. 

Compensar hóspedes 
Sobre mexidas nos preços„ 
Ceia da Silva, que preside à Re-
gião de Turismo do Alentejo-, diz 
que "é preferível dar ofertas, 
como uma garrafa de vinho, do 
que baixar preços". "Senão 
nunca mais se repõe", avisa. Já 
Luís Pedro Martins, que lidera a 
Região de Turismo do Porto e 
Norte recorda que "foi difícil 
chegar a estes patamares, que 
representam qualidade". 

Hoteleiros não 
mudam preços 
13 A maioria (57%) dos em-
presários do alojamento 
turístico não quer alterar 
preços face a 2019, segundo 
o INE. Além de aumentos 
pontuais na procura, há a 
consciência de que baixar 
preços implica um longo 
caminho de recuperação. * 

Outono traz mais 
ansiedade ao setor 
e Apesar do fôlego de 
agosto, há preocupação. 
"A partir de outubro acon-
tecerá a mesma coisa", diz 
Francisco de Calheiros, que 
representa o turismo rural. 
Já Luís Pedro Martins acre-
dita que o final cio ano "será 
muito complicado". *  

El A taxa de incidência de Co - 
vid-19 em Portugal tem vindo a 
baixar desde 18 de julho e deve-
rá chegar aos 20 casos por cem 
mil habitantes (critério de al-
guns países, como o Reino Uni-
do, para dispensar os seus cida-
dãos de quarentenas obrigató-
rias no regresso) nas próximas 
semanas. 

No entanto, para isso aconte-
cer, a média de novos casos diá-
rios tem de baixar para146 du-
rante duas semanas. A taxa de 
incidência dos últimos 14 dias é 
de 25,9, com média diária de 
190 novas infeções. Nos últimos 

PAÍS DEVE CHEGAR AOS 20 

CASOS POR CEM MIL NAS 

PRÓXIMAS SEMANAS 

três dias, o País teve uma média 
diária superior a 220 casos (on-
tem foram 186), o que poderá 
atrasar a chegada aos 'deseja - 
dos' 20 por 100 mil. 

Desde o início da pandemia, o 
último dia em que o País teve 
uma incidência inferior a 20 ca-
sos por cada cem mil foi a 24 de 
março. All de abril verificou-se 
o valor mais alto: 109 por cada 
cem mil. Há um mês, a taxa 
era de 46,3. 

Ao contrário de Portugal, há 
vários países europeus que es-
tão a sofrer aumentos na inci-
dência depois de várias sema-

  

nas a baixar. São os casos da Ro - 
ménia, Espanha, Bélgica, Países. 
Baixos, França, Alemanha e 
Grécia. Já o Luxemburgo, Sué-
cia e Croácia estão entre os paí-
ses que, a par com Portugal, têm  

tido um decréscimo constante 
dos novos casos de Covid-19 
nas últimas semanas. Itália, um 
dos países mais fustigados pela 
Covid, tem uma taxa de inci-
dência de 6,9. .E.N. 

Maior procura, sobretudo no 
Interior, manteve preços iguais 

ci 

w. 1.4 

o 

Marcelo Rebelo de Sousa esteve três dias de férias no Porto Santo, Madeira 

Presidente "tem 
esperança" que País 
saia de listas negras 
010 Presidente da República 
diz ter esperança de que Por-
tugal integre, até ao final de 
agosto, as listas de países sem 
restrições relacionadas com a 
Covid-19, em termos de cir-
culação de turistas, incluindo 
o Reino Unido. "Tenho espe-
rança de que, com o correr 
dos dias e até ao final do mês, 
haja a passagem integral das 
listas piores ou intermédias 
para as melhores listas em 
termos de turismo." o 

• 

;>. 

Turismo no Sul prejudicado pelos 
muitos casos na região de Lisboa 

Dados do Algarve 
permitem britânicos 
sem restrições 
I3 Nos últimos 14 dias, a região 
algarvia teve 73 novos casos 
de Covid-19 (de 853 em 26 de 
julho para 926 a 8 de agosto). 
Com uma população estimada 
de 451 mil residentes, a taxa 
de incidência no Algarve é de 
16,2 casos por cem mil habi-
tantes - abaixo do mínimo de 
20 casos/100 mil definido 
como critério para países 
como o Reino Unido coloca-
rem Portugal como destino 
pouco seguro. o E.N. 

yY 
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O QUE PRECISA SABER 
SOBRE O PRÉMIO

As categorias
^^^ T̂urismo^em^Rede Distingue 
projetos que se destaquem na 
utilização de aplicações 
tecnológicas que contribuam 
para Portugal se afirmar como 
um destino inteligente

^^^ T̂urismo^Autêntico^São elegíveis 
projetos que valorizem os 
recursos culturais e naturais e 
reforcem a coesão territorial

^^^ T̂urismo^de^Confiança^
Procuram-se produtos e destinos 
que visem a ligação com o 
consumidor, associados a 
temáticas como a fidelização

^^^ T̂urismo^Inteligente^Reconhece 
a valorização dos profissionais 
nas entidades e a aposta na sua 
inovação para marcar a 
diferença

^^^ T̂urismo^Sustentável^Será 
premiado quem se destacar pela 
implementação de práticas de 
eficiência e quem procurar 
reduzir os custos ambientais

As datas
^^^ 1̂5^de^setembro É a data limite 
para concorrer e para as 
nomeações dos dois comités  
e do júri

^^^ 3̂1^de^outubro Termina a 
primeira fase de filtragem, que 
resultará num top 10 de 
candidaturas em cada categoria

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

^^^ D̂ezembro Realiza-se a 
cerimónia de atribuição  
dos prémios

A candidatura
^^^  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

^^^  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)

^^^  Para se habilitar a vencer o PNT, 
inscreva-se em  
www.premionacionalturismo.pt

Fernando Brandão

O “Turismo Autêntico”, uma das no-
vas categorias do Prémio Nacional de 
Turismo (PNT), é o ponto de partida 
para a entrevista com Marta Cabral, 
presidente da Associação Rota Vicen-
tina, que tem como missão a proteção 
ambiental do território da Costa Alen-
tejana e Vicentina e o desenvolvimen-
to de um projeto de turismo susten-
tável e de qualidade, fiel à cultura e à 
identidade local.

^P Em^Portugal,^pode^afirmar-se,^sem^
margem^para^dúvidas,^que^ainda^exis-
te^turismo^autêntico?

 R Prefiro colocar a questão ao con-
trário: já começamos a conseguir 
recuperar destinos autênticos? Claro 
que ainda existe turismo autêntico 
em zonas muito pouco frequentadas, 
mas a verdade é que depois acabam 
por perder interesse, em compara-
ção com as restantes, que ficam junto 
à praia, onde a moda leva as pessoas. 
Sim, existem destinos autênticos, 
mas aqueles que a maioria das pes-
soas vai procurando já são mesmo 
muito difíceis de encontrar. O grande 
desafio é exatamente esse: existir 
turismo e autenticidade ao mesmo 
tempo.

^P Caminhar^na^Rota^Vicentina^é^uma^
forma îdeal^de f̂azer t̂urismo^autêntico?

 R Sim, ainda que não possa afirmar 
que é ‘a’ ideal. Tudo aquilo que nos 
aproxime de uma forma mais natural 
de viver é algo que a nossa socieda-
de precisa. Caminhar tem a enorme 
vantagem de não depender de equipa-
mentos ou de terceiros. Quanto mais 
básica for a atividade mais próximos 
estamos daquilo que é a nossa natu-
reza, enquanto seres humanos, e isso 
é um privilégio, mais ainda quando 

estamos de férias e podemos mudar 
o nosso ritmo.

^P Ou^seja,^mais^do^que^um^direito,^
fazer^turismo^é^um^privilégio...

 R Se o pressuposto for turismo com 
qualidade, sim. Fazer turismo não é 
um direito, é um privilégio. Esta visão 
garante também que o turista, de re-
pente, não tem mais direitos do que as 
próprias comunidades locais. Têm de 
existir regras, contenções, reflexões e 
compromissos a fazer. Só se pode pen-
sar em direito se todas estas questões 
forem cumpridas.

^P Qual^a^receita^para^manter^a^auten-
ticidade^gerando^retorno^económico?

 R Não existe uma resposta evidente e 
conclusiva. Na verdade, ninguém que 
conheça está a conseguir fazer isso 
nem existe um destino amplamente 
procurado que consiga responder a 
essa questão de forma inequívoca. Em 

Marta Cabral Presidente da Associação Rota Vicentina

“Fazer turismo não é um 
direito, é um privilégio”

primeiro lugar porque o conceito de 
turismo já não é líquido. Existem mui-
tos formatos híbridos de pessoas que 
vivem metade do tempo aqui e metade 
do tempo ali, que trocam de casa e não 
alugam. O próprio Alojamento Local 
já é em si um formato que é e não é 
turístico... Acima de tudo, é impor-
tante ter a noção de que os locais a 
visitar têm de ser, em primeiro lugar, 
bons para viver. Portanto, toda a re-
flexão acerca daquilo que é o destino 
turístico não pode contornar aquilo 
que é o interesse e o modo de vida 
das populações residentes, que repre-
sentam a alma daquele lugar. Logo, 
têm necessariamente de fazer parte 
da equação e daquilo a que se chama, 
genericamente, oferta turística.

^P É^público^que^existe^uma^grande^
pressão^turística^sobre^a^Costa^Vi-
centina,^do^imobiliário^à^crescente^
procura^pelos^turistas,^sem^esquecer^
as^diversas^atividades^económicas,^
como^as^estufas.^Tendo^em^conta^esta^
realidade,^o^que^mais^teme^em^relação^
ao^futuro?

 R Não há uma estratégia para este 
território, e essa é a nossa maior 
preo cupação. Assistimos a diversas 
estratégias sectoriais, mas não há uma 
verdadeira estratégia regional, porque 
ninguém sabe o que se pretende para 
este território. Se formos olhar para 
o turismo, para o ambiente ou para a 
agricultura, percebemos rapidamente 
que estas três áreas chocam, estão 
sempre a lutar entre si, e assim não é 
possível olhar para o futuro. É preciso 
que existam compromissos a nível 
nacional e nos vários sectores e definir 
quem abdica de quê. Isso tem de ser 
assumido e discutido à luz do interesse 
das populações locais e do interesse 
nacional. Esta é uma discussão que 
tem de ser politicamente assumida 
para se encontrar uma estratégia que 

PROJETOS EXPRESSO PRÉMIO

verdadeiramente concilie todos os 
interesse, algo que, neste momento, 
pura e simplesmente não existe.

^P Foi^a^pandemia^que^fez^com^que^
os^turistas^nacionais^voltassem^a^re-
descobrir^Portugal^ou^já^o^estavam^
a^fazer?

 R Já existia uma tendência para o fa-
zermos, mas claro que esta pandemia 
veio dar um grande empurrão, não 
só a Portugal mas ao mundo. A pan-
demia mudou claramente a noção de 
turismo. Há obviamente um fascínio 
por viajar para destinos diferentes, 
pelo desafio e pelo romper, mas ter 
de ser criativo e fazer isso dentro do 
país é algo que está a acontecer em 
todos os países, e isso é muito inte-
ressante, quanto mais não seja en-
quanto experiência. Ou seja, durante 
um ano, as pessoas estão como que 
obrigadas a procurar aquilo que ver-
dadeiramente gostam de fazer nas 
férias dentro do próprio país. Acredito 
que esta situação vai fazer muito por 
todos os destinos do mundo, não só 
por Portugal. Mas esta nova aborda-
gem também levanta muitos desafios, 
devido à alteração do tipo de procura 
e de turismo na região, já que muitos 
dos visitantes não estão, claramente, 
sensibilizados para diversas questões 
fundamentais na região e que, este 
ano, se estão a agravar drasticamen-
te, como é o caso do campismo e do 
caravanismo selvagem. Aliás, temos a 
comunicação social a apoiar a prolife-
ração dessa prática, que não só é ilegal 
como é muitíssimo nefasta nos mais 
diversos níveis. É preciso sensibilizar 
o mercado e também a comunicação 
social para este fenómeno. Só assim se 
consegue chegar ao que todos defen-
demos: um turismo que seja verdadei-
ramente sustentável e do interesse das 
comunidades locais.

fbrandao@impresa.pt

PRÉMIO NACIONAL  
DE TURISMO
O^Expresso^e^o^BPI,^em^
parceria^com^o^Turismo^de^
Portugal^e^a^Deloitte,^lançam^
pelo^segundo^ano^consecutivo^
o^Prémio^Nacional^de^
Turismo^(PNT),^um^projeto^
para^promover,^incentivar^
e^distinguir^as^melhores^
empresas,^práticas^^
e^projetos^do^sector.
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€15 MILHÕES  
DE RECEITA DIRETA

A Rota Vicentina – Associação 
para a Promoção do Turismo 
de Natureza na Costa 
Alentejana e Vicentina é, desde 
2013, a entidade responsável 
pela “gestão, integração, 
estímulo, desenvolvimento e 
promoção dos trilhos 
pedestres da Rota Vicentina”. 
Neste momento, e de forma 
integrada, promove mais de 
740 km de trilhos pedestres e 
mais de 1000 km de trilhos de 
bicicleta e de BTT. Segundo os 
últimos dados, conta com mais 
de 240 associados, dos quais 
mais de 90% são 
microempresas. A colaboração 
é feita, essencialmente, com 
sectores como hotelaria, 
restauração, transportes e 
comércio local, contando ainda 
com parcerias com operadores 
turísticos de 10 países.  
Por ano, a Rota Vicentina 
recebe 24.000 caminhantes, 
que pernoitam, em média,  
11 noites e procuram este 
destino essencialmente no 
outono e na primavera.  
As atividades relacionadas 
criaram 1400 novos postos  
de trabalho e a receita direta é 
de €15 milhões. Estima-se que 
o valor acrescentado que fica 
na região seja na ordem  
de €8 milhões.
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Covid-19 —Turismo 
Harmonização de procedimentos, precisa-se! 
A confusão de procedimentos, ao sabor de cada Estado, região e até de cada companhia aérea, 
hotel ou o que seja, está a minar o pouco negócio que, muito hesitantemente, vai surgindo. 

40. 

Paulo Brehm 

Sendo o turismo e os transportes, nas 
suas mais variadas vertentes, atividades 
económicas indissociáveis e há muito 
globalizadas, não se consegue compreen-
der porque não são igualmente globali-
zados os procedimentos de entrada nos 
diversos países ou regiões, sobretudo no 
âmbito desta pandemia. 

Não faz qualquer sentido que profissio-
nais das viagens e até os próprios viajan-
tes tenham de percorrer uma miríade de 
fontes de informação e websites - uns 
menos desatualizados do que outros -
para descobrir o que os espera à chega-
da (ou o que precisam de fazer antes de 
partir) ao destino que pretendem visitar. 
Basta ver o que se passa no nosso próprio 
país, onde para quem viaja à Madeira ou 
Porto Santo basta um único teste mas, se 
odestino for qualquer uma das nove ilhas 
açorianas, sete dias depois do primeiro 
teste, está obrigado a fazer um segundo... 
Esta confusão de procedimentos, ao sabor 
de cada Estado, região, e até, diga-se de 
passagem, de cada companhia aérea, hotel 
ou o que seja, está simplesmente a minar 
o pouco negócio que, muito hesitante-
mente, vai surgindo. 

As medidas relevantes de controlo nas 
fronteiras deveriam ser harmonizadas 
e coordenadas/reguladas pela Organiza-
ção Mundial da Saúde, pelas autorida-
des supranacionais corno, no nosso caso,  

a União Europeia e, depois, pelos pró-
prios países, designadamente quando 
têm sob a sua tutela regiões autónomas. 

Exceções, claro está, deverão ser sem-
pre acauteladas, mas o princípio deve-
ria ser o da total harmonização de pro-
cedimentos. 

Naturalmente, isto é tão verdade em 
relação às entradas nos países como nos 
mais diferentes componentes da oferta 
turística e nos transportes. As compa-
nhias aéreas, logo à cabeça, os aeropor-
tos, os navios de cruzeiro, as unidades 
de alojamento, a animação, as agências 
de viagens, tudo deveria obedecer a um 
padrão harmonizado de procedimentos. 

Só assim, enquanto durar esta crise 
pandémica - e, infelizmente, sou levado 
a acreditar que ela esteja para durar mais 
do que menos tempo -, podemos atingir 
um estado próximo da palavra-chave 
para a recuperação da atividade econó-
mica do turismo. Refiro-me à confian-
ça, e este estado próximo será o da "con-
fiança possível"; esta, porventura, dar-
-nos-ia a possibilidade de voltarmos a 
contabilizar viagens, visitantes, turistas, 
roomnights, refeições, tours, congressos, 
enfim... receitas, e falo tanto das nossas 
viagens como das quem nos visita - segu-
ra e infelizmente, não como antes, mas 
como possível. Infelizmente, no meio de  

todo este caos, estamos claramente aquém 
desse possível. Independentemente das 
visões e dos debates sobre uma alegada 
excessiva dependência do país relativa-
mente ao turismo, a verdade é que este 
constitui uma das poucas atividades eco-
nómicas que tem a capacidade de, uma 
vez posta em marcha, rapidamente recu-
perar a economia, o emprego e tudo o 
que de bom estes trazem para a socie-
dade. A uniformização não será o único 
parâmetro a melhorar mas é, certamen-
te, um que não podemos, de todo, igno-
rar. 

Consultor 

N'A O turismo tem a capacidade de recuperar rapidamente a economia 

1 

: 41 
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ANÁLISE 
DA OCC 

 

Alojamento local A covid-19 
e os potenciais impactos fiscais 

 

ir 

  

JÚLIO WILSON 
Consultor da Ordem dos 

Contabilistas Certificados 
comunicacao®occ.pt 

A operação 
de afetação 

e desafetação 
de imóveis à 

atividade 
empresarial ou 

profissional 
tem 

implicações 
fiscais. 

levantamento de restrições de mo-
bilidade dos cidadãos, que se tem 
vindo a verificar, está a permitir que 
oturismo recomece lentamente a 
dar alguns sinais de retorna, na se-
quência dos impactos significativos 
que a pandemia de covid-19 provo-
cou no setor em termos globais. 

Refere a Organização Mun-
dial do lbrismo que a "chegada de 
turistas internacionais diminuiu 
44%"s Portugal não é exceção, e as 
previsões do Banco de Portugal 
apontam para uma queda supe-
rior a 60% das receitas turísticas. 

Fruto do forte crescimento que 
osetor do turismo vinha a apresen-
tai; muitos proprietários particu-
lares de imóveis optaram por des-
tiná-los à atividade de alojamento 
local. 

Este artigo visa ressalvar os 
impactos fiscais que podem advir 
da decisão de terminar com essa 
atividade, exercida pelos sujeitos 
passivos da categoria B de IRS 
(empresário em nome individual), 
destinando-os novamente à esfe-

  

ra pessoal ou a outros fins. 
O exercício dessa atividade, 

através de um imóvel próprio, im-
plica que tal imóvel seja afeto à ati-
vidade exercida em nome indivi-
duaisA afetação designa os atos de 
movimentação debens imóveis do 
património particular para o ativo 
de uma atividade empresarial. 
Considera-se que existe afetação 
de bens do património particular 
à atividade empresarial, apartir do 
momento em que existe o uso des-
ses bens no desenvolvimento des-
sa atividade, ou a partir do momen-
to em que os mesmos constem no 
ativo de uma atividade desenvol-
vida pelo seu proprietário. 

A operação de afetação e desa-
fetação de imóveis à atividade em-
presarial ou profissional tem im-
plicações fiscais, que devem ser 
consideradas na tomada de deci-
sões dos intervenientes. 

Assim, a afetação, ainda que 
parcial, de um bem imóvel do pa-
trimónio particular a atividade 
empresarial exercida em nome in-

  

dividual pelo seu proprietário ao 
ativo empresarial deverá proces-
sar-se pelo respetivo valor de mer-
cado à data da afetação. 

Esse valor pode ser diferente 
do valor de aquisição, não obstan-
te a Autoridade Tributária eAdua-
neira reservar para si a possibili-
dade de proceder à sua correção 
quando considere, fundamental-
mente, que o mesmo não corres-
ponde ao que seria praticado por 
pessoas independentes. 

Os ganhos resultantes desta 
afetação têm a particularidade de 
se considerarem obtidos apenas no 
momento da ulterior alienação 
onerosa dos bens em causa, ou da 
ocorrência de outro facto que de-
termine o apuramento de resulta-
dos em condições análogas, ou 
seja, da ocorrência de algum facto 
que conduza a resultados equiva-
lentes, por exemplo, destruição por 
sinistro ou transferência para o pa-
trimónio individual, resultante, por 
exemplo, da cessação da atividade. 

Assim, quando aquela ulterior  

alienação ocorrer, haverá que apu-
rar a mais-valia, decorrente da afe-
tação ao património empresarial 
(categoria G) e a mais-valia gera-
da desde essa afetação até à alie-
nação dobem ou à sua transferên-
cia para o património particular 
(categoria B). 

Coma entrada em vigor da Lei 
do Orçamento do Estado para 
2020, passou a prever-se que, no 
caso de um imóvel habitacional que 
se encont ra 7;1 afeto a urna ativida-
de empresarial voltara ser integra-
do no património particular, não há 
lugar a qualquer tributação se, por 
força dessa restituição, o imóvel ge-
rar rendimentos de categoria F du-
rante cinco anos consecutivos. 

Este tema ganha particular re-
levância, num momento delicado 
para todos os proprietários de alo-
jamento local que exploram essa 
atividade em nome individual e 
afetaram imóveis próprios a essa 
atividade, fruto das incertezas vi-
vidas no setor provocadas pela cri-
se pandémica. ■ 
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COVID-19

Portugal perto  
de sair das listas 
negras do turismo

O país pode atingir a barreira dos 20 casos por cem mil 
habitantes nos próximos dias, critério de alguns países  
para dispensar os seus cidadãos de quarentenas obrigatórias 
no regresso. Mas “o Verão está perdido”, lamenta o sector

José Volta e Pinto

O
s novos casos de covid-19 

registados em Portugal têm 

vindo a diminuir nas últimas 

semanas, com o número de 

contágios por cem mil habi-

tantes (taxa de incidência) a 

descer ontem para 25,9, segundo os 

cálculos do PÚBLICO com base nos 

dados do Centro de Prevenção e Con-

trolo de Doenças (ECDC, sigla em 

inglesa). Já o número de testes reali-

zados diariamente no país tem-se 

mantido constante desde Julho, sen-

do que a descida da incidência coin-

cide com uma diminuição da percen-

tagem de testes que têm resultado 

positivo. 

Nas duas últimas semanas, o cená-

rio em alguns países europeus tem 

sido o inverso, com novos surtos a 

levarem a um aumento da taxa de 

incidência. Portugal esteve nos meses 

de Junho e Julho com este indicador 

acima dos 30 casos, e três semanas 

consecutivas com mais de 45 novos 

casos por cem mil habitantes, só atrás 

da Suécia nesta estatística. O que 

levou vários países, entre os quais o 

Reino Unido, um dos principais mer-

cados turísticos nacionais, a impor 

medidas de restrição (nomeadamen-

te quarentenas no regresso a casa) a 

viajantes que chegavam destes dois 

países, de nindo como tecto máximo 

para a taxa de incidência 20 novas 

infecções por cem mil habitantes.  

A manter a tendência de descida de 

casos, nos próximos dias, Portugal 

deverá passar a ser considerado um 

“destino seguro”. 

Para o médico infecciologista Antó-

nio Silva Graça, a diminuição veri ca-

da no país começa por ser explicada 

por um melhor trabalho das autori-

dades a controlar os surtos. “Perce-

bemos que, desde há umas semanas, 

houve um esforço importante.” O 

esforço foi feito ao nível da detecção 

e contenção de novos focos de infec-

ção, através do “cumprimento célere” 

dos protocolos nos inquéritos epide-

miológicos dos novos casos e, depois 

disso, a procura, identi cação e iso-

lamento dos contactos próximos e 

suspeitos. “Este trabalho começou a 

ser feito de forma mais efectiva e 

começou a dar resultados.” 

Segundo os números de ontem, 

Portugal (com 25,9) é agora o nono 

país europeu com maior taxa de inci-

dência por cem mil habitantes, atrás 

de Luxemburgo (182,6), Roménia 

(85,6), Espanha (79,8), Bélgica (52,9), 

Bulgária (40,9), Malta (33,6), Suécia 

(31,3), República Checa (27,6) e Países 

Baixos (26,5). 

Destes países, apenas a Suécia está 

numa fase de diminuição regular da 

taxa de incidência, com os restantes 

a registarem uma nova vaga de infec-

ções, incluindo a República Checa, 

um dos países europeus mais bem-

sucedidos a mitigar a propagação do 

vírus. É também o caso de Espanha, 

que chegou a ter a situação bem con-

trolada em meados de Junho, com 

menos de dez casos por cem mil habi-

tantes, e que trabalha agora para ten-

tar conter um segundo pico de infec-

ção que começou na Catalunha e 

entretanto se espalhou para outras 

Incidência da covid-19
Novos casos por 100 mil habitantes em Portugal
e em cinco países com a taxa maior

Evolução da percentagem
de testes com resultado
positivo em Portugal
Média dos sete dias anteriores

Evolução diária do número
de testes realizados em Portugal
Média dos sete dias anteriores

Fonte: ECDC; DGS; Our World in Data PÚBLICO
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A taxa de incidência é calculada diariamente pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo 
das Doenças com base, em muitos casos, nos dados oficiais de cada país do dia anterior. 
No caso de Portugal, o PÚBLICO actualizou os dados com os fornecidos pela DGS a 7 de 
Agosto. A taxa de incidência corresponde ao número de novos casos de covid-19 por 100 
mil habitantes nos 14 dias anteriores à data em que é calculada.

Que critérios usa o Reino Unido?

São cinco os critérios que os britânicos usam 
para elaborar a lista de países com restrições

O
 ministro dos Negócios 
Estrangeiros, Augusto 
Santos Silva, anunciou na 
quarta-feira que Portugal 

vai apresentar um relatório da 
situação epidemiológica no país 
com base nos critérios que o 
Reino Unido usa para decidir 
que países estão sujeitos a 
medidas de restrição. Ao 
PÚBLICO, o Ministério dos 
Negócios Estrangeiros (MNE) 
clarificou que os britânicos se 
baseiam em mais critérios para 
além da taxa de incidência. É 
também analisada a tendência 
desta, assim como da taxa de 
mortalidade, e é realizada uma 
“avaliação de confiança” aos 
dados de testagem, à frequência 

de relatórios de situação e 
outras informações. É tido em 
conta o “índice de transmissão 
conforme comunicado à OMS 
semanalmente” e também 
“dados epidemiológicos 
adicionais e a opinião de 
especialistas”. As novas 
indicações são “mais precisas e 
claras” do que as vigentes na 
altura em que foram divulgadas 
as primeiras medidas restritivas, 
quando tinha sido referido ora a 
taxa de incidência, ora “o 
conjunto destes indicadores”. A 
clarificação permite “a 
organização da informação 
relativa à evolução da situação 
epidemiológica portuguesa”, 
explicou o MNE.
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A
 descida da taxa de incidên-

cia da covid-19 em Portugal 

está em linha com uma 

diminuição da percenta-

gem de testes de diagnósti-

co à covid-19 com resultado 

positivo. A 5 de Agosto, a média dos 

sete dias anteriores indicava que 

1,3% dos testes realizados no país 

tinham identi cado um novo caso, 

sendo que esta percentagem está 

abaixo dos 2% desde 21 de Julho. 

O país é também dos que mais tes-

ta na Europa e no mundo: no relató-

rio semanal mais recente do ECDC, 

publicado no início desta semana, 

Portugal é referido como o sexto país 

europeu com a maior taxa de testes 

por cem mil habitantes, atrás do 

Luxemburgo, Dinamarca, Chipre, 

Áustria e Irlanda, e, de acordo com a 

plataforma Our World In Data, da 

Universidade de Oxford, é um dos 20 

países do mundo que mais testes rea-

liza por cada mil habitantes. 

Na quarta-feira, a secretária de 

Estado adjunta e da Saúde, Jamila 

Madeira, revelou, durante a conferên-

cia de imprensa sobre a situação da 

pandemia no país, que Julho foi o mês 

em que foram realizados mais testes 

em Portugal: 431.178, com a média 

diária “mais alta já realizada”. 

O infecciologista António Silva Gra-

ça avisa que o número de testes diá-

rios deve ser olhado com cautela, em 

função do que é a orientação mais 

recente da Direcção-Geral da Saúde 

(DGS) relativa ao rastreio de contac-

tos, que “deixa às autoridades a deci-

são sobre as atitudes a tomar em ter-

mos de testar os contactos próximos 

das infecções”. “Tenho tomado 

conhecimento de que tem havido 

situações em que é determinado aos 

contactos próximos isolamento pro-

láctico, mas não lhes é feito teste”, 

conta. Portugal continua a testar mui-

to, é verdade, mas há diferenças 

quanto a quem é testado, o que acaba 

por ter in uência na percentagem de 

testes com resultados positivos, diz. 

“O número total de testes resulta 

Os mesmos testes 
mas menos casos. Porquê?

fundamentalmente de dois grupos: 

dos testes dirigidos, determinados 

pelas autoridades de saúde ou pela 

Linha de Saúde 24, que se destinam 

a identi car as infecções dos contac-

tos próprios; mas há outro volume 

muito considerável, que são os testes 

que não dependem do SNS, feitos ou 

pelas empresas, ou autarquias, ou por 

outras situações”, explica. No entan-

to, segundo Jamila Madeira, houve 

um “aumento de testes no SNS”, que, 

disse, representam cerca de metade 

do total de testes realizados no país. 

Em termos de contagem diária, o 

número de testes “mantém-se eleva-

do”, reconhece Silva Graça, mas a 

percentagem dos que têm resultado 

positivo diminuiu porque há menos 

diagnósticos feitos a contactos de 

infectados. Este dado é importante, 

defende, porque o menor número de 

testes realizados a contactos suspeitos 

di culta a detecção de novas cadeias 

José Volta e Pinto

Portugal é um 
dos 20 países 
que mais testes 
realizam por mil 
habitantes. Julho 
foi o mês com 
mais testes feitos

para a crise que se atravessa. “Aquilo 

que está a penalizar muito os diferen-

tes destinos turísticos é o facto de as 

pessoas não saírem do seu país. Mais 

do que o corredor britânico que tarda 

em ser concretizado, pesa o número 

exíguo de pessoas que saem dos seus 

países”, aponta. O levantamento das 

restrições pode “amenizar” um pou-

co a situação, mas as perdas já são 

muito signi cativas. Elidérico Viegas 

nota que o Turismo do Algarve regis-

tou, no mês de Julho, quebras de 

“mais de 60% na ocupação” e mais 

de 90% nos números relativos ao 

turismo britânico, a maior fatia de 

turistas. 

“A única nota positiva é o mercado 

interno, que desceu apenas 8,3% nes-

tas circunstâncias, é assinalável”, 

refere o presidente da AHETA. No 

entanto, o turismo dentro de portas 

“não é su ciente” para colmatar a 

perda dos estrangeiros: os turistas 

portugueses representaram 60% das 

dormidas no mês de Julho, mas a taxa 

de ocupação “não foi além de 33%”, 

bem longe das lotações praticamente 

esgotadas dos outros anos. 

Para a Região Turismo do Algarve, 

a expectativa é que, a partir de Setem-

bro, haja corredores “já estabeleci-

dos” com o Reino Unido, Irlanda e 

outros mercados turísticos fortes, 

como o alemão e o holandês. “Haven-

do ligações aéreas, uma alta notorie-

dade do Algarve nestes países e estan-

do nós a desenvolver campanhas 

promocionais, é lógico que desblo-

quear estes corredores aéreos é 

importante para região, sobretudo 

porque o país tem evoluído positiva-

mente”, explica João Fernandes. 

O presidente da RTA espera que o 

Reino Unido avalie “com justiça” a 

situação de Portugal, que considera 

estar a ser “constante e transparente” 

na informação divulgada. “A con an-

ça na informação, e sobretudo em 

matéria de saúde, é também um acti-

vo para mais tarde, para a segurança 

que investidores, novos residentes ou 

turistas possam ter num país.” Para 

tentar aproveitar o que resta da época 

alta, Elidérico Viegas diz que estão a 

ser pensadas “várias estratégias”, 

nomeadamente de “apoio e promo-

ção” com as companhias aéreas, para 

que as rotas “possam ser rentáveis”. 

“Tudo isso terá de passar por uma 

evolução progressiva. Uma coisa tem 

de estar a par da outra.”

jvpinto@publico.pt

RUI GAUDÊNCIO

de transmissão. “Se, com esta nova 

metodologia, percebemos que há 

menos infecções quanti cadas, por 

outro lado, isto pode, a médio prazo, 

tornar mais difícil o controlo da situa-

ção sanitária”, avisa o médico. “Estão 

a ver-se resultados e preocupa-me 

que isto possa contribuir para um 

controlo menos rigoroso.” 

Na segunda-feira, o secretário de 

Estado da Saúde, António Lacerda 

Sales, desmentiu que o país fosse 

começar a testar menos devido à 

nova norma da DGS. Pelo contrário, 

a DGS pretende aumentar a capaci-

dade de testagem, mas é preciso tam-

bém testar “com critério e método”. 

“Se queremos duplicar a nossa capa-

cidade de testagem, se queremos 

passar dos 12 mil, 13 mil testes diários, 

para os 24 mil, 25 mil testes diários, é 

porque queremos testar mais”, disse 

Lacerda Sales.

regiões do país, apesar das medidas 

locais de con namento aplicadas. 

Já a Roménia está com a maior taxa 

de incidência desde o início do surto, 

depois de ter conseguido conter uma 

primeira fase do contágio. A subida 

no número de casos pode ser explica-

da por um aumento dos testes reali-

zados, tal como no Luxemburgo, que 

enfrenta agora a segunda vaga. 

Luxemburgo e Espanha são alguns 

dos exemplos de países mais adianta-

dos numa nova curva de crescimento 

do contágio, mas já há outros a regis-

tarem um aumento das novas infec-

ções devido a alguns focos locais. 

França, Croácia ou Malta ultrapassa-

ram nos últimos dias a barreira dos 

20 casos por cem mil habitantes. 

É tarde para o turismo 
A situação mais controlada no país já 

tem levado várias nações a aliviar as 

medidas de restrição impostas a via-

jantes vindos de Portugal. 

As notícias são vistas como “um 

aspecto positivo” para o turismo, mas 

o presidente da AHETA — Associação 

Algarve aguarda que “corredores” com Reino Unido sejam abertos

dos Hotéis e Empreendimentos Turís-

ticos do Algarve, Elidérico Viegas, 

a rma ao PÚBLICO que “o grande 

mal está feito”. 

“O Verão está perdido. O facto de 

essas restrições terem sido impostas 

logo no início da época alta do turis-

mo fez com que as pessoas que pen-

savam vir tivessem optado por outros 

destinos e que quem tinha marcado 

acabasse por cancelar”, lamenta. 

O presidente da Região Turismo do 

Algarve, João Fernandes, admite que 

o levantamento das restrições já “não 

terá impacto” durante o Verão, mas 

espera que a abertura dos corredores 

aéreos para o Reino Unido e Irlanda 

possa ajudar no “último quadrimes-

tre do ano”. 

João Fernandes reconhece que as 

restrições de viagens “limitaram o 

acesso dos turistas ao território” algar-

vio, uma região que nunca foi seria-

mente afectada pela pandemia e que, 

quando foi necessário controlar um 

surto, “demonstrou conseguir”. No 

entanto, as medidas impostas pelos 

países não foram o principal motivo 

290 
foi o número de novas infecções 
reportadas ontem no país. 
Desde o início da pandemia 
houve  52.351 casos

1,3% 
dos testes realizados no  
país identificam um novo  
caso, segundo os cálculos  
mais recentes
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Um em cada quatro 
portugueses não quer  
ser vacinado contra  
a covid ou está indeciso

Num conjunto de inquiridos em sete países europeus,  
os portugueses são os que se mostram mais preocupados  
com o impacto da pandemia  na economia e na saúde

U
m em cada quatro portugue-

ses inquiridos numa pesqui-

sa que incluiu sete países 

europeus diz que não quer 

ser vacinado contra o novo 

coronavírus ou que está 

indeciso em relação à imunização. 

Mas são muitos mais os que estão 

hesitantes do que aqueles que têm a 

certeza de que não pretendem ser 

imunizados mal a vacina que dis-

ponível — estes representam uma 

minoria dos entrevistados (7%). 

A maior parte não tem dúvidas: 

75% pretendem ser vacinados mal 

seja possível. Os portugueses são, 

aliás, apenas suplantados nesta 

maior disponibilidade para a vaci-

nação — e ligeiramente — pelos bri-

tânicos (76%). No entanto, como a 

percentagem de habitantes do Rei-

no Unido que não quer ser imuniza-

do é superior (9%), pode concluir-se 

que são os portugueses os que maior 

vontade demonstram de virem a ser 

imunizados contra a covid-19 assim 

que vacina estiver no mercado. Os 

portugueses são igualmente os que 

mais con am na segurança da vaci-

na (70%). Os mais renitentes em 

relação à vacinação são os france-

ses, seguidos dos alemães e dos 

holandeses. 

É neste sentido que apontam os 

resultados da segunda vaga de uma 

pesquisa iniciada em Abril por inves-

tigadores da Nova School of Business 

& Economics (Nova SBE) em conjun-

to com equipas da Universidade de 

Hamburgo (Alemanha), da Rotter-

dam Erasmus University (Países 

Baixos) e da Bocconi University (Itá-

lia), que quiseram perceber como 

lida a população europeia com a 

ameaça do novo coronavírus e até 

que ponto con am nas decisões polí-

ticas no âmbito da pandemia. 

Foram inquiridas sete mil pessoas 

de sete países (além de Portugal, Rei-

no Unido, Alemanha, França, Itália, 

Países Baixos e Dinamarca) em Abril, 

numa primeira vaga da pesquisa, e, 

posteriormente, outras tantas em 

Junho. A amostra “é representativa 

a nível nacional para cada um dos 

países na componente demográ ca 

(para isso estrati cada para idade e 

sexo)”, segundo os autores.  

 As percentagens acima referidas 

dizem respeito às respostas obtidas 

em Junho e revelam que, se em Por-

tugal a percentagem dos que dizem 

sim à vacinação praticamente não se 

alterou (passou de 76% para 75%), 

nos outros países diminuiu. Na 

média dos sete países, em Abril 74% 

tinham a intenção de se vacinar, mas 

em Junho já eram só 68% os que res-

pondiam que sim. 

As respostas não surpreendem o 

co-autor do estudo, Pedro Pita Bar-

ros, professor na Nova SBE. “Tradi-

cionalmente, Portugal tem consegui-

do sempre alcançar elevadas taxas 

de vacinação, mostrando ao longo 

Alexandra Campos
do tempo uma con ança elevada das 

pessoas nas vacinas e nas recomen-

dações do SNS [Serviço Nacional de 

Saúde] para vacinação”, explica, por 

escrito, Pita Barros. “Estes resulta-

dos estão em linha com os de inqué-

ritos anteriores que mostram que 

Portugal é o país da Europa que mais 

adere à vacinação”, corrobora o 

bioquímico e divulgador de ciência 

David Marçal. “Tive alguma esperan-

ça no início de que a pandemia iria 

implicar uma inversão e um golpe no 

movimento anti-vacinação e ainda 

não perdi essa esperança. Toda esta 

relutância em relação à vacinação é 

chorar de barriga cheia”, critica. 

Quanto à diminuição, em geral, da 

percentagem dos que se que-

rem vacinar, de Abril para Junho, 

David Marçal lembra que, entretan-

to, “a sensação de segurança aumen-

tou” e “o medo diminuiu bastante, e 

ainda bem”. “O medo não é um bom 

conselheiro. As pessoas devem é 

aprender a avaliar riscos.” 

Também expectável, para os dois 

especialistas, é o facto de a maior 

parte dos inquiridos em Portugal 

defender que deve ser uma equipa 

de especialistas a decidir a quem 

deve ser dada em primeiro lugar a 

vacina, caso esta não esteja dispo-

nível para toda a população de ime-

diato — três quartos, bem mais do 

que aqueles que acreditam que a 

tarefa de de nir prioridades deve 

car nas mãos do Ministério da Saú-

de. “É uma leitura consistente com 

(78% versus 67%) e que estão mais 

amedrontados a este nível do que os 

outros europeus inquiridos. “Relati-

vamente aos receios, não temos uma 

explicação, apenas conjecturas: a 

população portuguesa saiu ainda 

recentemente de um processo de 

apoio nanceiro internacional, o que 

provavelmente contribui para uma 

maior sensibilidade aos efeitos eco-

nómicos”, especula Pita Barros. O 

resultado poderá ainda explicar-se 

pelo facto de Portugal “ter em geral 

COVID-19

Tenciona vacinar-se quando estiver disponível uma vacina?

PÚBLICO

França
Alemanha
Itália
Holanda
Dinamarca
Portugal
Reino Unido

Fonte: Estudo Nova SBE

NãoEstão hesitantes Sim

76% 15% 9%
75% 18% 7%

74% 16% 10%
68% 19% 13%

64% 20% 16%
61% 20% 19%

56% 24% 20%

a con ança que se diz ter nos pro s-

sionais de saúde face às autoridades 

públicas”, observa Pita Barros, para 

quem as respostas “revelam a pre-

ferência por decisão que deve ser 

técnica e sem interferência de natu-

reza política”. 

Um terço contra app 
A pesquisa permitiu também perce-

ber que os portugueses estão mais 

receosos quanto ao impacto da pan-

demia na economia do que na saúde 
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acampos@publico.pt

Europa suspeita que a segunda vaga já começou

T
ravar a propagação de um 
vírus que ainda é 
desconhecido implica 
planear à semana — quando 

não ao dia. É esta a realidade  
para os governos europeus, que, 
tendo saído abatidos da fase do 
maior pico da pandemia, em 
Março e Abril, têm agora a tarefa 
de planificar o futuro sem 
permitir que se voltem a atingir 
os mesmos níveis de infecção e 
de mortes. Mesmo numa Europa 
a desconfinar a diferentes 
velocidades, a tendência seria 
sempre para o aumento dos 
novos casos. Mas o surgimento 
de novos surtos nas últimas 
semanas forçou o adiamento de 
reaberturas, a imposição de 
quarentenas e a elaboração 
diária das “listas negras” de 
países para os quais não é 
recomendado viajar. 

 
Espanha. Foi durante semanas a 
fio um dos epicentros e por 
alturas do pico da pandemia a 
mortalidade em Espanha 
cresceu 2,5 vezes em relação à 
média. O aumento do número de 
novos casos no último mês não é 
surpreendente. Mas o país 
superou o Reino Unido como o 
Estado europeu com mais 
infectados — mais de 350 mil 
casos — e tem surtos nas 
comunidades de Aragão, 
Catalunha, País Basco e Madrid. 
Os 28.500 mortos assustam. E, 
por isso, Espanha consta na lista 
de praticamente todos os países 
como destino turístico a evitar. 
França. O desconfinamento 
começou a 11 de Maio e, nas 
últimas semanas, o número de 
novos casos atingiu níveis só 
vistos no final de Março. Com 187 
surtos activos e 14 
departamentos de França em 
situação “vulnerável”, o Governo 
planeia impor quarentenas a 
nível regional, em vez de trancar 
o país a sete chaves. O contágio 
no Noroeste e no Leste do país 
preocupa e há cidades, como 
Paris, Marselha ou Toulouse, que 
impuseram a obrigatoriedade do 
uso de máscara protectora em 

algumas das ruas mais 
movimentadas. França tem mais 
de 195 mil infectados e perto de 
30 mil mortos, e algumas das 
suas regiões são consideradas 
“território de risco” para países 
como a Roménia, a Finlândia ou a 
Noruega — cujo Governo 
recomendou ontem aos seus 
cidadãos que “evitem viajar” 
para “qualquer destino”. 
Alemanha. Quinta-feira trouxe o 
número mais alto de novos casos 
diários de infectados dos últimos 
três meses na Alemanha, um dos 
primeiros países da Europa a 
reabrir lojas e restaurantes. Para 
registar um dia com mais de mil 
novos casos, é necessário recuar 
até Maio. Face a este aumento — 
e ao surgimento de surtos, como 
o de uma fábrica de 
processamento de carne de 
Bielefeld, que obrigou à 
imposição de quarentenas a 
nível local —, as autoridades 
federais e regionais alemãs 
coordenaram-se e decretaram 
testes obrigatórios para quem 
aterra nos aeroportos da 
Alemanha, vindos de “zonas de 
risco”, como Espanha ou Bélgica. 
A reabertura das escolas em 
Agosto será um teste importante 
à capacidade de contenção do 
vírus na Alemanha — o quinto 
país europeu com mais casos 
confirmados (215.882) e o sétimo 
em termos de mortes (9253 até 
ontem). 
Itália. Recuando até ao pico da 
pandemia em Itália, é difícil não 
olhar para as últimas semanas e 
dizer que o pior já passou. O 
país que chegou a ter 900 
mortes diárias por covid-19 — é 
o segundo da Europa com mais 
mortos, com cerca de 35 mil, 
atrás do Reino Unido — tem 
estabilizado entre 200 a 300 
novas infecções por dia. A 
reabertura dos principais pontos 
turísticos tem promovido focos 
da doença e as autoridades 
tiveram de encerrar algumas 
das principais praças de Roma 
durante os fins-de-semana. 
Pessoas oriundas da Bulgária e 
da Roménia — os romenos têm 

vindo a subir na tabela europeia 
de contágio nas últimas 
semanas — têm de cumprir 
isolamento durante duas 
semanas. 
Bélgica. “Estamos na segunda 
vaga de infecções e ninguém 
sabe quanto tempo vai durar, 
nem quão intensa será”, assumiu 
Steven Van Gucht, responsável 
pela secção de doenças virais do 
Departamento de Saúde Pública 
da Bélgica. As últimas duas 
semanas de Julho registaram um 
aumento de 198% do número de 
novos casos, em comparação 
com as duas primeiras semanas. 
Os planos iniciais do Governo 
passavam pela entrada em vigor 
da próxima fase de 
desconfinamento a 1 de Agosto, 
mas foram suspensos. Antuérpia 
é, por esta altura, um epicentro 
do vírus e viu ser-lhe imposto 
recolher obrigatório. 
Reino Unido. O rótulo de país 
europeu com mais mortes — 
mais de 46 mil — atesta a 
seriedade da propagação do 
coronavírus. Os britânicos 
demoraram a confinar e, 
também por isso, demoraram a 
desconfinar. Os surtos em 
cidades como Leicester, 
Blackburn, Bradford (Inglaterra), 
Wrexham ou Merthyr Tydfil (País 
de Gales) forçaram a imposição 
de quarentenas temporárias e 
levaram várias localidades dos 
condados de Leicestershire, 
Lancashire e West Yorkshire e da 
área metropolitana de Greater 
Manchester a fazerem marcha 
atrás na reabertura da vida 
económica e social. Devido às 
restrições de viagens para 
países como Espanha ou outros 
habituais destinos de férias dos 
britânicos têm-se registado 
enchentes nas praias inglesas, 
que preocupam as autoridades. 
A reabertura das escolas, em 
Setembro, e a possibilidade de 
uma saída efectiva da União 
Europeia sem acordo, em 
Dezembro, são testes de fogo à 
capacidade britânica de lidar 
com o imprevisto. 
António Saraiva Lima

DADO RUVIC/REUTERS

A maior parte 
não tem 
dúvidas: 75% 
querem ser 
vacinados. 
Mas ainda há 
muitos 
indecisos e 
outros que 
recusam

etc), ainda assim bem menos em 

Junho (67%) do que em Abril (79%). 

“Como a preocupação com a pande-

mia era mais elevada em Portugal, 

surge como natural ter também um 

maior apoio às medidas de controlo 

da pandemia”, comenta o professor 

da Nova SBE. Apesar de se ter pen-

sado que “haveria menos coesão a 

favor das medidas, sobretudo por 

motivos de alinhamento políti-

co (Governo versus oposição)”,   essa 

expectativa”  estará “desajustada da 

posição da população e do seu sen-

timento quanto às políticas de con-

tenção adoptadas”.  

Mas um terço está contra aplica-

ções de rastreamento de covid-19 nos 

telefones e 37% consideram que o 

descon namento está a acontecer 

“muito rapidamente”. Curiosamen-

te, os locais onde os inquiridos se 

sentem menos protegidos são os 

locais religiosos e os ginásios. 

uma preocupação maior com a saú-

de” e que “haja ainda um efeito de 

receio decorrente das imagens de 

Fevereiro-Março que chegaram de 

Itália e Espanha (sobretudo)”. 

Ainda assim, a preocupação com 

o impacto da 

pandemia na saúde e na economia 

diminuiu de Abril para Junho. “Em 

termos de preocupação com a saúde, 

os resultados da estratégia seguida 

levaram a que não se registasse qual-

quer sinal de colapso no SNS” e, no 

caso da preocupação com os aspec-

tos económicos, “os mecanismos de 

ajuda e a própria noção de ir haver 

um programa europeu de recupera-

ção podem ter minorado as expec-

tativas mais negativas”, diz.  

A pesquisa revela ainda que os 

portugueses são os que mais apoiam 

as políticas de contenção (como o 

encerramento de escolas, fecho de 

fronteiras, recolher obrigatório, a 

proibição de ajuntamentos, as mul-

tas para quem violar a quarentena, 

Tradicionalmente, Portugal  
tem conseguido sempre 
alcançar elevadas taxas  
de vacinação 

Pedro Pita Barros 
Professor na Nova SBE
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HOJE Conservas 
de Chefe VARINA 
6.ª lata:  Sardinhas em 
azeite de hortelã -menta 
com cardamomo 
verde 
e malagueta 
Chefe Diogo 
Rocha

Sagres  
A energia 
especial 
dos lugares 
verdadeiros 
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Covid Um quarto dos portugueses 
recusa vacina ou tem dúvidas
Ainda assim são os que revelam mais vontade de ser imunizados, mostra inquérito em sete países. Redução 
da incidência da doença põe Portugal perto do patamar que o faz sair de listas negras do turismo Destaque 2 a 5

Depois da Fórmula 1, será a 
segunda grande prova que o 
Autódromo do Algarve 
recebe este ano p38

Associação Pedacinho do 
Céu, em Olhão, suspeita de 
burla. Representante em 
Angola foi detido p14/15

Libertação de hacker resulta 
da colaboração com a 
investigação, mas é preciso 
acautelar a sua segurança p16

MotoGP regressa 
a Portugal mas 
falta saber se 
terá público

PJ investiga 
donativos 
para crianças 
em Angola 

Rui Pinto sai em 
liberdade e será 
protegido em 
casa-abrigo 

HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

ISNN-0872-1548

Miguel Albuquerque 
Diálogo com o Chega? 
“Sá Carneiro também 
fez a AD numa altura 
em que se dizia que 
o CDS era fascista” 
p10/11

Suplemento 
Florestas 
Do pinhal 
à destilação, 
os duros caminhos 
da resina 
em Portugal

O banco criado para apoiar 
actividade económica 
esbarra por agora na falta de 
dinheiro. Há que esperar 
pela “bazuca” da Europa 
p20/21 e Editorial 

Banco 
de Fomento  
só tem 
verbas para 
distribuir 
em 2021

Operação Overlord 
Vol. 4 - Comando 
Kie er Em banca

Por +  
9,90€

Por +  
1,99€

g
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Depois de uma Primavera atípica, um 

Verão atípico: entre as muitas altera-

ções de hábitos impostas pela pande-

mia está a escolha do destino de férias. 

Em detrimento das habitualmente 

populares zonas balneares do litoral, 

as áreas rurais do interior parecem ter 

merecido a preferência de muitos 

turistas, que procuram nestes territó-

rios um refúgio longe das multidões.  

A tendência é atestada por António 

Condé Pinto, presidente da Associa-

ção Portuguesa de Hotelaria, Restau-

ração e Turismo, que con rma uma 

“procura crescente”, sobretudo do 

“mercado interno”, “por “unidades 

de turismo rural e do interior”. Uma 

preferência que, acredita, ajudará “a 

salvar o Verão do interior”. A Associa-

ção Portuguesa de Turismo em Espa-

ços Rurais e Naturais destaca a opção 

dos portugueses por lugares “mais 

protegidos” e que aportam um maior 

sentimento de “seguran    ça”. De acor-

do com feedback que a associação tem 

recebido, as taxas de ocupação 

encontram-se em níveis “muito satis-

fatórios” até ao nal de Setembro.  

A Indie Campers, empresa de alu-

guer de autocaravanas, con rma a 

procura crescente pelos seus serviços 

Procura crescente 
pode ajudar “a salvar  
o Verão do interior”

“a partir de meados de Maio”, depois 

de meses marcados por “quedas 

abruptas”. “Foi um progresso bastan-

te rápido, no que diz respeito a todas 

as formas de turismo que promovem 

um contacto maior com a natureza e 

a tudo o que é turismo mais próximo 

do interior”, nota o técnico de marke-

ting Miguel Fraga, que refere um cres-

cimento exponencial de turistas 

domésticos. 

No entanto, este movimento turís-

ti-co em áreas normalmente caracte-

riza-das pelo despovoamento tem 

levanta-do várias questões relaciona-

das com a poluição e o aumento dos 

comportamentos de risco em zonas 

orestais. A Quercus destaca os 

“impactos negativos” que podem 

resultar da “massi cação turística”, 

tais como “a perda de valores cultu-

rais tradicionais” e a “descaracteriza-

ção da paisagem”. Paula Nunes da 

Silva, presidente da Quercus, defende 

que o momento deve ser aproveitado 

para “trabalhar a sustentabilidade e 

corrigir erros”. 

Tiago Oliveira, presidente da Agên-

cia para a Gestão Integrada de Fogos 

Rurais (AGIF), alertou, num debate 

online promovido pela ForestWise, 

para a “maior apetência das pessoas 

para viverem no espaço rural”, o que 

resulta numa maior exposição de 

“cidadãos não preparados para estar 

num ambiente mais agressivo e 

exposto a incêndios”. Em parceria 

com o Turismo de Portugal, a AGIF 

elaborou um “conjunto de manuais 

com procedimentos” e “boas práti-

cas” para que, em caso de incêndio, 

“as pessoas estejam preparadas”. 

Há mais turistas a procurar 
as zonas rurais e florestais 
do interior. A tendência 
tem gerado dúvidas acerca 
do seu impacto ambiental

Turismo
Ana Rita Moutinho

ADRIANO MIRANDA
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Turismo recupera a passos muito pequenos. Portugueses são os que mais ajudam 

Suécia em contraciclo 
A Suécia, à semelhança do Brasil e dos EUA, decidiu 

combater a covid-19 sem confinar o país e os seus habitan-
tes sempre puderam ir aos restaurantes, frequentar bares 
e levar uma vida quase igual ao período pré-covid e os 
resultados estão à vista. Apesar de não ter confinado, os 
resultados económicos são mais animadores do que paí-
ses que seguiram uma estratégia diferente, como é o caso 
de Portugal. O PIB sueco caiu 8,2%, ainda assim, menos 
que os países que confinaram. Um desses casos é Portugal 
com o PIB a cair 16,5% no mesmo período. Analistas con-
tactados pelo SOL não têm dúvidas: se Portugal voltasse a 
confinar o resultado 'seria catastrófico'. 

`NÃO 
DEVEMOS 
APONTAR 
O DEDO AO 
SETOR DO 
TURISMO' 
Daniela Soares Ferreira 
daniela.ferreira@sol.pt 

Portugal está entre os países que poderá ter 
perdas no turismo superiores a 2% do PIB. 
Analistas defendem o setor e lembram a sua 
importância para a economia. 

Portugal está entre os países que 
deverão ter perdas no setor do tu-
rismo superiores a 2% do Produ-
to Interno Bruto (PIB) devido à 
pandemia. O alerta surgiu do Fun-
do Monetário Internacional e jun-
ta-se a outros dados económicos 
que não têm sido animadores para 
a economia nacional. O FMI teve 
em conta um estudo da Organiza-
ção Internacional do Turismo, que 
«inclui um cenário envolvendo 
um levantamento gradual de 
restrições às viagens com início 
em setembro», que implica «re-
ceitas no turismo 73% abaixo 
dos níveis de 2019». 

É sabido que Portugal é econo-
micamente dependente do setor 
do turismo. Será esta uma conse-
quência dessa 'dependência'? Da-
vid Silva, analista da corretora In-
fmox considera que não é bem as-
sim. «Não creio que devamos 
olhar para esta quebra no se-
tor do turismo por esse prisma, 
pois isto não é uma consequên-
cia de se ter apostado tanto nes-
te setor, mas sim uma conse-
quência da própria pandemia», 
defende. Ao SOL o analista diz 
ainda que, «na generalidade, to-
dos os países em que o turismo 
tem maior peso na produtivi-
dade económica terão as mes-
mas quebras. Provavelmente,  

se não fosse a pandemia, esta-
ríamos 'agradecidos' por o tu-
rismo continuar a ter um im-
portante peso na economia e 
na criação de emprego» 

Também Mário Martins, analis-
ta da ActivTrades, defende ser 
normal um país apostar mais 
num setor. «Economicamente, é 
conveniente um país especiali-
zar-se num setor financeiro, 
sendo que esta especialização 
tem sempre fatores positivos e 
negativos», diz ao SOL, acrescen-
tando que, na sua opinião, faz todo 
o sentido que Portugal aposte nes-
te setor. E justifica: «Somos um 
povo acolhedor, com um clima 
favorável e com uma forte re-
gionalização que oferece várias 
alternativas de turismo». 

Ainda assim, destaca aspetos 
negativos desta aposta. «O princi-
pal aspeto negativo de uma for-
te especialização é que, se hou-
ver algum elemento externo 
que afete o setor, tal terá efei-
tos devastadores na economia. 
A pandemia que vivemos põe 
em evidência a fragilidade de 
uma economia depender exces-
sivamente de um setor econó-
mico. A economia portuguesa 
será consideravelmente impac-
tada pela queda do turismo, o 
que poderá ser um catalisador  

para uma maior diversidade 
económica», salienta. 

Mas será que Portugal devia 
apostar num outro setor de ativida-
de? Talvez não. <(rodos os países 
têm um foco e pretendem desen-
volver os setores e atividades em 
que podem ser mais fortes e po-
tenciar a sua economia. Foi o 
que Portugal fez (e não se deve 
condenar ou apontar nada a esta 
estratégia), pois é importante re-
lembrar que o setor do turismo 
teve um contributo de 8,7% no 
PIB português em 2019 e gerou 
cerca de 336.8 mil empregos (que 
representa cerca de 6,9% naeco-

  

nomia portuguesa)», diz o analis-
ta da corretora Infinox. E por isso, 
não se deve 'apontar o dedo' a este 
setor «porque se neste momento 
está a ter um peso negativo, nos 
últimos anos foi um dos setores 
responsável pelo crescimento da 
economia portuguesa». 

E a recuperação? 
Agora o importante é pensar no fu-
turo e na recuperação - não só no 
setor do turismo como nos restan-
tes que sofreram com a pandemia 
-é visto como imprescindível. 

David Silva relembra os dados 
do INE que apontam que a que-

 

bra do PM não se deve só à que-
bra do setor do turismo, mas tam-
bém ao enfraquecimento do con-
sumo privado, investimento e 
também da atividade comercial. 
Face a estes dados, o analista não 
tem dúvidas: «Naturalmente 
que a recuperação terá de pas-
sar pelos setores que têm 
maior peso na economia, pois 
só assim será possível recupe-
rar a economia para os níveis 
pré-pandemia». 

Já Mário Martins defende que 
«após a entrada num ciclo de 
crise, é particularmente dificil 
diversificar a economia, uma 
vez que a diminuição de recei-
tas restringe a capacidade de 
investimento em outros seto-
res» e, por isso, nesta altura, o 
país «teria que aguardar que a 
crise acabasse para que novas 
receitas geradas pudessem ser 
utilizadas em novas fontes de 
rendimento». 

Portugueses ajudam 
na recuperação 
A verdade é que o turismo vai re-
cuperando aos poucos - ainda que 
em passos muito pequenos - mui-
to com a ajuda do mercado inter-
no. A última estimativa do INE dá 
conta que junho terá registado 
500,5 mil hóspedes e 1,1 milhões 
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de dormidas. Mas se em maio a 
queda de hóspedes tinha sido de 
94%, agora situa-se nos 81,7%. 

Face a estes resultados, David 
Silva não tem dúvidas: a recupe-
ração não será fácil nem rápida. 
«No entanto é importante per-
ceber que se neste momento 
não temos números piores po-
derá dever-se às medidas apli-
cadas, como por exemplo as 
moratórias e o layoff>, defende 
o analista da Infinox. «Neste mo-
mento temos muitos negócios 
e empresas que ainda estão em 
atividade por terem um fundo 
de maneio que permita aguen-
tar pelos próximos meses, no 
entanto quando se tornar im-
possível prolongar o layoffpo-
deremos ver os números do de-
semprego a aumentar, o que 
originará maior incapacidade 
para pagar os seus créditos e 
dívidas e, por sua vez, condu-
zirá a um maior nível de pobre-
za e incumprimento». 

Já Mário Martins diz que «um 
dos problemas recorrentes da 
economia portuguesa é espe-
rar por uma crise para encon-
trar novas soluções». E, como 
tal, defende que a solução é sim-
ples: «O melhor é deixar que o 
furacão passe para depois re-
construir a economia». 
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PROTOCOLO ENTRE CVA E RTA

Provas e visitas às 
quintas, a par da 
evolução dos néctares 
produzidos e de alguma 
animação que começa 
a ser incluída nestes 
espaços, como o 365 
Algarve, pretendem 
potenciar o enoturismo.

Algarve quer fidelizar 
destino com os vinhos

M
etade dos 
p r o d u t o r e s 
de vinho al-
garvios já 
conta com 
alguma ofer-

ta de enoturismo, numa aposta 
que tem vindo a crescer, mas 
que continua a necessitar de 
impulso para que os vinhos se 
tornem uma referência na hora 
de escolher o destino de férias.

É para reforçar essa apos-
ta que a Comissão Vitivinícola 
do Algarve (CVA) e a Região 
de Turismo do Algarve (RTA) 
assinaram no final de julho um 
protocolo de colaboração, em 
Carvoeiro. A intenção é que os 
vinhos se tornem por eles pró-
prios o motivo da visita, que 
fidelizem os turistas e que os 
incentivem a voltar.

“Tem havido uma promoção 
muito boa da região, que tem 
acompanhado a evolução dos 
vinhos do Algarve. Do último 
apuramento que nós fizemos, 
constatámos que já metade dos 
nossos produtores tem alguma 
oferta de enoturismo, seja a 

simples prova de vinhos a uma 
experiência mais aprimorada, 
como as vindimas”, começou 
por referir Sara Silva, presiden-
te da CVA.

“O protocolo versa o merca-
do interno alargado de Portugal 
e Espanha. Temos vindo a dese-
nhar um conjunto de atividades 
conjuntas, no Consulado de 
Sevilha, na Embaixada de Ma-
drid, com a presença na Bolsa 
de Turismo de Lagoa, na Fitur, 
por forma a divulgar as quintas 
que praticam enoturismo, numa 
perspetiva de ‘player’ direto do 
setor dos vinhos”, esclareceu 
João Fernandes. E há condições, 
segundo este responsável, para 
o fazer, pois existem meios pró-

prios que são colocados à dispo-
sição da CVA. No entanto, alerta 
que todos têm de ser exigentes, 
pois esta é uma oportunidade 
de ouro, ainda mais numa altura 
em que se vivem os efeitos da 
pandemia do covid-19 na eco-
nomia.

“Temos encontrado também 
muita perspicácia para a ver-
tente da diplomacia económica 
e, muito certamente, teremos 
o apoio do cônsul de Sevilha e 
do embaixador de Madrid, para 
sermos mais ambiciosos. Este 
protocolo visa consolidar o que 
já é uma prática, mas também 
criar um novo segmento de 
procura específica no setor pri-
mário”, explicou. Ou seja, valori-

zar os bens que existem e que 
diferenciam a região de outros 
locais, como o vinho ou a laranja.

Esta não é apenas uma 
questão de sustentabilidade, 
mas também de incentivar a 
venda do produto ‘dentro de 
portas’.

Os responsáveis sublinham 
que há já investidores estran-
geiros com experiência que 
estão a apostar no território, 
num sinal muito importante de 
dinamização deste bem. João 
Fernandes alertou, porém, que 
o “produtor tem de mudar o 
seu ‘mindset’ para ser, estar e 
ou ter um enoturismo”, pois se 
for um espaço bem valorizado 
pode incentivar a venda no local, 

ECONOMIA

Turismo e Comissão Vitivinícola juntam-se para incentivar os turistas dos mercados de proximidade a visitar adegas da região

 ANA SOFIA VARELA

CM LAGOA
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“sem a concorrência agressiva 
de outros e fidelizar o cliente de 
outra forma”. A lógica é integrar 
os bens e serviços básicos na 
cadeia de valor do turismo.

 
Profissionalização 
é importante
“Sem dúvida que é muito impor-
tante a profissionalização do 
setor para garantir que a ofer-
ta está disponível aos turistas, 
portanto não só a capacidade 
de acolher em várias línguas, a 
disponibilização das visitas por 
um período mais alargado que 
não só de segunda a sexta-feira, 
abranger o turista internacional 
e nacional, mas também os resi-
dentes”, afirmou Sara Silva. 

Os algarvios devem, para 
estes responsáveis, valorizar e 
reconhecer o valor do que têm 
na região e podem, de facto, ser 
turistas nos locais onde vivem. 
“O enoturismo tem esta faci-
lidade de criar experiências e 
aquele elo de comunicação en-
tre consumidor e produtor. Isso 
é muito importante para um 
mercado tão saturado e massi-
ficado como este”, argumentou.

A dimensão da região, quan-
do comparada com outras re-
giões vitivinícolas, não precisa 
de ser também uma adversida-
de, pois o simples facto de ser 
uma região mais pequena, pode 
ser também mais ‘acolhedora’. 
“A pessoa pode visitar a quin-
ta e ser recebido pelo próprio 
produtor e isso é algo que é de 

manter e de preservar enquan-
to o podermos fazer. São par-
tilhadas as histórias daquela 
quinta, da família, o que certa-
mente ajudará a fidelizar o con-
sumidor aos vinhos do Algarve. 
Há um bom caminho a percorrer 
nesta matéria, pois somos uma 
região recente, mas temos toda 
uma potencialidade por estar-
mos numa região de excelência 
do turismo. Não precisamos de 
chamá-los. Temos é que divul-
gar primeiro e ter essa oferta 
qualificada e profissionalizada”, 
defendeu Sara Silva. 

Lagoa apadrinhou assinatura 
Há muito que Lagoa é terra 
de vinhos e, neste caso, foi a 
anfitriã desta cerimónia que 
pretende dar um novo impulso 
a este segmento. “O Município 
apadrinha com muito gosto o 
protocolo firmado entre a Re-
gião de Turismo do Algarve e a 
Comissão Vitivinícola. Sou um 
entusiasta do enoturismo por 
duas razões. Primeiro, porque 
acho que tem um enorme po-
tencial para ajudar a mitigar a 
sazonalidade, por outro, e não 
menos importante, tem capa-
cidade de ajudar a fidelizar os 
turistas que nos visitam”, disse 
Luís Encarnação, presidente da 
Câmara Municipal de Lagoa.

O autarca acredita que 
quem visita uma região vai 
querer provar o que é endóge-
no, daí a importância de mos-
trar a qualidade dos néctares 

produzidos na região. “Não é a 
mesma coisa acompanhar uma 
excelente cataplana que se faz 
maravilhosamente em Lagoa 
e no Algarve com uma cerveja, 
em vez de um bom vinho bran-
co da região. Tem outro gosto. 
E aqui entramos no campo das 
experiências. Acho que é nesse 
campo das experiências que 
devemos trabalhar, pois é isso 
que hoje os turistas procuram”, 
exemplificou. Apesar do longo 

caminho a percorrer, há uma ja-
nela de oportunidade que deve 
ser aberta. “Há mais gente a 
viajar pela gastronomia e pelo 
vinho do que propriamente pelo 
sol e mar e este é um fator que 
nós temos obviamente que 
aproveitar. Ainda mais quando 
temos excelente gastronomia e 
excelentes vinhos na região. No 
Algarve e em Lagoa fazem-se 
dos melhores vinhos do mundo”, 
concluiu.

FOTOS: ANA SOFIA VARELA
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PUBLICAÇÃO SOBRE NATUREZA

Turismo do Algarve lançou guia para crianças
D

.R
.

O Turismo do Algarve lançou um 
‘Guia de Turismo de Natureza 
Júnior’ que pretende cativar os 
mais novos para a descoberta do 
património natural deste destino 
turístico. Tem nove capítulos que 
orientam a leitura das crianças 
que estão, sobretudo, no segun-
do ciclo de escolaridade para o 
que têm mesmo de saber sobre 
a natureza algarvia quando fize-
rem saídas de campo em família. 
O Algarve, Áreas Protegidas, Pai-
sagens, Água, Rochas, Plantas, 
Animais, Trilhos e Missões são as 
grandes áreas temáticas desta 

publicação inédita, a primeira do 
género no país lançada por uma 
região de turismo.

O guia de quase 200 páginas 
foi escrito por Patrícia Oliveira e 
está recheado de ilustrações na-
turalistas, da autoria de Ana Paula 
Gaspar, que ajudam a identificar 
as paisagens e as espécies de ani-
mais e plantas mais abundantes. 
As crianças que apresentarem o 
guia nos Centros Ciência Viva de 
Faro e de Lagos terão entradas 
gratuitas nestes equipamentos 
ou então podem ganhar um jogo 
lúdico no centro de Tavira.
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IMAGENS COLOCADAS NOS PRINCIPAIS MERCADOS

‘O Algarve fica-te bem’ 
dá mote à promoção
da região como destino 
para estas férias, 
na qual o concelho 
de Lagoa assume 
papel de destaque.

Ferragudo é cenário de 
campanha turística da RTA

A 
Região de Turis-
mo do Algarve 
(RTA) lançou uma 
campanha pro-
mocional para 
motivar os turis-

tas nacionais e estrangeiros a 
escolher a região como destino 
de férias. Nesta nova ação, o 
concelho de Lagoa assume um 
papel relevante com duas ima-
gens, uma de uma rua de Ferra-
gudo e outra da Praia Grande, 
que pretende abrir ‘o apetite’ aos 
potenciais visitantes.

‘O Algarve fica-te bem’ é a 
ideia base da iniciativa que pre-
tende marcar estas férias de 
Verão, que reforça a confiança 
neste destino e a notoriedade de 
um dos locais preferidos de mui-

A vila de Ferragudo e o concelho de Lagoa em destaque na promoção da região

tos turistas, justifica a RTA.
Focada no ‘social media ad-

vertising’, a campanha apresenta 
um filme motivacional prota-
gonizado por um dos casais de 
‘influencers’ de viagens de maior 

sucesso internacional da atua-
lidade, Raquel e Miguel, que se 
conheceram no Algarve. É a esta 
região que retornam para mos-
trar e partilharem com os seus 
seguidores as experiências úni-

cas que viveram.
Além de Portugal, a ação de-

corre nos principais mercados 
emissores de turistas, como o 
Reino Unido, Alemanha, Irlanda, 
Holanda, França e Espanha.

LAGOA

 ANA SOFIA VARELA

D.R.
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NÚMERO DE INFETADOS NA REGIÃO TEM VINDO A ESTABILIZAR

Turismo retoma 
de forma gradual 
dos efeitos da pandemia

COVID-19

A 
maioria dos ne-
gócios no Algar-
ve está a menos 
de ‘meio gás’ 
nesta altura, que 
costuma ser a 

época alta do turismo na região. 
Muitos dos empresários, liga-
dos a este setor ou que dele de-
pendem sofrem as consequên-
cias de uma baixa ocupação, o 
que ‘atira’ também muitas pes-
soas para o desemprego.

É uma realidade para o 

destino turístico e apesar dos 
números de pessoas infetadas 
com a covid-19 estarem longe 
de ser alarmantes, este será 
um ano de fortes quebras para 
quem vive no Algarve.

No último mês eram cerca 
de 850 os casos registados na 

 ANA SOFIA VARELA

O desemprego continuou em níveis históricos em junho, numa consequência direta da menor 
procura do Algarve como destino de férias em relação a outros anos.

Meses de abril e maio foram de quebra total na hotelaria

região, em acumulado desde 
março de 2020, dos quais 550 
estão recuperados, conforme 
apontavam os dados divulga-
dos pela Comissão Distrital de 
Proteção Civil de Faro, a 24 de 
julho. Nesse mesmo mês, Por-
tugal continuava fora da lista 
de destinos seguros que alguns 
países criaram, o que implica 
que os turistas façam uma qua-
rentena de 15 dias, após o re-
gresso ao seu país.

À Algarve Vivo, João Fernan-
des, presidente da Região de 
Turismo do Algarve, não deixa 
margem para dúvidas. A retoma 
será lenta até que se atinjam 
níveis anteriores à pandemia e 
será sempre condicionada pela 
evolução deste novo vírus.

“Em janeiro e fevereiro des-
te ano estávamos a crescer 14,6 
por cento em dormidas, num iní-
cio de ano fantástico, a atenuar 
a sazonalidade e a conseguir 
diversificar mercados”, começa 
por recordar o responsável. Um 
progresso que foi interrompi-
do em março, onde a atividade 
caiu logo quase 50 por cento, 
seguido de abril e maio com os 
números a zero, devido ao confi-
namento e o regresso de muitos 
turistas que estavam na região 
ao país de origem.

FOTOS: D.R.
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Junho é o mês da retoma, 
mas os dados que a Associação 
dos Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve (AHETA) 
apresenta em relação à média 
de ocupação de quarto estão 
longe de ser satisfatórios. Em 
junho de 2019 esta taxa situava-
-se nos 79,2 por cento, numa 
descida que este ano assenta 
nos 10,7 por cento, o que revela 
uma quebra histórica.

“O primeiro voo foi a 28 de 
maio, vindo de Zurique (Suíça), 
e foi quando começámos a re-
construir as nossas ligações 
ainda só no espaço europeu. 
Isso traduziu-se em ter, em ju-
lho, cerca de 35 por cento das 
rotas, que tínhamos no período 
homólogo de 2019, número que 
em agosto sobe para 50 por 
cento. Do ponto de vista dos 
mercados externos nós temos 
um trabalho de reconstrução, 
pelo menos de um ano, até che-
garmos ao ponto em que está-
vamos em 2019”, resume o res-
ponsável pelo Turismo. E estes 
dados são apenas os relaciona-
dos com as rotas aéreas.

Uma das esperanças é de-
positada no mês de agosto e 
nos mercados de proximidade 
que aumentam em relação aos 
mais distantes em épocas de 
crise. O problema é que “esta-

mos numa realidade atípica, 
porque, seja em Portugal ou em 
Espanha, houve muitas pessoas 
a perder o emprego, a perder 
empresas, remuneração e há 
pessoas que, do ponto de vista 
da saúde, têm receio em viajar”, 
descreve João Fernandes. Por 
todas estas razões, “a retoma 
será sempre gradual, mesmo 
nos mercados de proximidade”, 
esclarece.

“Sabemos que nos merca-
dos de proximidade a maioria 
das pessoas marca as férias 
para entre 15 de julho e 15 de 
agosto. Portanto a expetati-
va é que esse seja o período 
de maior procura, sobretudo a 
primeira quinzena. A verdade 
é que não sabemos, ainda nin-
guém no mundo sabe, qual será 
o comportamento dos viajantes 
no futuro, se vão ganhar con-
fiança, se, entretanto, há uma 
terapêutica ou uma vacina, se 
as relações entre os países no 
que concerne às limitações de 
fronteiras vão evoluir positiva-
mente ou se vão regredir. Tudo 
isto é uma incógnita”, admite o 
responsável da RTA.

Ainda assim, também no 
Algarve a procura dos turistas 
tem sido mais evidente nos 
territórios de baixa densidade 
e por tipologias de alojamento 

Desemprego com 
aumento de 231,8 por cento

O número de desempregados inscritos nos centros de empre-
go do Algarve, em junho, sofreu um aumento de 231,8 por cento 
quando comparado com junho de 2019, segundo os dados do 
Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP). Ainda as-
sim, apesar deste crescimento significativo, houve uma desci-
da do desemprego em relação ao mês anterior, a maio de 2020, 
de 5,5 por cento.

que permitem um maior iso-
lamento. No entanto, “não nos 
iludamos pois não estamos em 
condições de dizer que já passá-
mos o pior. Temos é que ir traba-
lhando sempre na reconstrução 
daquilo que tivemos”, conclui 
João Fernandes.

Há planos de 
prevenção preparados
Apesar dos dados da covid-19 
não serem muito altos na re-
gião, as entidades e autarquias 
continuam a ter uma estratégia 
de prevenção para qualquer 
eventualidade. É por esta razão 
que continuam validadas as Zo-
nas de Apoio à População (ZAP) 
em todos os concelhos, num 
total de 51 estruturas com capa-
cidade para 2759 camas de iso-
lamento profilático, quarentena 
e reserva social de apoio a lares 
de idosos. 

Há ainda 29 estruturas com 
capacidade para 1639 camas 
nas unidades hoteleiras e mili-

tares em reserva. Estão ainda 
preparados espaços para uma 
eventual necessidade de insta-
lar hospitais de campanha no 
Pavilhão Desportivo Municipal 
da Penha, em Faro, e no Porti-
mão Arena.

Ainda neste âmbito, tinha 
sido celebrado um protocolo en-
tre o Ministério do Trabalho, So-
lidariedade e Segurança Social 
e o Algarve Biomedical Center 
(ABC) para realizar testes em 
lares de idosos e instituições 
semelhantes, bem como cre-
ches, pré-escolar e centros de 
atividades ocupacionais. 

Foram efetuados, desde 
março, 9999 testes em 182 es-
tabelecimentos de apoio aos 
idosos, a utentes e funcionários, 
em todos os concelhos, dos 
quais 1246 foram repetições de 
testes de despiste à covid-19. Já 
nas creches e espaços que rece-
bem crianças foram realizados 
2769 testes a funcionários de 
136 estabelecimentos.

“Não nos iludamos pois não 
estamos em condições de dizer 

que já passámos o pior. 
Temos é que ir trabalhando 

sempre na reconstrução 
daquilo que tivemos”.

João Fernandes diz que ninguém sabe qual será o comportamento dos viajantes
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Julho no Algarve com que-
bra de 60% face a 2019 A 
ocupação hoteleira em julho no 
Algarve registou uma quebra 
de 60,2% face ao mesmo mês 
do ano passado, tendo sido re-
gistada uma ocupação global 
média por quarto de 33,2%, 
indicou hoje uma associação 
do setor. Associação de Hotéis 
e Empreendimentos Turísticos 
do Algarve refere que o mer-
cado britânico foi o que mais 
contribuiu para a descida, ten-
do sido registada uma quebra 
de 91,1%.
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Pousada Palácio de Estoi 
abre portas renovadaA 

Pousada Palácio de Estoi 
foi alvo de uma ampla 
intervenção durante os 
meses de suspensão de 
atividade. O único "hotel 

palácio" do Algarve, que integra a ex-
clusiva rede de Small Luxury Hotels of 
the World, revela-se agora em todo o 
seu esplendor para proporcionar uma 
experiência única no sul do país.
Caracterizada pela riqueza arquitetónica 
e decorativa que resulta da recuperação 
de um palácio do século XIX, preservan-
do os seus elementos originais, a Pousada 
Palácio de Estoi tem 63 quartos, jardins 
de estilo francês, uma piscina exterior 
com vista para o mar e para a serra, e 
todas as comodidades do século XXI.
O espaço da receção passa a localizar-se 
na antiga capela que, com a sua estética 
Luís XV, é dedicada à Sagrada Família. 
Numa colaboração com o Museu Muni-
cipal de Faro, a antiga receção receberá 
uma nova área expositiva que integra 
um núcleo museológico dedicado à 
História da região e às suas várias in-
fluências: romana, árabe e clássica. A 
mistura de estilos Neoclássico, Neoro-
cocó e Arte Nova continua visível em 
cada recanto desta pousada, incluindo 
nos salões, que agora apresentam "um 
mobiliário mais clássico, uma nova 
paleta de cores que harmonizam com 
os frescos e duas linguagens distintas 
nos dois espaços de restaurante, com 
possibilidade de uso diferenciado para 
almoços e jantares bem como um novo 
deck ao ar livre", revela o Pestana Hotel 
Group em comunicado.

Restaurante Visconde 
apresenta uma cozinha 
contemporânea regional

Na antiga cozinha do palácio, "o Res-
taurante Visconde apresenta uma 
cozinha contemporânea regional, ga-
rantindo todo o sabor e autenticidade 
característas das Pousadas de Portugal 
que são também a maior rede nacional 
de restaurantes de comida tradicional 
portuguesa". O restaurante funciona 
apenas por marcação, serviço Take-
-Away e Room Service.

Tem 63 quartos, jardins de estilo francês e uma piscina exterior  FOTO D.R.

Os quartos mantêm o conforto de 
sempre, realçado pela abundante luz 
natural e a decoração discreta.
Em linha com as orientações das autori-
dades de saúde, o Pestana Hotel Group 

implementou um protocolo interno de 
procedimentos com o objetivo de ofere-
cer as melhores condições de segurança 
e higiene a hóspedes e colaboradores. A 
equipa recebeu uma formação rigorosa 

e a Pousada Palácio de Estoi está certifi-
cada com o selo Clean & Safe.
De forma a permitir um menor contac-
to pessoal com a equipa e uma grande 
variedade de novos serviços, a Pestana 

App tem também novas funcionali-
dades, como reserva de restaurante, 
check-in e check-out online, serviços, 
dicas para descobrir a região e uma 
oferta ampla de jornais e revistas.

O único "hotel palácio" do Algarve, que integra a exclusiva rede de Small 
Luxury Hotels of the World, revela-se agora em todo o seu esplendor 
para proporcionar uma experiência única
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"Hotel Palácio" do 
Algarve abre portas
A Pousada Palácio de Estoi foi 
alvo de uma ampla intervenção 
durante os meses de suspensão 
de atividade. O único "hotel pa-
lácio" do Algarve, que integra a 
exclusiva rede de Small Luxury 
Hotels of the World, revela-se 
agora em todo o seu esplendor 
para proporcionar uma expe-
riência única no sul do país. P14

UAlg em série brasileira 
Sofia Graça Aranha mergulhou 
com as espécies mais perigosas, 
desde o tubarão-tigre, ao tuba-
rão cabeça-chata e o tubarão 
branco. P4

P15 a 20

Portimão com projeto 
pioneiro nos resíduos
A Câmara de Portimão está 
a levar a cabo um projeto pi-
loto, que numa primeira fase 
se traduz na sensorização dos 
sistemas de gestão de resí-
duos urbanos, gestão hídrica 
e estacionamento, como fator 
essencial para a viabilidade da 
estratégia e orientações rela-
cionadas com o conceito de 
‘Smart City’, ou ‘Cidade Inte-
ligente’. P9

Vem aí 20 espetáculos 
com lotação reduzida
Entre a noite de estreia, com 
Diogo Piçarra, e a de encerra-
mento, com Miguel Araújo, há 
humor, magia e muita música: 
da pop ao heavy-metal, hip-hop 
e espectáculos especiais em 
dueto e concertos de António 
Zambujo, Os Quatro e Meia, 
Pedro Abrunhosa, Sérgio Godi-
nho, The Black Mamba e Xutos 
& Pontapés. P6

As certezas 
e as incertezas 
dos estudantes
"Fecharam “os espaços de 
serviço ao público ainda an-
tes de ser obrigatório”, diz 
a presidente da Associação 
de Estudantes da UAlg, ao 

POSTAL. As medidas che-
garam logo no início da 
pandemia e, inevitavelmen-
te, todos os eventos foram 
cancelados. A não realiza-

ção da Semana Académica 
"foi claramente uma perda 
ao nível da tradição”, refere. 
Sobre a próxima cerimónia 
da Bênção das Pastas há três 

possíveis cenários. Quantas 
as aulas, não se sabe se serão 
totalmente presenciais, onli-
ne ou mistas. Certezas? Há 
novos espaços. P13

A namorada 
algarvia de Camões

Interdita venda na distribuição quinzenal com o jornal

7 de agosto de 2020
1248•€1,5

Diretor: Henrique Dias Freire
Quinzenário à sexta-feira 

A N O S
A N I V E R S Á R I O

postaldoalgarve 134.976

www.postal.pt

software de
gestão
documental

Verão algarvio
a meio-gás

Está a faltar a "grande 
fatia" do Reino Unido. 
Depois do segundo 
fracasso diplomático, 
algarvios pressionam P3

Jornal inglês quer que Portugal seja incluído no corredor aéreo

PETIÇÃO  O jornal em língua inglesa com maior 
circulação em Portugal lançou uma petição pela 

Intenet a pedir ao Governo britânico para re-
considerar e incluir Portugal no corredor aéreo 

com o Reino Unido. Cerca de 30 mil pessoas 
já assinaram. P8

Homenagem post mortem

a Marinho Pires

Nasceu em Angola e veio para 
Portugal na altura da Revolu-

ção de Abril (1974). Olhão foi a 
cidade que o acolheu. Era bai-
xista dos Íris. O mar não será 
mais observado pelo artista, 

mas na memória de quem 
o ama ficarão as ondas 

que viram juntos. P21

Era a mais nova e mais bonita entre todas 
as donzelas que desfilavam nos paços da 
Ribeira. Foi ali, naquele salão, junto ao Tejo, 
que se cruzaram os olhares de Dª Francisca 
de Aragão e de Camões. Ele, o príncipe dos 
poetas e ela, uma algarvia acabada de chegar 
da sua terra natal. Foi um amor vibrante 
cantado em sonetos e redondilhas. Mas que 
não passou de uma paixão inconseguida! P17

P15 a 20

Jornal inglês quer que Portugal seja incluído no corredor aéreo
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Boris recebe t-shirt com a palavra ‘Algarve’
FILIPE VILHENA / 

HENRIQUE DIAS FREIRE

P
ortugal foi excluído 
do corredor turístico 
do Reino Unido, pela 
primeira vez, a 3 de 
julho. A decisão foi 

reforçada com a divulgação da 
lista britânica, já no dia 24 do 
mesmo mês. O principal fator 
para o afastamento do nosso 
país é a incidência relativamen-
te elevada de casos de covid-19, 
principalmente na região da 
grande Lisboa.
O número de casos por 100 
mil habitantes – fator também 
crucial na decisão – continua 
também a ser elevado, o que 
faz com que as viagens para 
Portugal não sejam aconse-
lhadas. 
O Algarve será uma das zonas 
mais afetadas pela decisão 
e prevê-se um espectro de 
desemprego. O mercado bri-
tânico tem uma dimensão 
representativa de três milhões 
de receitas em Portugal, prin-
cipalmente na região algarvia, 
com um terço (cerca de seis mi-
lhões) dos turistas.
Os empresários algarvios ten-
tam agora perceber como os 
fundos europeus serão aplica-
dos no setor, que já começou a 
dar sinais de crise. O Governo 
hesita nas respostas e a solução 
pode chegar tarde demais para 
alguns. João Fernandes, presi-
dente da Região de Turismo do 
Algarve (RTA), conta em entre-
vista ao POSTAL que “têm sido 
meses bastante difíceis, como 
apontam os dados da procura 
ou do crescimento do desem-
prego”. 
O condicionamento do Rei-
no Unido e da Irlanda, sendo 
mercados importantes para 
Portugal e com “peso relati-
vo” estão a ter “o seu impacto”, 
continua João Fernandes. As 
perspectivas podem inverter-
-se no “último quadrimestre 

[do ano], onde se espera que 
haja um indicador favorável de 
casos por 100 mil habitantes”.
O presidente da RTA afirma 
que “analisando a segurança 
sanitária do país por outros in-
dicadores, temos um retrato 
positivo. O indicador [dos casos 
covid-19 por 100 mil habitan-
tes] não nos favorece”.

“O Algarve tem 

vindo a recuperar 

alguma procura 

nacional” 

João Fernandes

João Fernandes fala ainda da 
região e do crescimento do 
mercado nacional: “O Algarve 
tem vindo a recuperar alguma 
procura nacional, espanhola e 
alguns mercados para os quais 
conseguimos reatar ligações 
áreas. Estamos ligados a três 
cidades europeias. Alguns des-
ses mercados como França, 
Holanda e a Alemanha, estão 
a ter boas taxas de ocupações 
dos aviões”.
Os portugueses são responsá-
veis por 37% das dormidas em 
hotelaria (segundo os dados 
de 2019) e são “claramente 
um mercado expressivo em 
agosto”, afirma o presidente 
da RTA, salvaguardando que a 
situação do turismo vai demo-
rar “algum tempo” até voltar 
ao “normal”, mas que estes são 
indicadores positivos. 
O POSTAL questionou João 
Fernandes acerca da iniciativa 
de um grupo de empresários, 
que ofereceu uma t-shirt a 
Boris Johnson com a palavra 
“Algarve”, para alertar para 
as consequências do fecho do 
corredor turístico para o nosso 
país. O responsável pela RTA 
afirmou que “não vou comentar 
isso, independentemente da li-

João Fernandes 
mostra-se expectante 

com o turismo nacional

Empresários decidiram fazer um vídeo 
para promover a acção  FOTOS D.R.

berdade de cada um, não posso 
entrar nessa discussão enquan-
to representante do Turismo do 
Algarve”. 
A ideia dos dois amigos surgiu 
depois de uma reunião de negó-
cios, onde Filipe Pimenta, em 
conversa com alguns dos seus 
colegas da TXIRTE, chegou à 
conclusão de que seria ótimo 
mandar uma t-shirt a Boris 
Johnson. Imediatamente, após 
a ideia, o empresário pensou na 
criação de um vídeo e assim en-
trou Guilherme Costa.
A t-shirt já existe desde 2018 e 
o contacto com Boris Johnson 
não foi fácil. Filipe Pimenta 
pesquisou na internet como se 
mandam cartas a “personali-
dades” e, por sorte, encontrou 
um exemplo precisamente com 
o nome do primeiro-ministro 
britânico. Para além da pren-

da e do vídeo, enviaram uma 
mensagem que dizia, essencial-
mente: “Apesar de acharmos 
injusta a decisão, continuamos 
‘amigos’”. 
O objetivo era alertar o repre-
sentante do Reino Unido para 
o fecho do corredor turístico, 
enquanto se fazia uma promo-
ção à marca. Em uma semana, o 
desafio estava a ser colocado em 
prática. Contudo, os amigos não 
queriam “parecer arrogantes” 
ou dar a entender que a atitude 
era um “suplício”, o que foi para 
ambos o verdadeiro desafio. 
A ideia inicial seria assim dar 
voz aos empresários, uma vez 
que as autoridades não atuaram 
em conformidade para reverter 
a situação com o Reino Unido, 
afirma Filipe Pimenta. O res-
ponsável pela TXIRTE afirma 
que “é um descontentamento 

com os nossos [portugueses] e 
com os ingleses, pela situação 
injusta”. 

“O português é 

proativo, mas não 

é reativo” 

Guilherme Costa

Na opinião de Guilherme Cos-
ta, o “português é proativo, 
mas não é reativo. Nesta ques-
tão vemos isso em termos da 
diplomacia. O Reino Unido 
representa uma grande fatia 
[no turismo], principalmente 
na região do Algarve”. Desta-
ca o diretor de Marketing da 
ConforHoteis (Albufeira), que 
a situação é “problemática” e 

deve ser feita com delicadeza. 
Para ambos, o cenário pode 
ainda piorar. 
“Como pequenos empresá-
rios, temos de o fazer. Se não o 
fizermos vamos estar à espera 
da ‘onda gigante’”, afirma Filipe 
Pimenta. 
“Nós que dependemos do turis-
mo, queríamos tê-los cá. Mas 
talvez já seja tarde demais”, de-
fende o diretor de marketing. 
“As férias de muitas pessoas já 
estão marcadas e a perda vai 
mesmo acontecer”, conclui.
A t-shirt já foi entregue e os ami-
gos esperam ver Boris Johnson 
com a palavra “Algarve” ao pei-
to. Enquanto isso, no coração 
dos britânicos Portugal não será 
um destino a visitar em 2020. 
O turismo nacional parece ser 
a “solução” para uma parte dos 
problemas económicos do país.
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"Hotel Palácio" do 
Algarve abre portas
A Pousada Palácio de Estoi foi 
alvo de uma ampla intervenção 
durante os meses de suspensão 
de atividade. O único "hotel pa-
lácio" do Algarve, que integra a 
exclusiva rede de Small Luxury 
Hotels of the World, revela-se 
agora em todo o seu esplendor 
para proporcionar uma expe-
riência única no sul do país. P14

UAlg em série brasileira 
Sofia Graça Aranha mergulhou 
com as espécies mais perigosas, 
desde o tubarão-tigre, ao tuba-
rão cabeça-chata e o tubarão 
branco. P4

P15 a 20

Portimão com projeto 
pioneiro nos resíduos
A Câmara de Portimão está 
a levar a cabo um projeto pi-
loto, que numa primeira fase 
se traduz na sensorização dos 
sistemas de gestão de resí-
duos urbanos, gestão hídrica 
e estacionamento, como fator 
essencial para a viabilidade da 
estratégia e orientações rela-
cionadas com o conceito de 
‘Smart City’, ou ‘Cidade Inte-
ligente’. P9

Vem aí 20 espetáculos 
com lotação reduzida
Entre a noite de estreia, com 
Diogo Piçarra, e a de encerra-
mento, com Miguel Araújo, há 
humor, magia e muita música: 
da pop ao heavy-metal, hip-hop 
e espectáculos especiais em 
dueto e concertos de António 
Zambujo, Os Quatro e Meia, 
Pedro Abrunhosa, Sérgio Godi-
nho, The Black Mamba e Xutos 
& Pontapés. P6

As certezas 
e as incertezas 
dos estudantes
"Fecharam “os espaços de 
serviço ao público ainda an-
tes de ser obrigatório”, diz 
a presidente da Associação 
de Estudantes da UAlg, ao 

POSTAL. As medidas che-
garam logo no início da 
pandemia e, inevitavelmen-
te, todos os eventos foram 
cancelados. A não realiza-

ção da Semana Académica 
"foi claramente uma perda 
ao nível da tradição”, refere. 
Sobre a próxima cerimónia 
da Bênção das Pastas há três 

possíveis cenários. Quantas 
as aulas, não se sabe se serão 
totalmente presenciais, onli-
ne ou mistas. Certezas? Há 
novos espaços. P13

A namorada 
algarvia de Camões

Interdita venda na distribuição quinzenal com o jornal

7 de agosto de 2020
1248•€1,5

Diretor: Henrique Dias Freire
Quinzenário à sexta-feira 

A N O S
A N I V E R S Á R I O

postaldoalgarve 134.976

www.postal.pt

software de
gestão
documental

Verão algarvio
a meio-gás

Está a faltar a "grande 
fatia" do Reino Unido. 
Depois do segundo 
fracasso diplomático, 
algarvios pressionam P3

Jornal inglês quer que Portugal seja incluído no corredor aéreo

PETIÇÃO  O jornal em língua inglesa com maior 
circulação em Portugal lançou uma petição pela 

Intenet a pedir ao Governo britânico para re-
considerar e incluir Portugal no corredor aéreo 

com o Reino Unido. Cerca de 30 mil pessoas 
já assinaram. P8

Homenagem post mortem

a Marinho Pires

Nasceu em Angola e veio para 
Portugal na altura da Revolu-

ção de Abril (1974). Olhão foi a 
cidade que o acolheu. Era bai-
xista dos Íris. O mar não será 
mais observado pelo artista, 

mas na memória de quem 
o ama ficarão as ondas 

que viram juntos. P21

Era a mais nova e mais bonita entre todas 
as donzelas que desfilavam nos paços da 
Ribeira. Foi ali, naquele salão, junto ao Tejo, 
que se cruzaram os olhares de Dª Francisca 
de Aragão e de Camões. Ele, o príncipe dos 
poetas e ela, uma algarvia acabada de chegar 
da sua terra natal. Foi um amor vibrante 
cantado em sonetos e redondilhas. Mas que 
não passou de uma paixão inconseguida! P17

P15 a 20

Jornal inglês quer que Portugal seja incluído no corredor aéreo

Página 25



A26

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 19

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 15,41 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 87943470 06-08-2020

MARKETING  ||  Proving that ‘two heads are better than one’, the Algarve Wine Commission (CVA) and the Algarve Tourism Board (RTA) have joined forces to promote Algarve wine in Portugal and Spain.A protocol was signed on Thursday, July 23 at the new Carvoeiro by CVA boss Sara Silva and regional tourism chief João Fernandes. Lagoa mayor Luís Encarnação was also in attendance.The main goal is to spread the word about the qual-ity of the wines produced in Lagos, Portimão, Lagoa and Tavira among Portuguese and Spanish holidaymakers.According to RTA, more and more tourists are seek-ing the Algarve as a holiday destination for wine and 

gastronomic experiences. In fact, the tourism board says the number has been grow-ing between “5% and 8%” in recent years.It adds that the Algarve’s selection of quality wine and food has established itself as another main reason for tourists wanting to holiday here, apart from its year-round sunshine and beaches.And while the local wine sector has been growing steadily for years, CVA and RTA believe there is still a lot of room for growth. The region is currently home to over 30 wineries, with vineyards which have been increasing in size, says CVA.Meanwhile, the ‘Vinhos do Algarve’ app has been re-launched with a “new image” and is now available also for iOS. It allows users 

to see where each winery is located, where their wines are sold, and which restau-rants serve them. There is also a section with news about the region’s wines and related events.In fact, CVA launched a new brand image for local wine in March, just a few weeks before the pandemic reached Portugal.Called Vinhos do Algarve (Algarve Wines), the brand’s logo represents a wine bot-tle featuring some of the region’s most distinctive vineyards and the typical Algarve chimney.The new identity aims to give Algarve wines “a strong and unique image, crucial when marketing the brand”, said CVA president Sara Silva at the time of the launch.

Wine and tourism bosses  
team up to promote Algarve wine
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A toast to a bright future for Algarve wine
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Travel cover 

‘outside the box’, Turismo 
de Portugal has just 
launched a travel insurance 
for foreign tourists visiting 
national territory “adapted 
to the new pandemic reality 
caused by Covid-19”. The 
initiative – promoted by 
RNA Seguros de Assistência 
– is available at portugal-
travelinsurance.com. Cover 
includes medical, surgical, 
pharmaceutical and hospi-
tal expenses “associated” 
with Covid-19, as well as 
expenses that may occur for 
cancellation, interruption 
or extension of trips.
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RTA e Comissão Vitivinícola do Algarve 

assinam protocolo 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Comissão Vitiviní-

cola do Algarve (CVA) assinaram um protocolo para promover o 
enoturismo da região em Portugal e Espanha, anunciou a CVA. 

O novo protocolo pretende divulgar a Região Vitivinícola 
do Algarve e mostrar aos residentes e turistas a qualidade 
dos vinhos de Denominação de Origem de Lagos, Portimão, 
Lagoa e Tavira. 

Segundo a RTA, "a procura primária de viagens associada 
à gastronomia e vinhos tem vindo a crescer ao ritmo de 5% a 
8% ao ano e que o produto é uma oferta turístia complementar 
ao tradicional sol e mar no Algarve". 

A aplicação móvel dos Vinhos do Algarve foi melhorada e 
relançada com uma nova imagem, estando de novo disponível 
em IOS e Android, onde é possível consultara localização dos 
produtores e saber os pontos de venda, além de restaurantes, 
notícias e eventos relacionados com a Região Vitivinícola. 

A cerimónia decorreu a 23 de julho nas novas instalações 
do Posto de Turismo do Carvoeiro, com a participação do 
presidente da RTA, João Fernandes, da presidente da CVA, 
Sara Silva e do presidente da Câmara Municipal de Lagoa, 
Luís Encarnação. 
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DIREITO DE RESPOSTA 

"Promotor do projeto para a ponta João d' Arens 

desmente ambientalistas" 
Ao abrigo do Direito de Resposta, publicamos de seguida uma carta que recebemos da Associação Última Janela sobre o Mar, no seguimento da entrevista ao arquiteto João Jacinto, 

um dos promotores do empreendimento projetado para a Ponta João d'Arens, na passada edição de 31 de junho, publicada online no dia seguinte, 1 de agosto, 

em https://jornaldoalgarve.pt/hotel-mais-proximo-da-falesia-esta-a-230-metros/ 

Carta Aberta ao arquiteto 
João Jacinto em resposta a 
entrevista dada a um jornal 
regional. 

Estimado Senhor Arquiteto 
João Jacinto, 

Não podemos começar esta 
carta sem dar o seu a seu dono. 
Ou seja, os nossos parabéns 
ao arquiteto João Jacinto, que 
tão bem vem defender a sua 
dama, embora a forma como o 
faz, mereça os nossos maiores 
reparos; ao Jornal do Algarve 
que permite que em plena 
fase de apreciação pela CCDR 
do projeto apresentado pelos 
investidores haja uma tentativa 
tão despudorada de interferên-
cia; e parabéns a nós pelo que 
vamos dizer a seguir. 

As declarações do arquiteto 
João Jacinto são verdadeira-
mente preocupantes a vários 
níveis. 

O senhor arquiteto arvora-se 
em intérprete da vontade da 
"população", como ele nos cha-
ma. Do que se sabe, o senhor 
arquiteto ou os investidores 
que representa não organizou 
sessões de esclarecimento com 
a população, não organizou 
sondagens de opinião e por isso 
não sabemos de onde lhe vem 
esta ideia de achar que o novo 
projeto responde aos "anseios 
da população". 

Nós — um grupo de poucas 
pessoas que conseguiu em 
pouco tempo dissecar uma 
questão complexa (o PU da 
UP3 e o processo de DIA do 
projeto apresentado) — não 
nos armamos em intérpretes 
da vontade popular, muito 
menos o senhor arquiteto que 
não consta que viva por estes 
lados e também não consta que 
tenha auscultado a "vontade" 
da população. Aliás, porque 
para aquilo que interessa ao 
senhor arquiteto, a vontade da 
população é irrelevante. E é tão 
irrelevante que uma das conse-
quências da "reformulação" do 
projecto para "ir ao encontro 
dos anseios da população" 
foi encostar" ... os edifícios à 
estrada.". Mas o que o senhor 
arquiteto não diz — e que talvez 
tivesse sido interessante fazer 
parte do rol de perguntas for-
muladas — é que encostar os 
edifícios à estrada equivale a 
expulsar cidadãos portimonen-
ses — a tal população de que 
fala o senhor arquiteto — que 
habitam naquele mesmo local 
há mais de 40 anos e que à 
conta deste projeto estão a ser 
expulsos das suas casas. Não 
importa que alguns tenham  

mais de 70 anos ou que um 
deles seja doente oncológico. 
Ou o senhor arquiteto João 
Jacinto desconhece este facto? 
Está bem vista a vontade de 
ir ao encontro dos anseios da 
população ... 

Diz o senhor arquiteto João 
Jacinto que o promotor (ele) fez 
um vídeo e que nesse vídeo o 
impacto ambiental é mínimo. 
Para o senhor arquiteto o im-
pacto ambiental é visto a partir 
do ar, com vídeos e a peso? 
Sabe bem que não é assim que 
as coisas funcionam, mas caso 
não saiba, passamos a explicar. 
O voo que foi feito sobre a área 
do João D'Arens forneceu a 
base para a elaboração de 
ürn vídeo que mostrou "um 
impacto ambiental mínimo", 
porque mostra que dos 46 ha 
de terrenos que os promotores 
terão à sua disposição apenas 
1,8% serão ocupados por edi-
fícios. Ora, o senhor arquiteto 
João Jacinto, sabe muito bem 
que o impacto ambiental é um 
conceito jurídico que não se 
define sobrevoando o local de 
implantação de um projecto, 
nem se avalia ao peso ou pela 
percentagem de ocupação da 
área total com edifícios. 

Um "impacte ambiental" 
é um conjunto de alterações 
favoráveis e desfavoráveis pro-
duzidas no ambiente, sobre 
determinados fatores, num 
determinado período de tempo 
e numa determinada área, 
resultantes da realização de 
um projecto, comparados com 
a situação que ocorreria, nesse 
mesmo período de tempo e 
nessa área, se esse projecto 
não viesse a ter lugar (ai. k) do 
artigo 2.° do RJAIA). 

Noutra ótica verifica-se ain-
da a defesa de questões téc-
nicas falaciosas que o senhor 
arquiteto João Jacinto aparen-
temente foi derramando na 
entrevista, tais como: «reduzís-
semos a área do plano, que tem 
46 hectares»; «campos de ténis, 
piscinas, estacionamentos...(...) 
Há tudo isso, mas vai aí aos 
2%. É muito pouco relevante.«; 
«no plano aprovado em 2008, 
podiam ir até 15 metros de altu-
ra»; «Plano de urbanização que 
permitiu, aliás, um esquema 
de perequação entre os vários 
empreendedores.; «diminuição 
do número de quartos não era 
uma imposição da CCDR (...) foi 
uma vontade nossa»; «Com este 
projeto será possível a entrega 
para domínio público de 92 mil 
metros quadrados, que são 
mais de 9 hectares, para a au-
tarquia»; por desconhecimento 

_ . . 
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do processo ou deliberados e 
que colocam em causa a serie-
dade de toda a reportagem e 
mais ainda, ofendem a integri-
dade da própria CCDR. 

Passamos a detalhar, para 
que não surjam mais erros de 
interpretação: 

O sistema de perequação do 
Plano de Urbanização impunha 
que os hoteleiros pagassem 
todas as infraestruturas do Pla-
no, no entanto, a operação de 
loteamento é referente apenas 
aos hotéis 1, 2 e 3, portanto 
NÃO FOI CUMPRIDO; 

A área de intervenção para 
a implantação de 3 hotéis, 
contabilizando inclusive a área 
urbanizável não hoteleira é 
de 34,7 hectares, dos quais 
APENAS 8,46 hectares seriam 
área urbanizável hoteleira (sem 
descontar as três parcelas que 
foram retiradas no projeto), 
desconhecendo-se de onde 
surgiram os 46 hectares; 

Dos cálculos «retificados» 
apensos à informação que 
remetemos para a CCDR verifi-
cou-se que serão impermeabili-
zados 27.909 m2 (implantação 
dos edifícios mais equipamen-
tos complementares) sobre 
uma área urbanizável permitida 
de 50.536, 58 m2 que perfaz 
uma intervenção de cerca de 
55% da área urbanizável; 

Achamos interessante a 
«bondade» na cedência de 
terreno para a Autarquia, sem 
que seja referido que inclui a 
faixa de domínio público, áreas 
da REN, bem como, que a legis-
lação impõe que nas operações 
de loteamento sejam cedidas 
áreas para espaços verdes e 
equipamentos. 

É ainda lamentável que Jor-
nal do Algarve tenha reavivado 
a memória para uma declara-
ção menos feliz e obtida à má 
fila de um dos fundadores do 
movimento de cidadania am-

 

,3‹ 

biental "A última janela para o 
mar", e na nossa opinião este 

. reavivar da memória (colocando 
em evidência o lapso que have-
ria construções a 50 metros da 
falésia) serviu apenas para que 
o investidor pudesse realçar 
que "afinal não é assim tanto!". 

O que o jornalista devia ter 
perguntado, mas não pergun-
tou, é se mesmo o hotel mais 
distante cumpre o PROTAL, 
sabendo nós que este instru-
mento de gestão territorial não 
se aplica a este caso, caso con-
trário esta "coisa", não saía do 
papel. E a resposta à pergunta 
milionária é "NÃO!" Todos os 
hotéis ficam a menos de 500 
metros da linha da costa. E, 
mais, a proposta reformulada 
continua a VIOLAR o PU da UP 
3 e o regime da REN. 

Querendo fazer jornalismo 
sério, o Jornal do Algarve teria, 
ao menos, lido ou pedido para 
ler a participação organizada 
pelo movimento "A última janela 
para o mar", na consulta públi-
ca no âmbito do processo de 
avaliação de impacto ambiental 
ou teria falado com alguém des-
te movimento cívico; teria feito 
trabalho de casa e jornalismo. 

Mas a cereja no topo do 
bolo está encerrada numa 
frase lapidar que faz arrepiar 
os cabelos de qualquer jurista 
que perceba os conceitos de 
justiça e imparcialidade, con-
ceitos menos caros a alguns 
arquitetos que desconhecem 
a função social do arquiteto, e 
muito menos aos profissionais 
do marketing. Sim, porque o 
senhor arquiteto João Jacinto 
é MBA em marketing. E esta 
entrevista é bém reveladora 
das suas capacidades na área. 

Voltemos à cereja. Então, 
o senhor arquiteto tem a des-
façatez de dizer o seguinte: 
"Quando for emitida a DIA ela 
virá com condicionantes. Com 

• 
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boas práticas e mudanças."? 
É verdade. O senhor arqui-

teto João Jacinto dá já como 
garantida uma DIA favorável. 
Na sua avidez por ver o pro-
cesso de DIA deferido — o que 
se compreende — não hesita 
em colocar em causa a im-
parcialidade da CCDR. É que, 
neste momento, e pela ordem 
natural das coisas estamos 
numa fase do procedimento 
que se denomina "Parecer final 
e emissão de DIA" (artigo 16.° 
do RJDIA), no âmbito do qual, a 
CCDR ou emite uma DIA favorá-
vel, favorável condicionada ou 
desfavorável. 

Neste momento a CCDR 
está a analisar o projecto e as 
pressões exteriores é algo que 
se deve evitar. Não que se ache 
que a CCDR é permeável a este 
tipo de investidas, enviesadas 
contra aqueles que a única coi-
sa que pretendem é defender 
o seu território, o seu patrimó-
nio, a sua riqueza natural. No 
entanto este tipo de investidas 
debilita qualquer decisão fu-
tura. Renovamos, no entanto, 
a confianças na capacidade 
técnica e na imparcialidade 
da CCDR Algarve, bem como a 
consciência de que as CCDR's 
funcionam como garantes do 
cumprimento das questões 
ambientais. 

Por último parece-nos sur-
real que num momento em que 
a Comissão Europeia assumiu 
nitidamente a narrativa da 
emergência ecológica, já não 
há só a preocupação vincada 
dos ambientalistas, cientistas 
e comunicação social, mas 
também a dos políticos, que 
ao mesmo tempo que reconhe-
cem a urgência, reconhecem o 
fracasso de intervenções urba-
nísticas e de más decisões ao 
longo de décadas. O caso dos 
empreendimentos projetados 
para a UP3 trata-se de um  

exemplo de tipologia de cons-
trução que por mais embeleza-

 

mento de imagem não podem 
mais ocorrer num Algarve com 
identidade. Será que o senhor 
arquiteto João Jacinto ou as 
pessoas que representa, não 
conseguem compreender isto? 
Não... O dinheiro quer continuar 
a falar mais alto! 

A atual situação da CO-
VID-19 trouxe impreterivelmen-
te a necessidade de repensar 
investimentos e, neste caso, 
todos os investimentos que des-
troem a Natureza e Recursos 
Naturais devem cair por si só. 
Também as Alterações Climá-
ticas trouxeram a necessidade 
de traçar cenários muito mais 
realistas, evitando a ocupação 
das zonas costeiras. Nada deve 
ser feito nas zonas costeiras em 
termos de edificado de grande 
expressão. Urge hoje mais do 
que nunca, a necessidade de 
investirmos em soluções de 
base natural para a mitigação 
dos riscos ou, melhor ainda, 
para a preservação na íntegra 
dos ecossistemas existentes e 
que cumprem o seu papel na 
natureza. Tem conhecimento 
de tudo isto, certo? 

Como sabemos que não 
vai comentar ou responder a 
esta nossa missiva, sentimos 
verdadeira vergonha alheia, 
porque assim perderá a opor-
tunidade de apresentar o seu 
pedido sincero e formal de des-
culpa aos algarvios e à CCDR e 
de demonstrar que afinal até 
compreende que o momento 
não é de destruir mas sim de 
preservar tudo o que é ainda 
possível preservar. Cada dia 
que passa nesta nossa "nova 
normalidade" é uma chamada 
de atenção para a necessidade 
de mudança imediata do para-
digma de um progresso assente 
na construção em espaços 
onde a Natureza ainda procura 
respirar. 

Talvez não saiba ou não 
queira saber, mas o grupo de 
cidadania ambiental "João 
D'Arens A Última Janela para 
o Mar" extravasa as Redes 
sociais. 

E só para terminarmos, 
senhor arquiteto João Jacinto, 
o tempo de um Algarve de boca 
fechada já acabou. Agora temos 
as Redes Sociais é verdade, 
mas temos muito mais e somos 
muito mais do que isso! 

O grupo de cidadania am-
biental " A Última Janela para 
o Mar" 
Portimão, 3 de agosto de 2020. 

Página 29



A30

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 17,55 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 87959249 06-08-2020

Medidas de retoma progressiva 

não satisfazem hoteleiros 
O presidente da Associa-

ção de Hotéis e Empreendi-
mentos Turísticos do Algarve 
(AHETA) considera que as 
medidas de retoma progres-
siva aprovadas no início da 
semana pelo Governo "não 
satisfazem" as empresas do 
setor turístico da região. 

"Estas medidas poderão, 
porventura, ajustar-se às 
necessidades e às exigências 
de outros setores de atividade 
no resto do país, mas não 
satisfazem, naturalmente, a 
situação do Algarve", disse 
Elidérico Viegas. 

O dirigente falava após 
uma reunião da secretária 
de Estado do Turismo, Rita 
Marques, com empresários e 
sindicatos da região, realizada 
na sede do Turismo do Algarve, 
em Faro. 

"A senhora secretária de 
Estado veio anunciar as me-
didas que o Governo aprovou 
para o país, não para o Al-
garve, nem para o turismo. 
O que se esperava era que 
pudesse haver medidas de 
discriminação positiva para 
a região, muito mais afetada 
do que o resto do país, aten-

  

dendo à sua dependência de 
um único setor de atividade", 
frisou o líder da AHETA. 

O apoio extraordinário à re-
toma progressiva, que estará 
em vigor entre agosto e de-
zembro, poderá ser solicitado 
pelas empresas com quebra 
de faturação igual ou superior 
a 40% "a partir do final da 
próxima semana", anunciou 
na segunda-feira a ministra 
do Trabalho, Solidariedade e 
Segurança Social. 

Já o apoio adicional para 
as empresas com quebra de 
faturação igual ou superior a 
75% só poderá ser pedido em 
setembro, mas terá efeitos 
retroativos a agosto, disse a 
ministra. 

O apoio extraordinário à 
retoma progressiva estava 
previsto no Programa de Esta-
bilização Económica e Social 
(PEES) mas não contemplava 
o novo apoio adicional para 
empresas com quebra de 
faturação igual ou superior 
a 75%. 

O dirigente empresarial 
sublinhou que, como as me-
didas de apoio são apenas 
efetivas até dezembro e o  

turismo da região só espera 
retomar em abril do próxi-
mo ano, o desemprego no 
Algarve, "a partir de outubro, 
continuará a aumentar expo-
nencialmente". 

"No caso do Algarve, não 
existe retoma progressiva, 
nem existe retoma. A existir 
alguma recuperação da ativi-
dade, só irá ocorrera partir da 
Páscoa do próximo ano", as-
severou Elidérico Viegas, que 
pretendia a manutenção do 
lay-off simplificado e forma-
ção de ativos nas empresas 
na época baixa. 

A secretária de Estado do 
Turismo referiu que este paco-
te de medidas está ligado ao 
Orçamento Suplementar, mas 
que, face à avaliação contí-
nua da situação, não será 
fechada a porta à possibilida-
de de os apoios continuarem 
em 2021. 

"Nós não fechamos a por-
ta a nada, sendo certo que 
cada decisão tem o seu ti-
ming certo. Tendo em conta 
que temos um Orçamento 
Suplementar recentemente 
aprovado, entendemos por 
bem garantir aqui apoios até  

ao final do ano. Vamos ver 
como a pandemia evolui tam-
bém", afirmou Rita Marques. 

A governante acrescentou 
que o apoio específico às em-
presas com quebra de fatura-
ção igual ou superior a 75% 
se dirige ao setor turístico. 

"Pese embora não haver 
referência explícita ao setor 
do turismo, esta medida 
tem como objetivo último  

assegurar os postos de tra-
balho no setor", garantiu Rita 
Marques. 

Mas o presidente da 
AHETA ressalvou que, se 
os apoios forem dados em 
função da quebra da fatura-
ção dos últimos dois meses, 
isso penalizará as empresas 
da região, que terão acesso 
tardio a esse instrumento 
específico. 

"Nos meses de julho e 

agosto, embora muito aquém 
daquilo que é habitual em 
anos anteriores, [as empre-

sas] não terão uma quebra 
de 75%, terão uma quebra 
inferior. Além de não servirem 
nem se adaptarem os interes-
ses da região, [as medidas] 
ainda podem penalizar a 
região nesta perspetiva", 
concluiu. 
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da capacidade máxima 
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(1) triltt AILSAMIE -GORRANÇ4k DE ASSINATURAS 
Passados quase 7 meses do inicio 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 inferir 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 

Para mais fácil identificação da transferência, solicitamos envio comprovativo de pagamento para:  ja.assinantes@gmail-com 
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A32  
RTP 1

 	Duração: 00:01:43

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 87995509

 
10-08-2020 09:45

1 1 1

Noites sem animação

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dedaa3da-c03d-40bd-bf32-

3b809611c1a6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As noites em Portugal estão sem animação nas ruas. Mesmo na capital, só há movimento nos
restaurantes.
 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-08-09 22:20
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-10 09:45
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A33  
TVI 24

 	Duração: 00:06:03

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 87995530

 
09-08-2020 22:47

1 1 1

Técnicos de eventos protestam esta terça.feria

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1328d3ac-7e82-4372-9ddf-

d79a58abb1da&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Mais de 140 empresas responsáveis pelo serviço técnico de eventos em Portugal vão realizar um
manifesto em Lisboa para pedir ao Governo mais apoios ao setor. Entrevista a Pedro Magalhães,
presidente da Associação de Serviços Técnicos para Eventos.

Página 33



A34  
SIC Notícias

 	Duração: 00:05:45

 	OCS: SIC Notícias - Jornal de Domingo

 
ID: 87994455

 
09-08-2020 22:45

1 1 1

Vida Noturna em Lisboa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e047ea57-a854-4c89-8ba1-

6a9dde45ec94&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Hilário Castro, presidente da Associação de Comerciantes do Bairro Alto é nosso convidado, para nos
dizer qual é o limite para os comerciantes de Lisboa. Os proprietários afirmam estar em situação
dramática.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal de Domingo , 2020-08-09 03:14
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A35  
TVI

 	Duração: 00:03:20

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87990110

 
09-08-2020 20:43

1 1 1

Algarve: hotéis que praticam o regime de tudo incluído

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=287df597-e037-47a4-beca-

7011f7f7fcef&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, os hotéis que praticam o regime de tudo incluído, têm registado uma procura acima da
média. Em plena pandemia, este interesse dos portugueses têm surpreendido os próprios hoteleiros,
que não esperavam tantas reservas.
Declarações de Lino Martins, Diretor Comercial AP Hotels and Resorts; Marcos Sousa, Diretor Salgados
Palace/Salgados Palm Village; João Fernandes, pres. Região de Turismo do Algarve.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-08-10 07:53
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-09 20:44
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-10 09:44
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-10 09:44
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-09 01:37
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A36  
TVI

 	Duração: 00:02:12

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87990003

 
09-08-2020 20:23

1 1 1

COVID-19 na Europa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f6ecdbcf-9c3d-4869-9d2b-

a849832f7b46&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A pandemia mudou a dinâmica do turismo na Europa. Na Croácia, a falta de turistas, na outrora tão
sobre-lotada a cidade de Dubrovnik tem sido bem recebida pelos locais.
Em Espanha cresce o negócio de aluguer de piscinas privadas, para evitar praias cheias e na Bélgica
foi esse o problema este sábado. A polícia foi obrigada a fazer várias detenções e pessoas que não
cumpriam o distanciamento local na praia.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-08-10 06:43
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-10 07:21
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-09 20:23
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-09 22:44
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-10 08:28
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-10 08:28
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-10 06:44
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-09 23:39
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-10 10:23
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-09 00:18
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-09 01:16
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A37  
RTP 1

 	Duração: 00:06:36

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 87989994

 
09-08-2020 20:06

1 1 1

Presidente no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=479c19d6-3de8-4eb5-8e77-

71178da5d794&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vamos agora para Silves onde está o Presidente para um jantar de trabalho com os autarcas da
região.
Direto do local.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.

Página 37



A38  
CM TV

 	Duração: 00:01:25

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 87990465

 
09-08-2020 20:09

1 1 1

Marcelo Rebelo de Sousa no Algarve - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7764f066-04b0-4ddb-a58b-

83a969a0d39e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Marcelo Rebelo de Sousa está de férias no Algarve, depois de uma passagem por Porto Santo.
Direto do Algarve.
Comentários de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
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A39  
SIC Notícias

 	Duração: 00:07:43

 	OCS: SIC Notícias - Jornal das 7

 
ID: 87993191

 
09-08-2020 19:01

1 1 1

Marcelo Rebelo de Sousa em Silves

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=35ab56c2-98af-4f20-85d3-

5e106a0f1f31&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da República terminou as férias em Porto Santo e está agora já no Algarve, em Silves, a
falar com jornalistas, vamos acompanhar.
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A40  
CM TV

 	Duração: 00:01:26

 	OCS: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço

 
ID: 87987061

 
09-08-2020 12:54

1 1 1

Algarve perde 850 milhões de euros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0f733bba-9b0a-4d49-a9aa-

7f09c683228d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve teve quebras de mais de 850 milhões de euros na ocupação hoteleira devido à falta de
turistas. Espera-se que as provas desportivas da região a partir de setembro, ajudem a recuperar a
situação.
 
Repetições: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço , 2020-08-09 14:32
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A41  
RTP 3

 	Duração: 00:05:25

 	OCS: RTP 3 - 360

 
ID: 87987447

 
08-08-2020 21:45

1 1 1

Quebra no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7db7e25b-d52d-4d54-bb5b-

1d8dd4cf0e20&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Lisboa é uma das cidades portuguesas mais afetadas pela quebra do turismo. Os comerciantes têm
sofrido prejuízos enormes e reclamam por turistas rapidamente.
Direto de Lisboa.
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A42  
RTP 1

 	Duração: 00:06:50

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 87981228

 
08-08-2020 20:56

1 1 1

Regresso do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a565a5bc-2404-4608-80f7-

12bf20b184ea&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Ligação em direto ao Parque das Nações em Lisboa e a Vilamoura, locais onde habitualmente circulam
turistas.
Comentários de Júlio Fernandes, chefe e proprietário "D'bacalhau"; Mário Perry, empresário.
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A43  
TVI

 	Duração: 00:01:58

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87980813

 
08-08-2020 20:34

1 1 1

Agosto no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fa91f35e-12c6-41ca-8c83-

f6f7d3318a1f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Quem anda pelo Algarve, sabe que a água do mar tem oscilado entre os 22 e os 24 graus.
Temperaturas que têm ajudado a compor os areais. Quem está de férias, diz que este é um ano
diferente, com menos movimento em pleno mês de agosto. Um mês que tradicionalmente marca as
férias de muitos portugueses.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-08 20:35
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-08 23:42
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-08 01:31
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-09 08:36
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-09 09:36
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-09 10:19
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-09 16:04
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-09 17:08
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-09 18:21
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A44  
TVI

 	Duração: 00:02:13

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 87977513

 
08-08-2020 13:39

1 1 1

Açores: campanhas para captar turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6a95d411-d7d0-410f-a379-

695bf21bb88d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O mesmo acontece nos Açores, onde o Governo está a definir um plano para relançar a economia
regional. No caso do turismo, vão ser promovidas campanhas nacionais e internacionais para atrair
visitantes. Entre as medidas principais, crianças até 12 anos não pagam a viagem para o arquipélago.
Comentários de Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional dos Açores.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-08-08 13:39
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-08 18:30
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-08 00:40
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-09 08:40
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-09 09:45
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-09 12:31
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A45  
SIC

 	Duração: 00:03:27

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 87977481

 
08-08-2020 13:27

1 1 1

Ajuda alimentar no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b37616f3-cef0-4be1-9dbd-

5544ed3ed805&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Desde o início da pandemia, mais de 8.000 famílias algarvias passaram a precisar de ajuda alimentar.
A situação pode atingir proporções de catástrofe social com as eventuais falências e despedimentos no
final do verão.
Comentários de Nuno Alves, Banco Alimentar do Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-08-08 13:27
 SIC Notícias - Jornal das Duas , 2020-08-08 14:21
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2020-08-08 19:48
 SIC Notícias - Notícias , 2020-08-09 07:25
 SIC Notícias - Notícias , 2020-08-09 08:23
 SIC Notícias - Notícias , 2020-08-09 09:18
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-08-09 10:19
 SIC Notícias - Notícias , 2020-08-09 11:18
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-08-09 12:28
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A46  
CM TV

 	Duração: 00:03:17

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 87971191

 
07-08-2020 21:22

1 1 1

Salvamento do Quinas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ede30277-44bf-43e2-b848-

db9ebe60c1bc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Foi há um ano que a tartaruga Quinas foi devolvida ao mar, depois de uma recuperação de sucesso.
Esteve no Porto d'Abrigo do parque aquático Zoomarine durante 48 dias. Declarações de Élio Vicente,
Diretor do Porto D'Abrigo.
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A47Algarve é mais do que praias. Há design aplicado à cultura local
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/08/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Vanda Jorge

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4390847d

 
O impacto da pandemia no Turismo no Algarve tem sido notícia, mas também o design se viu obrigado
a reinventar em tempos de menos turistas e de experiências mais digitais.
 
Quando pensamos em Algarve, pensamos imediatamente num verão de dias quentes e de praia. O
impacto que a pandemia trouxe ao setor do turismo tem sido já muitas vezes analisado, mas há
outros setores, sem sazonalidade, que também sentiram o impacto da Covid-19.
 
Esta semana conversámos com Henrique Ralheta, Diretor do Loulé Design Lab, que tem como objetivo
apoiar ativamente ideias e projetos na área do design aplicado à cultura local.
 
Um laboratório de criação, investigação e experimentação, onde são disponibilizadas condições para a
formação e fixação de uma comunidade criativa, que tem entre as iniciativas o acolhimento e a
incubação de criadores em espaços de coworking, oficinas partilhadas e showroom; a promoção de
projetos de investigação aplicada à produção local; um laboratório de criação e desenvolvimento de
produtos; uma rede de oficinas parceiras e uma programação regular com residências artísticas,
workshops, conferências e exposições.
 
Tal como muitos outros projetos, a pandemia obrigou-os a repensar estratégia, acelerou a
digitalização na forma de trabalharem e de se apresentarem e, neste verão, apostam na conquista do
mercado nacional, de visita ou de férias no Algarve.
 
Vanda Jorge
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A48

Governo no Algarve para possível realização de final MotoGP
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 10/08/2020

Meio: Rádio Comercial Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=88b94d22

 
Possibilidade foi admitida na semana passada pelo secretário de Estado.
 
Os secretários de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e do Turismo, Rita Marques,
visitam hoje o Autódromo Internacional do Algarve, sendo esperado o anúncio da realização em
Portugal da última das 15 provas do Mundial de MotoGP de 2020.
 
Esta possibilidade foi admitida na semana passada pelo próprio secretário de Estado João Paulo
Rebelo.
 
"Há a possibilidade iminente de termos em Portugal um grande prémio de motociclismo, o que
evidentemente é para nós uma grande notícia, ainda para mais ao termos o Miguel Oliveira no
circuito", disse o governante na quarta-feira.
 
O Mundial de MotoGP foi, este ano, reduzido a 15 corridas devido à pandemia de covid-19, e a
DORNA, empresa promotora do mundial de Velocidade em motociclismo, anunciou a entrada de uma
nova corrida na Europa, devido ao cancelamento das provas de Argentina, Tailândia e Malásia.
 
Em declarações à agência Lusa, o presidente da Federação Internacional de Motociclismo, o português
Jorge Viegas, confirmou que "Portimão é uma hipótese" para acolher esta 15.ª prova.
 
"O Autódromo Internacional do Algarve (AIA) é circuito de reserva do Mundial de MotoGP nos anos de
2020 e 2021 e tem um pré-acordo para entrar no calendário em 2022", recordou.
 
O AIA vai receber, também, em 25 de outubro, uma prova do Mundial de Fórmula 1.
 
Agência Lusa
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A49

Eletricidade não aumenta velocidade nem passageiros - Jornal do Algarve
 

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

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: https://jornaldoalgarve.pt/eletricidade-nao-aumenta-velocidade-nem-passageiros/

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
Depois de vários atrasos, a eletrificação da Linha do Algarve deverá estar concluída no final de 2023,
mas as obras poderão não implicar a conquista de passageiros para o comboio, um meio de transporte
que no Algarve não logra vender mais de 2 milhões
de bilhetes por ano para percursos regionais, o que é considerado manifestamente insuficiente para
uma exploração rentável da linha.
 
O valor estimado de investimento na eletrificação da linha do Algarve, cujas obras deverão começar
nos próximos meses, é de 65 milhões de euros, com comparticipação dos Fundos de Coesão Territorial
da União Europeia. Atualmente está em fase de conclusão o processo de Avaliação de Impacte
Ambiental, prevendo-se que durante o 4º trimestre do corrente ano serão lançados os concursos
públicos para as varias empreitadas. "Estima-se que no final de 2023 seja já possível percorrer a Linha
do Algarve em comboios com tração elétrica, numa infraestrutura modernizada e com enormes
melhorias", disse ao JA fonte da Infraestruturas de Portugal. Ainda é desconhecida a solução para o
material circulante, que deverá ser substituído, de forma a permitir a tração elétrica. Fontes ligadas à
ferrovia adiantaram que a CP poderá recorrer a material em segunda mão das linhas de Sintra e
Cascais.
 
Nos últimos 30 anos chegou-se a propor a deslocação da linha para sul, a chegada do comboio ao
aeroporto e universidade, a retirada da ferrovia do centro de Faro e até a expansão da rede a
Espanha, mas nos últimos anos as autoridades nacionais decidiram-se pelo minimalismo dos
investimentos. Isso implica vários tipos de continuidade: a velocidade, os tempos de espera e de
percurso, a frequência dos comboios e, com tudo isso em banho-maria, o número de passageiros não
deverá crescer, conforme disseram esta semana ao JA várias fontes ligadas à ferrovia do Algarve.
 
"As pessoas não vão passar a utilizar a linha só porque é eletrificada. Há um ganho ambiental mas até
ele é diminuído, porque ele seria muito maior se retirássemos pessoas que usam a viatura para as
colocar no comboio. Só não há défice de exploração entre Olhão e Faro. Porque são 10 minutos", disse
ao JA o deputado social-democrata Cristóvão Norte, que há alguns dias inquiriu sobre o assunto o
ministro das Insfraestruturas, Pedro Nuno Santos, em sede da comissão parlamentar de economia,
obras públicas e inovação.
 
"Em 'off' ele acabou por me dar razão. A linha do Algarve não vai beneficiar em nada desta
remodelação, do ponto de vista de trazer passageiros para a via férrea", confidenciou ao JA o
deputado algarvio.
Segundo ele, a ideia de intervir na linha do Algarve "é por ser uma alternativa ao modo rodoviário.
Para isso, há várias coisas que têm que ser feitas: menos supressões, melhor material circulante,
intercidades de cariz regional, que possa fazer trajetos muitos mais rápidos do que os que há hoje:
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faz-se o percurso Lagos/Faro em 1h40 e toda a linha 3h00".
 
Haver ou não havercurvas para ganharvelocidade
 
"Ninguém está a propor que se invista numa via férrea de um lado ao outro, gastar mil milhões de
euros. Mas o problema são algumas curvas que são mais pronunciadas e com pequenas alterações de
traçado havia ganhos de velocidade de 20 a 30 km hora. Esbater 4 ou 5 curvas de um lado e do outro.
Elas estão identificadas e há mais do lado do sotavento do que do barlavento. Há uma diferença entre
andar entre 70 ou 80 km/hora e andar a 120 ou 130. É diminuir 30 minutos. E se de Lagos a Faro
passar a ser uma hora, em vez de 1h40, atrai-se passageiros", enuncia o deputado eleito pelo círculo
de Faro, lamentando que "não se conquiste nem mais um passageiro" com a eletrificação, que se
limita aos troços Faro/VRSA e Tunes/Lagos, uma vez que o troço Tunes/Faro foi eletrificado em 2004.
 
"O problema é que os benefícios aqui, para o dinheiro que se está a investir, são mesmo muito curtos.
Se ganhássemos 20 ou 30 mil pessoas já era razoável, mas nada, ganhamos zero", enfatiza o político.
 
O especialista em mobilidade Alexandre Domingues, técnico da CCDR, concorda que o tempo de
percurso entre Portimão e Faro é demasiado alto e adjetiva-o até de "terceiro-mundista", mas
descarta que o problema seja o traçado da linha: "Não há relevo, não há montanhas, pode haver uma
ou outra curva que possa ser aparada. Foi o que se fez em 2004 com o Euro. Mas o grande problema
da velocidade são os cruzamentos das composições. Pode haver sempre correções de traçado de
forma a aumentar a velocidade, mas o problema não passará por aí. Mas há taludes, passagens de
nível, material circulante, não haver pontos de cruzamento das várias composições".
 
O especialista ferroviário José Caramelo, que trabalhou durante décadas na Linha do Algarve,
corrobora: "O traçado atual permite velocidades máximas entre 80 e 120 km/h. Para a natureza do
tráfego existente, caracterizado por paragens muito próximas, e que deveriam, numa perspetiva de
melhor servir o transporte regional, ser multiplicadas encurtando ainda mais os trajetos entre
paragens o aumento de velocidade máxima deixa de ter sentido porque não teria correspondência no
aumento da velocidade comercial. O "milagre" que poderá levar as pessoas a optar pelo comboio não
será a velocidade, será a maior frequência das composições e a paragens próximas das pessoas.
Milagre que existirá quando a decisão individual de optar pelo modo ferroviário não for inibida pelo
receio de esperas longas para embarcar. Não será necessário então consultar um horário, porque se
conhece qual o tempo máximo de espera", afirma, evocando também a necessidade de carruagens
mais confortáveis, existência de transportes públicos rodoviários de distribuição e de parques de
estacionamento.
 
"Automotoras" Expo 98 e Euro 2004 não chegaram...
 
Para aquele especialista da REFER, atualmente aposentado, o objetivo da eletrificação da Linha do
Algarve, inaugurada, por troços, entre o fim do século XIX e os primeiros anos do século XX, resume-
se a substituir o atual material circulante que é movido a diesel: "Substituí-lo por outro com tração
elétrica. Como a extensão da rede ferroviária nacional só em troços residuais não está eletrificada, a
CP persegue o objetivo de eletrificar para garantir a mobilidade do material circulante", enuncia o
engenheiro José Caramelo, para quem esta decisão "é pressionada pelo facto de as automotoras
existentes no Algarve estarem em fim de vida e a necessidade da sua substituição ser inadiável".
 
Mas, como já aqui se sugeriu, a história dos projetos para a Linha do Algarve, que desembocou na
minimalista eletrificação, bem se aproxima do adágio popular "a montanha pariu um rato": com
"automotoras" de alta tração como as realizações Expo 98 e Euro 2004, houve projetos a rodos, mas
todos eles - à exceção da eletrificação - ficaram na gaveta.
 
Integrante de vários grupos de trabalho que tinham a mobilidade como pano de fundo, Alexandre
Domingues recorda como tudo se processou desde o início do século XX: "Os governos iam caindo.
Cada vez que começava um novo executivo retomava-se o trabalho. Depois houve um documento
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final, em 2008, que previa seis cenários quanto à ferrovia. O cenário zero era não fazer nada. No
outro extremo, o cenário seis propunha a eletrificação da linha, a adoção de material circulante novo,
e uma visão holística, integrado com outros meios de transporte. Era um cenário mais ambicioso, que
passava por um metro ligeiro. Os cenários 5 e 6 eram considerados estruturantes, sobretudo o 6
previa a tração elétrica em toda a linha", descreveu o técnico ao JA.
 
O documento de 2008 ficou na gaveta durante todo o período de governação de José Sócrates, para
parcialmente ser retomado no Governo seguinte, em 2014, ainda em plena crise económica, com a
construção do elenco de medidas Peti3+, que tinha 59 investimentos estruturantes, a implementar de
2014 a 2020. No caso do Algarve, ali se previa a ligação ao aeroporto de Faro e a eletrificação da
linha. O executivo seguinte, de António Costa, removeu a ligação ao aeroporto e, no programa
Ferrovia 2020, restou a eletrificação da linha. Em 2017, apontava-se a eletrificação, que ficou
atrasada depois de se ter constatado que afinal, para efeitos de eletrificação, era necessário um
Estudo de Impacto Ambiental. "Com tudo isso, nunca se informou ninguém de quais eram os
contornos particulares do projeto. Toda a gente supôs que nesta eletrificação estavam incluídas
correções de traçado para aumentar a velocidade", reforça Cristóvão Norte.
 
Pegar na linha e trazê-la para baixo
 
Mas voltando ao documento de 2008, Alexandre Domingues realça que a publicação já ia avisando
que, na prática, nenhum dos modelos propostos era rentável, pois não traziam gente para a linha em
quantidade suficiente para compensar os custos de exploração. Embora, nos cenários mais elevados
(sobretudo o 5 e 6), haja uma evolução da procura."Mas havia outras vantagens, em termos sociais e
de ordenamento do território. Interessante a longo prazo, mas a curto prazo não rentável".
 
Longe tinham ficado os tempos do PROT 1991, em que se propunham alterações profundas ao traçado
da linha, sobretudo entre Faro e Portimão, onde os principais aglomerados urbanos (Quarteira, Loulé,
Albufeira, Armação, Lagoa) não são servidos, "porque a linha foi feita no início do século XX, quando
não havia turismo nem concentrações no litoral", refere o técnico da CCDR. O referido PROT tinha
deixado previstos alguns corredores, um dos quais passava abaixo do traçado atual da linha, que
servisse todos estes grandes aglomerados. "Mas aquilo que o PROT 91 tinha deixado previsto para
eventual estudo de uma linha a sul da atual ficou comprometido pela ocupação do corredor, com
campos de golfe e empreendimentos. Na revisão do PROT de 2007 isto já nem é considerado por não
haver espaço", explica o especialista.
 
Contudo, os mais complexos cenários 5 e 6 do documento de 2008 pressupunham um sistema
ferroviário ligeiro a servir Faro, o aeroporto e a universidade. Esses cenários implicam a transformação
da linha num metro ligeiro "com limiares mínimos de procura que justificam a sua construção e os
limiares que apuraram estão muito aquém desse mínimo. Os tais limiares de procura que foram
estimados diziam que não era justificável em termos financeiros mas que a decisão, em última
instância, caberia aos políticos".
 
Elevar em muito a fasquia dos atuais 2 milhões de passageiros por ano parece pois um objetivo
condenado à partida. A Linha do Algarve parece pois estar condenada ao fracasso de exploração. "Só
os barcos na Ria Formosa levam mais do que isso. Há mais gente a andar de barco durante dois ou
três meses na Ria Formosa do que em toda a Linha do Algarve. E perdeu-se a oportunidade de trazer
gente para a ferrovia com a crise de 2009. Houve um ligeiro crescimento dos passageiros no sistema
ferroviário, mas depois houve falha ao não se conseguir manter essas pessoas. Assim que sentiram
algum desafogo financeiro voltaram ao transporte particular", afirma o técnico da CCDR.
 
Com a ligação ao aeroporto adiada para as calendas gregas, está também descartada a hipótese de
construção de uma grande gare de Faro fora do centro da cidade, no Patacão, solução de que se
falava desde o PROT 91, há três décadas. "Essa solução, da gare do Patacão, não implicava o
levantamento da linha, porque o que se pretendia era articular o serviço com o corredor de ligação a
Espanha, paralelo, colado à A22 e entrar em Espanha pela ponte do Guadiana. Já o Peti 3+ propõe
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ligação de alta velocidade a Espanha a longo prazo, mas os espanhóis não querem", enquadra
Alexandre Domingues.
 
Mais Ferrovia quer comboios dentro das cidades
 
Dirigente do Movimento Mais Ferrovia, que pretende defender a preservação e modernização daquele
meio de transporte, Cristina Grilo - vereadora da Câmara de Faro - critica a já muito defendida
retirada da linha da baixa da cidade, considerando que se trata de uma mais valia para a cidade, mas
defende o aligeiramento do material circulante. " A substituição do equipamento circulante pesado,
atualmente existente, por comboios ligeiros modernos, tipo metro de superfície, com tempos e
espaços de arranque/paragem curtos, que têm a vantagem de permitir adotar medidas minimizadoras
dos impactos negativos derivados da existência do caminho-de-ferro em ambiente urbano,
designadamente em Faro e noutros povoamentos, onde soluções de reconversão paisagística e de
embebimento da via ao nível do pavimento poderão ser concebidas, permitindo o seu atravessamento
e dissolvendo o conceito de barreira que prevalece na opinião pública. Para além de estar associado a
um transporte de elevada frequência, de elevado número de passageiros, com paragens de
proximidade às populações, confortável e que contribui para a defesa de valores ambientais", disse ao
JA.
 
Ao contrário dos técnicos ouvidos pelo JA, o Movimento Mais Ferrovia - de que também faz parte do
especialistas José Caramelo - não considera que o número de passageiros seja mínimo: " Os comboios
não circulam vazios. Em 2017, a lotação média no sentido VRSA - Faro é considerável, mesmo tendo
em conta as atuais más condições de transporte, iniciando-se em VRSA com 20 passageiros, em
Tavira com 35, em Olhão com 6e e terminando em Faro com 85 passageiros. Em 2017, viajaram 1,2
milhões de passageiros entre Faro e VRSA e 0,9 milhões de passageiros entre Faro e Lagos, sendo que
a transferência de utentes entre estes 2 troços foi inferior a 1%, o que implícita a possibilidade de
tratar separadamente os 2 troços", justifica a dirigente, em resposta escrita enviada ao JA.
 
Advogando uma exploração turística da linha, o movimento, através de Cristina Grilo, reclama
também uma ligação Aeroporto - Faro - Parque das Cidades, sustentando que deve haver uma ligação
ferroviária ligeira que sirva o Aeroporto, a Praia de Faro, Montenegro e a Gambelas/Universidade, que,
em articulação com o troço Faro-VRSA e com baixos custos ambientais, "constitua um forte fator de
coesão territorial e, eventualmente, um embrião de mobilidade ferroviária, a expandir no futuro,
interessando a Faro e à região.
 
João Prudêncio
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Rota Vicentina apela à "conduta consciente" dos visitantes, contra lixo e dejectos
 

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

Meio: Rádio Campanário Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2f62ea9e

 
De acordo com a noticia avançada pelo Jornal público, a Associação dedicada aos trilhos no Alentejo e
Algarve refere uma "forte preocupação" local com a "crescente tendência do campismo e caravanismo
selvagem" nas falésias e praias. "Passou a ser frequente encontrar lixo e dejectos humanos ao longo
da costa."
 
A Rota Vicentina "apela a uma conduta consciente por parte de todos os visitantes, com destaque para
a prática do campismo e caravanismo, que deve acontecer exclusivamente nos parques de campismo
da região", lê-se em comunicado da associação que cuida e promove centenas de quilómetros de
trilhos no Alentejo e Algarve.
 
A Rota Vicentina chama a atenção para a necessidade de "uma maior co-responsabilização de todos os
amantes desta costa tão selvagem, para que assim possa permanecer por muitos anos".
 
No documento, salienta-se que "a sustentabilidade é a grande motivação do trabalho desta associação
de agentes e habitantes locais", assinalando-se a "forte preocupação" dos habitantes locais com "uma
crescente tendência do campismo e caravanismo selvagem nas falésias e praias da região". Mas
também com o "parqueamento abusivo em parques de estacionamento urbanos e das próprias praias,
terrenos privados e áreas onde a sua circulação é inclusive proibida". Tudo com "consequências ao
nível de impactos paisagísticos, ambientais e sociais".
 
"A dimensão do fenómeno já ultrapassou há muito a real capacidade de carga da região, e passou a
ser frequente encontrar lixo e dejectos humanos ao longo da costa", confirma a Rota Vicentina, que é
apoiada por "uma rede de 200 empresas de diferentes sectores", além de "operadores turísticos
internacionais", todos empenhados na "sustentabilidade" e numa "oferta de alta qualidade".
 
É com esta preocupação crescente que a associação lançou esta quinta-feira um apelo a "uma conduta
consciente por parte de todos os visitantes, com destaque para a prática do campismo e caravanismo,
que deve acontecer exclusivamente nos parques de campismo da região".
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