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A1 GNR e ICNF fiscalizaram campismo e caravanismo na Costa Vicentina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/08/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d6c433

 
Guarda levantou 116 autos de contraordenação.
A Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Destacamento Territorial de Portimão, da Direção
Regional do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) do Algarve e da Câmara
Municipal de Vila do Bispo - Serviço Municipal de Proteção Civil, levaram a cabo ontem, quinta-feira,
13 de agosto, uma ação de fiscalização, no concelho de Vila do Bispo, contra o campismo e
autocaravanismo selvagem.
 
A operação decorreu no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina e envolveu 22
elementos (10 Vigilantes da Natureza e 10 Militares da GNR - Posto Territorial de Vila do Bispo (sete)
e Núcleo de Proteção da Natureza (três) e dois do Serviço Municipal de Proteção Civil, com oito
viaturas.
 
Decorrendo entre as 8h00 e as 13h00 horas, resultou no levantamento de um total de 116 autos, dos
quais 91 contraordenações resultantes de campismo e autocaravanismo selvagem, bem como
estacionamento ilegal em locais não permitidos, e 25 por incumprimento do regulamento de
sinalização de trânsito.
 
O campismo e autocaravanismo selvagem  é um problema identificado há muito e que constitui fator
de destruição de habitats, alguns deles protegidos, além de representar uma ocupação ilegal da qual
resulta uma degradação dos locais utilizados por deposição descontrolada de resíduos , explica o ICNF.
 
Assim, estas ações de fiscalização têm como objetivo  desincentivar práticas ilegais e fortemente
degradadoras de uma área de elevado valor natural mas também turístico .
 
[Additional Text]:
Autocaravanismo
É com forte preocupação que os agentes e habitantes locais constatam uma crescente tendência do
campismo e caravanismo selvagem, que deixam um rasto de lixo e dejetos humanos nas falésias e
praias do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Por isso, a Associação Rota
Vicentina apela a uma conduta consciente por parte de todos os visitantes.
Print Icon
 
barlavento
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Hotéis do Algarve 
com quebras de 60% 
no mês de julho

A Associação de Hotéis e 
Empreendimentos Turísti-
cos do Algarve (AHETA) 
indica que no mês de julho 
as unidades de alojamento 
sofreram uma quebra de 
60,2% face a 2019, tendo a 
taxa de ocupação global 
média ficado nos 33,2%. 
Para esta redução, “o mer-
cado britânico foi o que 
mais contribuiu para a des-
cida verificada”, assegura a 
associação que apontou 
uma redução de 91,1% em 
comparação com o ano 
passado.

Página 2



A3

França, Malta e Países Baixos passam para a "lista negra" do Reino Unido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/08/2020
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URL: https://zap.aeiou.pt/franca-holanda-lista-negra-reino-unido-340558

 
number10gov / Flickr
 
O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson
 
O Reino Unido impôs uma quarentena obrigatória, nesta quinta-feira, para aqueles que chegam ao
território britânico a partir de França e dos Países Baixos, após um aumento dos casos de covid-19
nesses dois países. Portugal permanece também na mesma lista negra.
 
"Os dados mostram que devemos incluir França, Países Baixos, Mónaco, Malta, Turks e Caicos e Aruba
na nossa lista" de países cujos turistas devem ficar em quarentena ao chegarem ao Reino Unido,
informou o ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, na sua conta no Twitter. "Se chegar ao
Reino Unido após as 4h de sábado [mesma hora em Lisboa], terá de se manter em isolamento por 14
dias", acrescentou.
 
A medida pode afetar um grande número de britânicos, cerca de 500 mil, que costumam viajar para
França durante o verão. Londres havia, inicialmente, imposto a quarentena de duas semanas a todos
vindos do exterior para o solo britânico, mas, depois, reduziu estas restrições, especialmente para os
vizinhos europeus - decisão, aliás, que excluiu Portugal, levando a várias reações do Estado
português.
 
Após este novo anúncio, o secretário francês para Assuntos Europeus, Clément Baune, afirmou,
também pelo Twitter, que França "lamenta [a decisão], que resultará numa medida de reciprocidade,
à espera do regresso à normalidade o quanto antes".
 
Já no final de julho, o Reino Unido decidiu restabelecer a quarentena obrigatória para todos os que
chegam de Espanha, medida que surpreendeu tanto as companhias aéreas quanto as agências de
viagens. As autoridades britânicas também impuseram este isolamento na semana passada a todos os
viajantes de Bélgica, Andorra e Bahamas.
 
Com cerca de 41 mil mortos, o Reino Unido é o país europeu com o maior número de mortes causadas
pela pandemia.
 
// Lusa
 
Lusa
 
Lusa
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OMBRIA RESORT 
Projeto vai gerar 
encaixe fiscal 
de 22,2 milhões 
de euros em Loulé 

.1* 
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Construção do empreendimento arrancou em dezembro - 

de 2019 e tem conclusão prevista para 2030, 
com cerca de 380 propriedades. Maior procura vem 
de fora, mas existe também o interesse dos portugueses 
que querem viver longe dos grandes centros urbanos. 

t' 
RODOLFO ALEXANDRE REIS 

rreis@jornaleconomico.pt 

• 
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stá a crescer na região do Algar-
ve um dos maiores projetos imo-
biliários do país. O grupo finlan-
dês Pontos vai investir ao longo 

dos próximos 10 anos 260 milhões de euros 
no Ombria Resort. Um empreendimento lo-
calizado no concelho de Loulé, cuja constru-
ção teve início em dezembro de 2019, estando 
a sua conclusão prevista para 2030 e que terá 
ao todo perto de 380 propriedades. Em decla-
rações ao Jornal Económico, o CEO do Om-
bria Resort, Julio Delgado, começa por desta-
car o estudo feito pela Universidade do Algar-
ve sobre o impacto económico e social deste 
projeto no concelho de Loulé, que vai permi-
tir um encaixe fiscal de 22,2 milhões de euros 
para este município, a par da "dinamização da 
economia local e do crescimento do emprego 
indireto, pelo impacto positivo que o Ombria 
Resort deverá ter em restaurantes, bares, mer-
cearias e empresas de atividades turísticas", 
afirma. 

Além disso, quando o projeto estiver em 
funcionamento, em 2022, "a necessidade de 
mão de obra estabilizará nos 300 postos de tra-
balho, dos quais 15% serão profissionais com 
nível de educação superior", frisa o CEO. 

Este empreendimento encontra-se divido 
em três fases de construção, cada uma de cerca 
de três a quatro anos: a primeira, que já se en-
contra em curso, tem conclusão prevista para 
2022, inclui o Hotel Viceroy (com seis restau-
rantes, piscinas, spa, ginásio, kids club) e as 
Viceroy Residences, o centro de conferências 
e campo de golfe. "As Viceroy Residences têm 
valores de comercialização que começam nos 
368 mil euros, com áreas entre os 70 e os 173 
m2. Algumas destas branded residences terão 
também um jardim privado, uma piscina ou 
um jacuzzi. Estes apartamentos turísticos ofe-
recem aos proprietários um retorno garantido 
líquido de 5% ao ano nos primeiros cinco 
anos", indica. 

Esta primeira fase inclui ainda cerca de 95 
outras unidades imobiliárias, repartidas por 
duas zonas: as Villas Alcedo, que são 12 mora-

  

dias residenciais de luxo personalizáveis e en-
tregues "chave na mão", equipadas com tecno-
logias de última geração e com a possibilidade 
de serem personalizadas para os seus proprie-
tários. Podem ser utilizadas sem restrições pe-
los seus proprietários, e geridas e alugadas li-
vremente. Depois temos as Oriole Village, 
com 83 unidades turísticas (apartamentos, 
moradias geminadas ou em banda e moradias 
isoladas). São propriedades turísticas vendidas 
totalmente mobiladas e equipadas. Em ambos 
os casos os proprietários podem usufruir dos 
serviços de aluguer da Viceroy Hotels & Re-
sorts e outros serviços turísticos, tais como a 
manutenção e a conservação das propriedades 
e das áreas comuns. 

Nesta primeira fase, o grupo Pontos irá in-
vestir 100 milhões de euros, sendo os restan-
tes 160 milhões investidos nas duas fases se-
guintes. "Nessas duas fases surgirão ainda ou-
tras unidades imobiliárias e diversas instala-
ções de lazer e entretenimento, como área 
para agricultura biológica, apicultura, obser-
vatório astronómico, piscinas aquecidas, ca-
minhos/trilhos para passeios pela natureza ou 
BTT e um clube de praia numa das praias pró-
ximas", explica Julio Delgado. 

Desde que o projeto arrancou, em dezem-
bro, já foram vendidas cerca de 25% das 65 Vi-
ceroy Residences. "Temos assistido a um 

JULIO DELGADO 
CE0 OMBRIA RESORT 

r. 

grande interesse por parte de clientes que pro-
curam um investimento imobiliário em resi-
dências exclusivas. A procura vem sobretudo 
de clientes estrangeiros, mas também de al-
guns portugueses. Em termos de nacionalida-
des estamos a falar de franceses, holandeses, 
belgas, britânicos, suíços, escandinavos e ou-
tros de fora da Europa", realça o CEO do Om-
bria Resort. 

Sobre o interesse manifestado por parte de 
investidores portugueses, a explicação pren-
de-se com uma procura crescente por pro-
priedades rodeadas pela natureza ou com fácil 
acesso a amplos espaços verdes e ar puro, em 
resorts de baixa densidade de construção e lo-
calizados em zonas com boas acessibilidades 
mas afastadas dos grandes centros urbanos, 
onde os residentes se sintam em segurança do 
ponto de vista físico e sanitário. "Outra ten-
dência crescente é a procura por propriedades 
com dimensões maiores ou com mais divi-
sões, com internet super rápida e que permi-
tem conciliar a vida familiar com o teletraba-
lho", sublinha Julio Delgado. 

Este empreendimento prolonga-se por 153 
hectares, mas apenas 3,5% dessa área é afeta à 
construção e, como tal, tem baixa densidade 
populacional, o que em tempos de pandemia 
acaba por ser também um fator importante na 
procura por este tipo de projetos. 

"Por outro lado, todo o resort estará equipa-

  

do com internet de fibra ótica e as diferentes 
propriedades disponíveis vão ao encontro des-
ta necessidade de se conciliar o teletrabalho 
com uma vida familiar saudável", realça o CEO. 

Questionado sobre o impacto que a pande-
mia do coronavírus tem tido no processo de 
comercialização das primeiras unidades, Julio 
Delgado refere que continuam a receber mui-
tos pedidos de informação, aos quais têm dado 
resposta através de email, telefone e também 
por videoconferências. 

"Antes do início da pandemia, já tínhamos 
feito uma forte aposta em campanhas de 
marketing online e nas redes sociais, nomea-
damente através da nossa app digital, através 
da qual é possível fazer visitas virtuais e assim 
conhecer em pormenor os nossos imóveis. 
Todos os imóveis que temos em comercializa-
ção são vendidos em planta, pelo que sempre 
utilizámos muito o digital para captar novos 
clientes e para nos ajudar no processo de ven-
das", salienta. 

Em relação a outros projetos futuros do 
grupo Pontos, Julio Delgado esclarece que 
"para já não estão previstos outros projetos em 
Portugal, dado que a empresa finlandesa viu 
nesta região do país "o sítio ideal para desen-
volver a sua visão de criar um resort de luxo 
ecológico de nova geração, focado no bem-es-
tar e na componente sustentável e totalmente 
aberto à comunidade local", conclui. • 
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ANÁLISE 

Uma oportunidade 
para depender 
menos do turismo 

O Algarve destaca-se 
pela sua dependência 
do turismo. PEV, PAN, CDS, 
PCP e Iniciativa Liberal 
defendem que a região 
deve depender menos 
do turismo e passar 
a apostar mais noutros 
setores, como 
a pesca e agricultura. 

BIANCA MARQUES 

bmarques@jornaleconomico.pt 

a região do Algarve, que sobrevi-
ve fundamentalmente do turis-
mo, sofreu um grande golpe 
motivado pela pandemia. O 

CDS, PCP, PAN, Partido Ecologista "Os 
Verdes" (PEV) e a Iniciativa Liberal destaca-
ram ao Jornal Económico (JE) a dependência 
da região do turismo e consideram que esta 
poderá ser uma oportunidade para o Algarve 
apostar noutros setores. Os apoios às empre-
sas, como o lay-off simplificado, é outro dos 
aspetos defendido pelos partidos. 

"No contexto da Covid-19, o nosso país, e 
em especial o Algarve, Lisboa e Porto sofre-
ram uma quebra muito grande de emprego", 
recordou o deputado do PAN Paulo Baptista 
ao JE, realçando que o desemprego algarvio 
rondou "os 200% devido ao facto de, também 
nos últimos anos, o Governo ter optado por 
um caminho que colocou as fichas todas 
numa lógica de turismo de massas". 

Para reverter esta tendência, o PAN de-
fende que o plano de recuperação económi-
ca algarvio deve assentar em dois aspetos 
centrais. 

"Por um lado, é preciso no imediato ga-

  

rantir perspetivas aos muitos desemprega-
dos, muitos deles jovens e em início de car-
reira, que trabalhavam em condições muito 
precárias nos setores do turismo e da restau-
ração", sugere Paulo Baptista 

Por outro, o PAN acredita ser necessário 
"tomar medidas que apostem na conversão 
de uma economia assente num turismo in-
sustentado para uma economia que tenha 
nos eixos centrais a transição energética, a 
aposta nos serviços verdes". 

O partido Ecologista "Os Verdes" também 
referiu que a crise pandémica poderá ser 
uma "oportunidade para reorientar a econo-
mia do Algarve". Assim, o PEV acredita que 
o Governo deve investir em "criar uma ala-
vanca para um futuro diferente pois o Algar-
ve, quanto a nós, não pode continuar depen-
dente fundamentalmente de uma só uma ati-
vidade económica", explicou ao JE a deputa-
da dos ecologistas Manuela Cunha. 

"O Algarve tem de se virar mais para a sua 
serra, não desprezando as outras atividades 
económicas do mar, como a pesca", sublinha 
Manuela Cunha que considerou ainda que, 
com o passar dos anos, a pesca passou a ser  

"relativizada em relação ao turismo". 
A aposta nas serras, "nomeadamente a 

produção florestal da serra do montado", 
bem como o investimento em "toda a ativi-
dade de pequena produção agrícola familiar 
de qualidade que o Algarve tem oportunida-
de de fornecer ao país", são outras das medi-
das que o PEV destaca para o Algarve. 

Por sua vez, o CDS, que caracterizou a vi-
são estratégica de recuperação económica do 
país como sendo "uma mão-cheia de nada", 
ressalvou que a dependência algarvia do tu-
rismo fez com que a região tenha "travado a 
fundo devido a esta crise e, por isso, tem sido 
penosamente afetado por esta quebra abrup-
ta da atividade económica", enfatizou ao JE a 
deputada do CDS Cecília Anacoreta Correia. 

Para os centristas a preocupação está nas 
empresas associadas "ao turismo, à hotelaria, 
restauração, atividades recreativas, empre-
sas de rent-a-car e de organização de even-
tos. Estas empresas estão a procurar sobrevi-
ver e aquilo que é verdadeiramente funda-
mental é dar-lhes apoios concretos no curto 
prazo", frisou Cecília Anacoreta Correia. 

O sucesso destas medidas estará depen-
dente da articulação de "estratégias e do en-
quadramento da utilização de fundos da 
União Europeia, no caso do Algarve olhan-
do para o setor do turismo", explicou Cecília 
Anacoreta Correia. 

A mudança e o reequacionar de medidas 
aplicadas à estratégia económica do Algarve 
são apontadas como urgentes pelos partidos, 
designadamente pela Iniciativa Liberal. De 
forma a ajudar os algarvios, a Iniciativa Libe-
ral lançou recentemente a campanha #Mais-
PeloAlgarve. "Acreditamos que ninguém 
melhor do que quem cá vive, trabalha e in-
veste pode saber qual a melhor forma de aju-
dar a região", apontou Cláudia Vasconcelos, 
coordenadora da Iniciativa Liberal de Faro. 

"Acreditamos que este é também o mo-
mento para ajudar o Algarve a depender me-
nos do Turismo e a procurar novas apostas 
na sua economia", salientou Cláudia Vas-
concelos que revelou que, para o partido, as 
medidas a adotar pelo Governo deviam pas-
sar por "uma forte aposta na formação das 
equipas das várias unidades hoteleiras e dos 
restantes players diretamente relacionados 
com a indústria, de forma a qualificar o des-
tino como um todo". 

A Iniciativa Liberal também defende "a 
aposta numa imagem de marca consolidada 
da região enquanto destino MICE", e assim 
passar a integrar a organização de congres-
sos e eventos. 

Já o Partido Comunista Português (PCP), 
numa nota enviada ao JE, lembrou que o 
"verão deixará marcas muito profundas no 
plano do desemprego e dos direitos dos tra-
balhadores, na situação de milhares de mi-
cro e pequenas empresas, no aumento da 
pobreza", e que a "ausência de medidas por 
parte do Governo" está a provocar "um rá-
pido agravamento da situação económica e 
social". 

Para o PCP, devem ser "proibidos os des-
pedimentos" e os salários devem ser pagos 
na totalidade. 

No mesmo comunicado, os comunistas 
deixam outros apelos, como "a construção de 
um novo Hospital Central na região", que "a 
agricultura e as pescas sejam potenciadas e se 
promova a indústria", bem como "o investi-
mento público, designadamente, mediante 
um verdadeiro sistema intermodal de trans-
portes". • 

o 
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ATUALIDADE 
Algarve: O paraíso 
tem de se reinventar 

A pandemia desferiu um rude golpe 
no turismo e o Algarve precisa de se 
reinventar para sair da crise. A 
mobilidade é uma das áreas onde a 
região terá de mudar de estratégia. A 
retoma do tráfego aéreo não chegará 
antes de 2024 e, até lá, o Algarve terá 
de apostar em novas soluções de 
mobilidade. Conheça as opiniões dos 
especialistas e as propostas dos 
partidos para relançar a economia, 
num trabalho de fundo sobre a região. 
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O PARAÍSO TEM DE SE REINVENTAR 
A pandemia desferiu um rude golpe no turismo e o Algarve  precisa  de se reinventar  para sair da crise. A mobilidade é uma  das áras onde 
a região terá de mudar de estratégia. A retoma do tráfego aéreo  não  chegará antes  de 2024 e, até lá, o Algarve terá  de apostar em novas 

soluções para a entrada e mobilidade dos turistas. Conheça as opiniões dos especialistas e as propostas  dos partidos para relançar 
a economia, num trabalho especial sobre a região. Páginas 6  a 9 

João Palma Ferreira, Rodolfo Reis e Bianca Marques 
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“Queremos 
multiplicar 

por dez  
o volume 

de negócios 
da indústria 

espacial” 
Na sua primeira entrevista exclusiva, 

Chiara Manfletti, a presidente  
da Agência Espacial Portuguesa, revela 

as prioridades para a próxima década  
e explica de que forma a economia 

e as empresas portuguesas poderão 
beneficiar da exploração espacial. ● P4 e 5

PROTAGONISTA

Prisa exige 36,8 milhões  
pela dona da TVI. Valor fica 
63% acima da OPA da Cofina  
JE teve acesso a ‘teaser’ entregue em julho a potenciais investidores, onde Prisa admite que venda dos seus 64% precisa 
do OK de Mário Ferreira e fixa mínimo de 67,6 cêntimos por ação, acima dos 41,5 cêntimos da OPA relançada há dias. ● P3

COVID-19 

Finanças públicas  
não aguentam 
segunda vaga, alertam 
economistas ● P8

PARLAMENTO 

Comissão de inquérito 
ao Novo Banco avança 
após conclusão  
de auditoria ● P9

SUPLEMENTO CAPITAL VERDE 

Emissão de ‘green 
bonds’ alemãs cria nova 
referência para dívida 
sem risco ● Especial

ORÇAMENTO DO ESTADO 

Suspensão das regras 
orçamentais até 2022 
facilita acordos  
à esquerda ● P6

PUB

ey.com

BARÓMETRO EY

Página 22
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PUB

PUB

Mota Engil lidera corrida a projeto de 440 milhões 
no Gana e tem mais obras à vista em África ● P14 e 15

DEMORA NAS LINHAS COVID 

Companhia Agrícola 
do Sanguinhal 
queixa-se da CGD  
ao Banco  
de Portugal ● P16

Carlos João Pereira da Fonseca 
Sócio gerente da Companhia Agr. do Sanguinhal
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´Think Tank´ da mobilidade: Algarve deve repensar modos  de entrada de turistas,
para não depender da aviação, propõe a EY
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/08/2020

Meio:
Jornal Económico Online (O) -

JE.Leitor Online
Autores: João F. Palma-Ferreira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d07599c1

 
O novo 'think tank' da EY, coordenado por Pedro Carvalhas Coutinho, deixa um alerta: como a retoma
do tráfego aéreo só virá depois de 2024, a grave situação vivida na principal região turística
portuguesa implica que sejam otimizadas outras vias de entrada de turistas no país que não
dependam da atividade aeroportuária
 
A mobilidade mudou radicalmente durante o primeiro semestre de 2020, com consequências nefastas
em todas as áreas de atividade que lhe são transversais, alerta a consultora EY. A nova realidade em
que vivemos, envolvidos pela pandemia do coronavírus, implicou enormes alterações na atividade
aeroportuária, na aviação civil, no turismo - que em Portugal terá consequências especialmente
gravosas na região do Algarve - na organização inteligente do tráfego urbano, nas smart grids, na
produção da indústria automóvel, no investimento em I&D e em todas as restantes áreas transversais.
Quem o diz é Pedro Carvalhas Coutinho, que coordena na EY o lançamento do novo "Think Tank da
Mobilidade", alertando, no topo das questões mais relevantes, para que a retoma do transporte aéreo
está dois anos atrasada, não devendo surgir antes de 2024.
 
João Palma Ferreira
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Fátima enfrenta mudança drástica no número de peregrinos e de reservas neste 13
de agosto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/08/2020

Meio: Observador Online

URL: https://observador.pt/programas/noticiario/as-noticias-das-9h-336/

 
É a primeira grande peregrinação do ano permitida, apesar da pandemia. E os números não são
animadores para uma cidade que vive muito do turismo.
 
Rádio Observador
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Turismo no interior alentejano não se queixa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/08/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/turismo-no-interior-alentejano-nao-se-queixa/

 
Início Destaques Turismo no interior alentejano não se queixa
 
Turismo no interior alentejano não se queixa
 
Agosto 14, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
O interior do Alentejo, que no Verão costuma estar sem turistas, este ano não se pode queixar.
 
Segundo Francisco Ramos, presidente da Câmara de Estremoz, as unidades de turismo rural e de
alojamento local estão praticamente ou mesmo cheios, e os hotéis com muitas reservas
 
O autarca afiançou que os turistas querem estar em zonas isoladas, no interior. E esse terá sido o
princípio que terá trazido mais gente do que aquilo que era normal nesta altura do ano aqui a
Estremoz, vincou, lembrando que, nos meses de Verão, o interior alentejano, apesar de ser alvo de
turismo, fica sempre mais despido de gente.
 
- O que acontecia normalmente era o contrário. As pessoas rumavam para o litoral, para o Algarve ou
Costa Vicentina, outros para o estrangeiro, mas, este ano, nota-se que os residentes não saíram e
muita gente veio de outras partes, principalmente de Portugal, e estão alojados nos turismos rurais,
comparou.
 
A situação de Estremoz não é única e o panorama repete-se pela região do Alentejo fora. O presidente
do Turismo do Alentejo e Ribatejo, António Ceia da Silva, mesmo sem estatísticas actuais, confirmou
que o Verão está a ser óptimo.
 
- Uma região com as nossas características, horizonte, espaço, tranquilidade, paz, é uma zona toda
ela 'anti-Covid', independentemente dos surtos. É uma zona que claramente os turistas,
nomeadamente os turistas com poder de compra, procuram nestas alturas, argumentou.
 
Ceia da Silva frisou que muitas zonas do Alentejo estão com as taxas de ocupação máxima e insistiu
que os visitantes querem zonas mais isoladas, com menos aglomerados humanos e mais espaço
factores em que o território alentejano dá cartas.
 
- Isto não quer dizer que não haja unidades que não estejam a passar por dificuldades,
nomeadamente micro e pequenos empresários, admitiu, apontando para a grande incógnita que
espera o sector a partir de Outubro, quando o turista nacional voltar ao trabalho e os filhos à escola.
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Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Novas orientações para eventos  e turismo de congressos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/08/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=40f8671

 
Início B2 Novas orientações para eventos e turismo de congressos
 
Novas orientações para eventos e turismo de congressos
 
Agosto 14, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Enquanto se aguardam soluções de apoio a este sector, praticamente parado desde o início da
pandemia, um despacho com a interpretação dos princípios e orientações aplicáveis à realização de
eventos corporativos e de turismo de congressos, assinado pelo Ministério da Economia e Transição
Digital, acaba de ser publicado em Diário da República (DR).
 
O documento diz que podem realizar-se em todo o país eventos de natureza corporativa em espaços
adequados para o efeito, mas os seus organizadores devem observar as orientações específicas da
Direcção-Geral da Saúde (DGS), que passam, nomeadamente, por uso de máscara ou viseira pelos
participantes, em espaços fechados. Também deve ser assegurado que as pessoas permanecem no
evento apenas pelo tempo necessário ao mesmo.
 
- Para os efeitos do presente despacho, consideram-se eventos corporativos as reuniões, congressos,
exposições e feiras comerciais ou de artesanato, seminários, conferências ou eventos similares,
organizados por entidades públicas ou privadas, destinados aos membros ou colaboradores da
instituição organizadora ou abertos ao público ou a terceiros, seja mediante convite ou por inscrição
aberta, com ou sem cobrança de qualquer quantia aos participantes ou expositores, que sejam
realizados em espaços adequados para o efeito, sejam estes propriedade da entidade organizadora ou
de terceiros, especifica o documento.
 
Entre as regras adoptadas destaca-se a do distanciamento físico, semelhante à usada em outras
actividades, e que os organizadores devem promover a limpeza e desinfecção periódica e a definição
de circuitos específicos de entrada e saída dos espaços, utilizando portas ou entradas separadas.
 
A lotação dos espaços deve obedecer ao que estava já definido em Conselho de Ministros, ou seja,
0,05 pessoas por metro quadrado, e os lugares sentados devem ser espaçados e, se existir um palco
ou palanque, deve ser garantida uma distância mínima de pelo menos 2 metros entre o mesmo e a
primeira fila de espectadores, devendo os intervenientes em palco evitar o contacto físico e manter o
distanciamento recomendado.
 
Entre as várias orientações, o diploma define que, para cada espaço ou recinto ao ar livre, deve existir
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um plano de contingência para a Covid-19, o qual deve conter um procedimento operacional sobre as
acções a desencadear em caso de doença, sintomas ou contacto com um caso confirmado da doença.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Portugal looking to retain MotoGP and F1
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/08/2020

Meio: Portugal News Online (The)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c7f98779

 
Portugal looking to retain MotoGP and F1
 
in Algarve ·
 
14-08-2020 01:00:00 · 0 Comments
 
The Autódromo Internacional do Algarve (AIA) promises to work "hard" to maintain the Formula 1 and
the MotoGP world championships in Portugal after this year following the announcement of both
events for 2020.
 
"The announcement of the MotoGP race is the culmination of 12 years of work, which allows us to reap
the rewards of everything we have done. We have been through a series of difficulties, with good and
bad times, but today we are happy," said Parkalgar CEO, Paulo Pinheiro, at a press conference.
 
The last race of the MotoGP world championship will take place at the AIA between 20 and 22
November, Dorna, promoter of the event, announced that the Portuguese circuit would be part of the
official calendar.
The news comes after the Portuguese Grand Prix of Formula 1, from 23 to 25 October, had been
officially confirmed only weeks ago.
 
Paulo Pinheiro promised to work "hard" to ensure that the vote of confidence given by Liberty
(Formula 1) and Dorna, can be renewed next year.
 
"Our entire team - which also includes Turismo de Portugal, Turismo do Algarve, local councils and
other entities - will have to put on a great race so that it is impossible to say no to Portimão. Our goal
is to have F1 and MotoGP. And normally, when we want something, we get it", he added.
 
In a normal situation, not seen this year due to the effects of the Covid-19 pandemic, a Formula 1
race costs at least $40 million and a Moto GP race costs at least $10 million. Paulo Pinheiro
acknowledged that these are high values, but recalled that the Algarve race track and the country
have positive attributes that could allow negotiations "concerning conditions that other countries don't
have", namely the quality of the track as recognised by the riders, the climate, the response to Covid-
19 and the "institutional strength" of Portuguese leaders in international federations.
 
"All of this gives us a weight that other countries do not have. We have been doing our homework
and, as a consequence, we are now finally reaping the rewards. We have to respond to the challenge
with a good organisational level, to grasp it with both hands and work, work, work", he added.
 
For the Mayor of Portimão, the combination of Formula 1 and Moto GP races is the "perfect storm".
"This is a perfect storm, we have all the elements here and this has only been achieved with a lot of
work", said Isilda Gomes.
The president of the International Motorcycling Federation, Jorge Viegas, stressed that, for 2021, the
MotoGP race is not, for now, included in the calendar.
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"Portugal is probably the safest place in Europe"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/08/2020

Meio: Portugal News Online (The)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b04e99c3

 
"Portugal is probably the safest place in Europe"
 
By Bruno G. Santos,
 
in News ·
 
13-08-2020 01:00:00 · 0 Comments
 
When summer comes to the Algarve the temperatures rise and so too do the number of tourists
looking to relax on the Algarve beaches and have fun with friends or family.
 
The entire traditional tourism sector in the Algarve has been affected due to the pandemic, not least
the British market.
More than 15 percent of the visitors that come to Portugal are from the United Kingdom, while British
tourists constitute the main inbound market when it comes to overnight says, according to INE.
 
Despite the mandatory quarantine period of 14 days imposed on those who arrive in the UK from
Portugal, British visitors continue to arrive in Portugal and the Algarve with many citing the sense of
safety and security in the country.
 
Francisco Ferreira, a local salesman stated that the majority of visitors in Quinta Shopping, located in
Quinta do Lago, Almancil, are British. "Everyone is following the safety rules and I never noticed any
disturbing behaviour from the tourists."
 
A British tourist, who preferred to stay anonymous, told The Portugal News that "the situation
concerning the air bridge is awful", he said he couldn't understand why the British Government is
continuing to enforce mandatory 14 day quarantine once arriving in the UK, because "Portugal is
probably the safest place in Europe." The tourist also admitted that if there is no one making sure that
he is fulfilling the quarantine he will live his life as usual when he returns back to the UK.
 
Rachel, a British tourist in the Algarve states that in her opinion all the tourists she has seen in the
Algarve are following the safety rules by wearing masks. However, she does admit to seeing a tourist
refusing to wear a mask inside a store "but the staff did not allow the man to enter the shop", she
said, supporting the idea that "everyone in Portugal is doing their best to keep Portugal as a safe
destination."
 
Like all the others, Richard Hill, another British tourist, feels safe in Portugal but when he returns to
the UK he intends to follow the 14-day quarantine rules even though he believes "it is useless."
 
Usually, at night, British tourists walk around the streets, enjoying themselves in bars and pubs in the
Algarve. This year, things are different. Portugal does not allow gatherings involving more than 20
people. If this happens the authorities must be called. There are also new rules in place regarding the
closing times of bars and restaurants, while nightclubs are no longer open until the early hours and
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don't have any dance floor areas.
 
It is known that alcohol drinking can enhance the feeling of freedom and reduce the sense of
responsibility in many people and the rules regarding bars, restaurants and nightclubs have been put
in place by the government to reflect this.
 
While on the whole there have been positive reports regarding the behaviour of tourists there have
been some incidents reported in the Algarve. On the night of 30 July, a group that came from another
bar approached the parking area of Julia's Beach Bar, in Praia do Garrão, Almancil. According to the
bar owner, Martin Kerr, during that evening a large group of people gathered in the parking area and
he had to call the authorities, since many of the people in the group were not following the safety
rules, by not wearing a mask, for example. Within the group, there were young school leavers aged
between 18 and 20-years-old.
 
Due to the low rate of infections in the Algarve, the group, of about 50 people, according to an RTP
report, chose the southern region of Portugal to spend some time in safety. On the night in question
the authorities were called "due to overflows from other overcrowded restaurants."
 
The GNR was on the ground and managed to make sure that the gathering was dissolved,
guaranteeing that everyone in the group was going home or to another area.
 
While the authorities in Portugal continue to work to show that the country is a safe destination for
visitors, the government intends to present a report on the epidemiological situation based on the
criteria used by the United Kingdom to try to change the travel restrictions to that country caused by
Covid-19, announced the Portuguese Foreign Minister.
 
"We had formally requested that the United Kingdom present the report on which it says it bases its
decision and we received a response to that request today [5 August]," said Augusto Santos Silva.
 
The Portuguese authorities will now present "information on the evolution of the Portuguese
epidemiological situation exactly according to the parameters and indicators that the United Kingdom
tells us it is using", he explained.
 
With this adoption of British indicators, the Government hopes that the next review of the list of
countries required to be quarantined by the United Kingdom will no longer include Portugal.
 
"I hope that a next review by the British authorities will finally mean the recognition of the facts,
because, in my opinion, there is no fact in Portugal that justifies passengers coming from Portugal to
be quarantined in England," he said.
The United Kingdom has "carried out revisions in the most restrictive sense, because it included, in the
list of these countries subject to quarantine, others that were not previously", recalled the Minister of
Foreign Affairs.
 
The next revision of the list made by the United Kingdom should only be published at the end of the
month, but the change in restrictions to Portugal may happen earlier.
 
"What the British authorities have said is that they regularly carry out this review, but that at any time
they can do that", which "is true since they imposed quarantine on Spain two days after they
published the new list", recalled Santos Silva.
Meanwhile, the President of the Republic has said that he hopes that Portugal will, by the end of
August, be included on green lists for travel, including the United Kingdom.
 
"I am hopeful that, as the days go on and until the end of the month, there will be a complete
transition from the worst or intermediate lists to the best lists in terms of tourism," said Marcelo
Rebelo de Sousa.

Página 17



 
The head of state stressed that tourism is increasing, albeit slowly, and stressed that the pandemic
situation in Portugal has evolved positively, which favours the lifting of restrictions on the movement
of people.
 
"This is very important for Madeira, it is very important for the Algarve, it is very important for Porto,
it is very important in general for Portugal", he declared.
 
"There is an evolution in the black lists - let's call it that - in favour of Portugal", he said, reinforcing
that "Portugal, in fact, has been following a path opposite to that of many other European societies,
which are experiencing new outbreaks, which some consider to be a second wave".
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ESTÁGIO SERÁ EM LAGOS 

Estádio Algarve recebe partidas 
Ea Os responsáveis leoninos 
continuam a preparar o estágio 
no Algarve que decorrerá entre 
os dias 22 e 30 deste mês, e já está 
definido que a comitiva ficará 
instalada num complexo turísti-
co em Lagos, apurou Record. Em 
estudo esteve a possibilidade de 
os leões ficarem na Quinta do 
Lago, mas os responsáveis do 
clube de Alvalade optaram por 
uma zona mais tranquila. 

Rúben Amorim prepara a época Ainda em aberto estão os ad-

 

versários que a equipa orientada 
por Rúben Amorim irá defron-
tar, mas desde já fica a informa-
ção de que os particulares serão 
disputados no Estádio Algarve, 
de forma a facilitar as transmis-
sões televisivas, pois os jogos se-
rão disputados àporta fechada. O 
técnico pretende realizar três 
testes frente a equipas fortes, que 
lhe permitam identificar even-
tuais lacunas no grupo de traba-
lho antes do fecho do mercado. O  

problema passa por encontrar 
clubes disponíveis para as datas 
em questão pois, devido às res-
trições da Covid-19, muitos clu-
bes têm evitado a região do Al-
garve, principalmente os britâ-
nicos, que temem ter de realizar 
um período de quarentena 
quando regressarem a casa. Este 
problema deverá ser ultrapassa-
do até ao final da semana, pois 
existem outras alternativas em 
cima da mesa e em análise. o 
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Covid-19: Reino Unido inclui França e Países Baixos na lista de territórios cujos
viajantes devem cumprir quarentena
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/08/2020

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f1dc8e54

 
O Reino Unido impôs uma quarentena obrigatória, nesta quinta-feira, para aqueles que chegam ao
território britânico a partir de França e dos Países Baixos, após um aumento dos casos de covid-19
nesses dois países. Portugal permanece também na mesma lista negra.
 
"Os dados mostram que devemos incluir França, Países Baixos, Mónaco, Malta, Turks e Caicos e Aruba
na nossa lista" de países cujos turistas devem ficar em quarentena ao chegarem ao Reino Unido,
informou o ministro britânico dos Transportes, Grant Shapps, na sua conta no Twitter. "Se chegar ao
Reino Unido após as 04h00 de sábado [mesma hora em Lisboa], terá de se manter em isolamento por
14 dias", acrescentou.
 
A medida pode afetar um grande número de britânicos, cerca de 500 mil, que costumam viajar para
França durante o verão. Londres havia, inicialmente, imposto a quarentena de duas semanas a todos
vindos do exterior para o solo britânico, mas, depois, reduziu estas restrições, especialmente para os
vizinhos europeus - decisão, aliás, que excluiu Portugal, levando a várias reações do Estado
português.
 
Após este novo anúncio, o secretário francês para Assuntos Europeus, Clément Baune, afirmou,
também pelo Twitter, que França "lamenta [a decisão], que resultará numa medida de reciprocidade,
à espera do regresso à normalidade o quanto antes".
 
Já no final de julho, o Reino Unido decidiu restabelecer a quarentena obrigatória para todos os que
chegam de Espanha, medida que surpreendeu tanto as companhias aéreas quanto as agências de
viagens. As autoridades britânicas também impuseram este isolamento na semana passada a todos os
viajantes de Bélgica, Andorra e Bahamas.
 
Com cerca de 41 mil mortos, o Reino Unido é o país europeu com o maior número de mortes causadas
pela pandemia.
 
MadreMedia / AFP
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Airbnb restringe alugueres a jovens em Espanha, Reino Unido e França para evitar
festas e travar a pandemia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/08/2020

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=14b9f47c

 
A plataforma Airbnb anunciou que vai testar medidas a partir desta sexta-feira para "limitar festas não
autorizadas" e comportamentos inadequados. O serviço vai evitar que jovens espanhóis, britânicos e
franceses reservem casas localizadas próximas de onde moram.
 
Assim, os utilizadores em Espanha, França e Reino Unido menores de 25 anos que "tenham menos de
três comentários positivos em estadas anteriores" não poderão alugar um imóvel completo perto das
suas casas, de acordo com um comunicado publicado quinta-feira à noite.
 
No entanto, poderão reservar qualquer tipo de acomodação fora dessa zona e, dentro dela,
conseguirão alugar quartos. "A restrição visa proteger as comunidades locais, ao mesmo tempo que
permite que os jovens hóspedes aluguem acomodações fora da sua área", explicou a empresa.
 
A mudança segue experiências semelhantes nos Estados Unidos e no Canadá. Além disso, o Airbnb
indicou que reforçou os regulamentos para evitar aglomerações que vão contra as regras
estabelecidas para combater a pandemia do novo coronavírus.
 
"Os primeiros testes realizados nos Estados Unidos e no Canadá mostraram uma queda significativa
no número de festas não autorizadas organizadas por essas categorias de usuários após a
implementação da medida", relatou o Airbnb, que especificou que "apenas 0,03% das estadias geram
necessidade de grandes reparos".
 
O Airbnb é uma conhecida plataforma digital, que intermedeia a reserva de casas ou quartos do
chamado "alojamento local".
 
MadreMedia / AFP
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Porto Canal

 	Duração: 00:04:22

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário
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Plano de retoma da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=32b3015c-bc33-4a8e-a8bd-

d5b9db5d0539&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As entidades a Norte criticam o plano divulgado pela transportadora aérea portuguesa. O Conselho
Regional do Norte e a autarquia de Bragança dizem que o turismo da região  precisava de um
investimento maior da companhia aérea nacional.
Comentários de Rita Marques, secretária de Estado do Turismo; Hernâni Dias, presidente da C. M. de
Bragança; Miguel Alves, pres. Conselho Regional do Norte; Luís Pedro Martins, pres. Turismo Porto e
Norte; Luís Miguel Ribeiro, pres. AEP.
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SIC

 	Duração: 00:03:20

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 88059955

 
13-08-2020 20:23

1 1 1

Reuniões no Infarmed

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b9e4af52-a504-4509-bd72-

cf8ff103690a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Marcelo Rebelo de Sousa diz que o modelo das reuniões do Infarmed para acompanhar a COVID está
esgotado e, por isso sugere ao Governo um modelo diferente depois do Verão. Preocupado nesta
altura que o turismo, o Presidente diz que o regresso da procura acontece muito devagarinho.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-08-13 20:23
 SIC - Edição da Manhã , 2020-08-14 06:10
 SIC - Edição da Manhã , 2020-08-14 07:07
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-08-13 00:28
 SIC - Edição da Manhã , 2020-08-14 08:07
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-08-14 09:07
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-08-14 06:11
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-08-14 07:07
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-08-14 08:07
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-08-14 10:16
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-08-14 12:07
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RTP 1

 	Duração: 00:05:38

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 88059700

 
13-08-2020 18:27

1 1 1

Pitaia no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dd310409-7d88-4d26-bcf3-

8328f2320146&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As barragens do Beliche e Odeleite que abastecem parte do Algarve estão com níveis de capacidade
abaixo dos 30%. Vários agricultores têm refletido sobre soluções mais sustentáveis como é o caso da
pitaia. É uma fruta tropical adaptada ao tempo seco e que quase não precisa de rega.
Comentários de Bruno Dias, Lurdes Dias, produtores de pitaia.
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Portimão recebe última
corrida do Mundial de MotoGP

O Autódromo Internacio-
nal do Algarve, em Portimão, 
vai receber de 20 a 22 de no-
vembro), a 14ª e última pro-
va do campeonato do mun-
do de velocidade MotoGP, se-
gundo anunciou a organiza-
ção na segunda-feira, 10 de 
agosto. O circuito algarvio in-
tegra o calendário de 2020, 
para o qual estava de reserva, 
depois do cancelamento das 
provas de Argentina, Tailân-
dia e Malásia, devido à pande-
mia COVID-19. A prova por-
tuguesa vai fechar a tempo-
rada, uma semana depois do 
Grande Prémio da Comunida-
de Valenciana. Esta vai ser a 
15ª edição do Grande Prémio 
de Portugal de Motociclis-
mo, depois de 13 provas, en-
tre 2000 e 2012, no autódro-
mo do Estoril, e da estreia, em 
1987, no circuito espanhol de 
Jarama. Após três provas, o 
Mundial é liderado pelo fran-
cês Fabio Quartararo (Ya-
maha), com 59 pontos, mais 

17 do que o espanhol Mave-
rick Viñales (Yamaha). O por-
tuguês Miguel Oliveira (KTM) 
ocupa o 12º lugar, com 18. O 
Turismo do Algarve congra-
tula-se por ver mais uma pro-
va de grande envergadura 
em época baixa. João Fernan-
des considera que «estas de-
cisões vêm reconhecer e vali-
dar o enorme esforço que to-
dos os agentes da região, em 
conjunto com as autoridades 

nacionais, têm vindo a fazer 
para voltar a posicionar o Al-
garve como um destino segu-
ro junto da opinião pública. O 
grau de exigência por parte 
da organização deste tipo de 
eventos é, como todos sabe-
mos, elevadíssimo, pelo que 
esta é uma enorme prova de 
confiança em relação à nossa 
capacidade de resposta, não 
só no que diz respeito à pan-
demia, mas a todos os níveis», 

explica. «Saber ainda que po-
deremos ver no Algarve, num 
circuito que ele bem conhece, 
a exibição do Miguel Oliveira, 
que está a fazer um percurso 
extraordinário nesta modali-
dade é, sem dúvida, um mo-
tivo de orgulho adicional». A 
médio prazo, «a nossa ambi-
ção é fazer com que a capta-
ção deste tipo de eventos se 
transforme numa aposta re-
gular e consolidada».

Mais uma prova do panorama mundial no Autódromo Internacional  
do Algarve (AIA)
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Portimão acolhe
final do Mundial 
de MotoGP P13
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DESTAQUE

Espiões e casas 
inspiradas em filmes 
dão novo fôlego ao 
cinema no Algarve
Atrair produções cinematográficas ao sul de Portugal 
é o core business da Spy Manor Productions. A sede, em 
Ferragudo, é um tributo ao universo cinematográfico 
do agente secreto James Bond e da inseparável marca 
Aston Martin. Serve também de modelo para um 
negócio inovador: o desenho e conceção de moradias, 
cinemas domésticos e garagens, inspiradas nos grandes 
blockbusters de Hollywood
Bruno Filipe Pires
bruno.pires@barlavento.pt

Tudo começa numa casa de-
bruçada sobre o oceano, per-
to de Ferragudo, que Vanda 
Everke, fundadora e produ-
tora executiva da Spy Manor 
Productions, modificou com 
a intenção de criar algo re-
presentativo dos objetivos da 
empresa recém-instalada no 
Algarve. Casada com um fã in-
condicional do famoso espião 
imaginado por Ian Fleming, 
pensou em prestar tributo à 
saga de filmes 007, e à inse-
parável relação com a marca 
britânica Aston Martin. «Que-
remos atrair profissionais da 
indústria do cinema, quer ve-
nham para produções de fil-
mes ou de publicidade. Va-
mos acolher aqui hóspedes 
VIP de topo, que procurem 
um local inspirador, sofistica-
do e com muita privacidade», 
explica ao barlavento.

O background de Vanda 
Everke vem do negócio dos 
semicondutores nos Estados 
Unidos da América. Traba-
lhou para a Intel, dedicou-se 
às vendas, marketing e distri-
buição. Uma experiência que 
coloca agora ao serviço do  
audiovisual. 

Entre outros serviços, 
presta consultadoria a pro-
dutoras estrangeiras de for-
ma a que possam aproveitar o 
Fundo de Incentivo à Produ-
ção Cinematográfica e Audio-
visual, criado pelo governo 
em 2018, que concede apoios 
na ordem dos 12 milhões de 
euros ao ano. O fundo prevê 
também benefícios fiscais e o 
financiamento de missões de 
prospeção a produtores es-
trangeiros que considerem a 
possibilidade de vir filmar em 
Portugal.  

«Olhando agora para o 
contexto específico da CO-
VID-19, sabemos que há pro-

dutoras que estão à procura 
de locais seguros onde filmar 
os seus projetos. Alguns paí-
ses ainda estão em quaren-
tena e ainda continua a ha-
ver muitas restrições nas via-
gens. Há também uma enor-
me falta de espaços, sobretu-
do estúdios disponíveis», já 
que os principais não conse-
guem dar resposta à procu-
ra e ao crescimento do sector. 
«Na minha opinião, Portugal, 
mesmo na situação complica-
da que estamos a viver, tem 
um enorme potencial. O go-
verno português geriu muito 
bem esta crise. Acredito que 
os produtores não terão gran-
des preocupações em reali-
zar aqui os seus novos traba-
lhos», refere.

Para isso, no início des-
te mês, a Spy Manor Produc-
tions anunciou uma parceria, 
a longo prazo, com a Produc-
tion Algarve, empresa dina-
mizada por holandeses resi-

dentes no Algarve, que desde 
2011 tem atraído e apoiado a 
realização de todo o tipo de 
produções audiovisuais e te-
levisivas europeias na região. 
Especializou-se em facilitar a 
vinda das equipas, e trata da 
identificação de locais espe-
cíficos para filmar (locations), 
emissão de licenças, contrata-
ção de pessoal técnico e apoio 
logístico. 

Um trabalho, por exem-
plo, que culminou com a vin-
da de Jeremy Clarkson, James 
May e Richard Hammond, as 
ex-estrelas do programa «Top 
Gear», ao Autódromo Inter-
nacional do Algarve (AIA), em 
outubro de 2015, e que se-
gundo o barlavento apurou, já 
tem em agenda produções até 
ao final de 2020. 

Nina Klunder, diretora da 
Production Algarve, conside-
ra que esta união de sinergias 
com a Spy Manor irá ajudar «a 
desenvolver a produção local 
e a promover o Algarve como 
um dos melhores e mais di-
versos locais da Europa» para 
a indústria cinematográfica.

O momento é oportu-
no, considera Vanda Everke. 
«Por causa do confinamento, 
as pessoas passam cada vez 
mais tempo em casa. Isso fez 
aumentar a procura por no-
vos conteúdos. Aliás, conti-
nua a crescer», sobretudo em 
plataformas de streaming, 

como a Netflix. 
A empreendedora diz ain-

da que está mediar o diálogo 
entre diferente entidades in-
teressadas em construir estú-
dios em Portugal.

Em fevereiro foi anuncia-
do um investimento na ordem 
dos 60 milhões de euros, por 
parte de duas entidades bri-
tânicas, a MovieBox e a Lands-
downe Capital Partners, que 
deverão criar uma nova es-
trutura no local onde funcio-
nou a antiga fábrica da Uni-
cer, perto da zona industrial 
de Loulé. 

O projeto prevê integrar 
estúdios de cinema e televisão, 
uma plataforma de dedicada 
ao desenvolvimento de novos 
conteúdos, e que servirá tam-
bém de base para muitos pro-
dutores independentes. 

«Portugal é um país fan-
tástico. Gostamos sobretudo 
das pessoas, que são amigá-
veis e acolhedoras. O idioma 
não é um problema, porque 
a maioria dos portugueses 
fala inglês. Sentimos que es-
tão sempre prontos a ajudar 
e isso dá-nos um bom senti-
mento de confiança e segu-
rança», conclui Vanda Everke. 

Arquitetura digna  
de um filme

À entrada da sede da Spy Ma-
nor Productions, a escultu-

ra de um veado evoca uma 
cena do filme Skyfall e assina-
la que esta não é apenas mais 
uma casa na falésia igual às 
demais. No interior há sete 
quartos para hóspedes. Cada 
um tem o nome de um mo-
delo da Aston Martin. A de-
coração é contemporânea e 
despretensiosa, embora haja 
um tema óbvio: tudo remete 
para o universo cinematográ-
fico do famoso espião britâni-
co 007. Na sala de estar, con-
tudo, é difícil escolher para 
onde olhar: se para o hori-
zonte marinho, se para o pro-
tótipo do hiperdesportivo As-
ton Martin Valkyrie. Exposta 
como uma obra de arte, está 
a maqueta original (sem mo-
tor) que foi apresentada pela 
primeira vez no quartel-ge-
neral da marca inglesa, em 
Gaydon, em 2016. Desde en-
tão, foi exibido em 52 países 
do mundo. Esteve nas Etihad 
Towers em Abu Dhabi, no Sa-
lão Automóvel de Paris e na 
Feira Auto Internacional de 
Toronto, no Canadá, só para 
citar algumas paragens, antes 
de parar de vez em Ferragu-
do. Mas porquê tanto detalhe 
e adereço? 

«Estas são casas muito es-
peciais, únicas, inovadoras e 
não podem ser copiadas. Ago-
ra estamos a criar uma nova à 
qual chamamos Sky Base One 
e cuja arquitetura é inspira-
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da na saga Star Wars. Terá o 
formato da nave espacial Mil-
lenium Falcon», revela Vanda 
Everke. 

O projeto conta com a as-
sinatura do jovem arquiteto 
John Wilson, da Bespoke Ar-
chitects, empresa com sede 
em Carvoeiro. Terá uma área 
de 626 metros quadrados, seis 
quartos, adega, piscina aque-
cida, e vistas dramáticas. Aliás, 
demonstra o critério base para 
cada projeto arquitetónico da 
Spy Manor Productions: locali-
zação premium, boas acessibi-
lidades, e pelo menos uma re-
ferência cinematográfica. «To-
dos os blockbusters de Holly-
wood podem inspirar uma ar-

quitetura diferente. Se possí-
vel (a construir) no Algarve, 
ou então, noutros locais» do 
país, diz. 

«Também estamos a pla-
near construir uma casa ins-
pirada no filme Top Gun, que 
se assemelha a um porta- 
-aviões. Terá mesmo uma ae-
ronave exposta no exterior». 
Será construída num terreno 
de 50 mil metros quadrados, 
com uma vista aberta para o 
mar, também no Barlavento 
algarvio.

Este tipo de oferta não 
tem paralelo na imobiliária 
tradicional e a empreendedo-
ra acredita que há todo um ni-
cho por explorar. «Claro que 

sim. A prova é que cada vez 
que mostramos estes proje-
tos aparecem mais interes-
sados. Estamos também em 
contacto com várias produ-
toras de cinema, sobre a pos-
sibilidade de desenharmos 
e construirmos uma casa, de 
raiz, de propósito para aco-
lher a rodagem de um gran-
de filme, aqui em Portugal. 
Depois da estreia, poderá ser 
vendida» a um fã. 

A equipa de Vanda Everke 
está a criar uma plataforma 
que junta as melhores empre-
sas algarvias que trabalham 
em áreas como a construção 
civil, arquitetura e design, de-
coração de interiores e exte-

riores, domótica inteligen-
te, jardinagem e paisagismo, 
e ainda, na conceção de cine-
mas caseiros e garagens, de 
forma ter uma base de traba-
lho local. «Estamos constan-
temente a convidar novos ta-
lentos e artesãos muito quali-
ficados para fazem parte des-
ta rede», conclui. 

Resta dizer que a mora-
dia-sede da Spy Manor Pro-
ductions está ainda equipa-
da com um cinema caseiro de 
alta qualidade, apto a ser usa-
do pelos produtores de pas-
sagem pelo Algarve, em an-
te-estreias ou apresentações 
exclusivas. Está equipado 
com um sistema 11.8.6 Dol-
by Atmos e a plateia tem uma 
plataforma basculante (pa-
tenteada), que expande a lo-
tação de sete para 11 lugares. 
As cadeiras suplementares 
erguem-se de um bunker sub-
terrâneo para surpreender 
até os mais experientes ciné-
filos. No próximo ano, have-
rá uma cascata no jardim que 
poderá servir de cenário para 
filmagens ou sessões fotográ-
ficas, quem sabe, de um novo 
filme de espionagem rodado 
no Algarve…

Skyblade, o restaurante

Outro projeto em curso da Spy 
Manor Productions é abertura 
de um restaurante gourmet, 
no Barlavento algarvio. «Será 
toda uma experiência. A nos-

sa ideia é atrair pessoas de 
todo o mundo, que, regra ge-
ral, não estão facilmente aces-
síveis. Imagine que um dia 
poderá jantar com os melho-
res arquitetos, os melhores 
artistas, as mais famosas cele-
bridades, ou os melhores rea-
lizadores de cinema do mun-
do. A ideia é criar uma rede, 
muito exclusiva, e fazer com 
que ideias para novos negó-
cios possam surgir à mesa, 
por exemplo», explica Vanda 
Everke. «Quem diz novas em-
presas, diz projetos para ala-
vancar Portugal, novos inves-
timentos. Tudo a nascer no 
mesmo lugar. Queremos lan-
çar esta ideia em Portugal e 
quiçá, a partir daqui, abrir um 
franchise mundial» do concei-

to. O restaurante irá recupe-
rar a ruína de uma casa tradi-
cional algarvia e será lar para 
o hiperdesportivo Aston Mar-
tin Valkyrie AMR Pro, apre-
sentado Salão de Genebra 
2017, cujo protótipo faz parte 
da coleção da empresa. E cla-
ro, a influência de James Bond 
também não ficará esquecida. 
«Temos uma ideia inovadora: 
as mesas serão colocadas em 
plataformas que poderão des-
cer um nível, com as pessoas 
sentadas, para uma suite sub-
terrânea, com toda a suavi-
dade e tranquilidade, de for-
ma a que possam fazer negó-
cios em privacidade. Quando 
terminarem, a mesa subirá de 
novo à sala principal, a tempo 
da sobremesa ser servida»…Sky Base One
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Semanário Regional do Algarve

Portimão acolhe
final do Mundial 
de MotoGP P13

NoSolo abre
Água Qlub 
em Vilamoura P5
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ATUALIDADEBoletim Algarve Conjuntura 
mostra região a bater no fundo
Estudo publicado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
(CCDR) do Algarve mostra que a região está, de novo, numa situação muito 
fragilizada e perante um cenário mais desfavorável do que o resto do país
Bruno Filipe Pires
bruno.pires@barlavento.pt

O Boletim Algarve Conjuntura 
Especial COVID-19, publicado 
pela Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regio-
nal (CCDR) do Algarve, atra-
vés do Órgão de Acompanha-
mento das Dinâmicas Regio-
nais, a 6 de agosto, apresen-
ta indicadores de cariz men-
sal e trimestral, produzidos 
por várias fontes, em diversas 
áreas, como a situação epide-
miológica, emprego, turismo,  

comércio internacional de 
bens, consumo e pagamentos.

Dada natureza da atual 
pandemia, «fazer exercícios 
prospetivos acarreta níveis 
elevados de incerteza», avisa 
a CCDR, embora, já seja cla-
ro que o Algarve, ainda que 
acompanhe as tendências na-
cionais, apresenta, em termos 
macroeconómicos, «flutua-
ções mais marcadas» do que 
o resto do país. 

Durante a anterior crise, a 
economia algarvia registou 
uma contração de 6,5 por 

cento em 2009, ano em que a 
disparidade face à média na-
cional atingiu um máximo de 
-3,4 pontos percentuais. 

No segundo trimestre de 
2020, a economia portugue-
sa registou uma significativa 
quebra, com a taxa de varia-
ção homóloga do Produto In-
terno Bruto (PIB), em volu-
me, a alcançar -16,5 por cen-
to, valor superior ao da zona 
Euro (-15 por cento). 

Esta contração derivou 
sobretudo do contributo ne-
gativo da procura externa.  

Segundo as projeções do Ban-
co de Portugal para 2020, ci-
tadas no documento, a eco-
nomia portuguesa deverá re-
cuar 9,5 por cento. Aquela en-
tidade estima ainda uma que-
bra da receita turística em 
cerca de 60 por cento.

No mercado de trabalho, 
a taxa de desemprego poderá 
atingir 10,1 por cento. O bole-
tim nota a diminuição da po-
pulação empregada no segun-
do trimestre de 2020, sobre-
tudo nos grupos etários mais 
jovens e entre os que já apre-
sentavam maior precarieda-
de laboral. O boletim pode ser 
descarregado no sítio da CCDR  
Algarve (www.ccdr-alg.pt).

Os números negros 
da atualidade

A avaliação global da evo-
lução da situação, traçada 
pelo Boletim, de acordo com 
os dados do Instituto Nacio-
nal de Estatística (INE) dá 
conta que no segundo tri-
mestre de 2020, estavam 
empregados 195,9 mil indi-
víduos, menos 17,3 mil do 
que no que em igual perío-
do de 2019, o que correspon-
de a uma variação de 8,1 por 
cento. A contração no empre-
go teve maior impacto nos jo-
vens entre os 25 e os 34 anos 
(-7,4 mil), seguindo-se o gru-
po dos 15-24 anos (-5,6 mil 
pessoas). No conjunto, repre-

sentam 75 por cento do de-
créscimo observado no em-
prego. Embora, em termos 
relativos, a diminuição do 
emprego tenha sido mais in-
tensa no sector primário e se-
cundário, a perda nos servi-
ços atingiu 10,8 mil pessoas. 
No final de junho, 26147 pes-
soas estavam inscritas como 
desempregadas no Algarve. 
Este número corresponde a 
um aumento de mais 18261 
pessoas, ou 232 por cento, do 
que no mesmo mês de 2019. 
Albufeira é o concelho com 
maior número de desempre-
gados inscritos e aquele em 
que se registou maior taxa de 
variação homóloga (683 por 
cento). Lagoa, Lagos, Loulé, 
Portimão, Silves e Vila do Bis-
po apresentam aumentos aci-
ma dos 200 por cento. A re-
lação entre desempregados 
e população em idade ativa 

aponta para situação bastan-
te mais preocupante no con-
celho de Albufeira, seguindo-
-se o de Portimão. Já em re-
lação ao turismo, em abril e 
maio aterraram no aeropor-
to de Faro 62 aeronaves. No 
mesmo período de 2019 con-
tabilizaram-se 6213 aerona-
ves em maio os passageiros 
embarcados e desembarca-
dos no Aeroporto Interna-
cional de Faro não ultrapas-
saram 565, o que traduz uma 
quebra de quase total face a 
período homólogo, quando 
se registaram 1006967pas-
sageiros. Em junho as dor-
midas (335,6 mil) apresen-
taram uma descida de 86,2 
por cento, e em maio os pro-
veitos turísticos não foram 
além dos 764 mil euros, cor-
respondendo a uma descida 
de 99 por cento, em termos  
homólogos.
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Hotéis do Algarve registam quebra 
superior a 60 por cento em julho
A AHETA – Associação dos Hotéis e Em-
preendimentos Turísticos do Algarve divul-
gou hoje os dados da evolução da ocupação 
turística na região, comparando com as es-
tatísticas conhecidas do ano de 2019. As-
sim, relativamente ao ano passado, o mês 
de julho de 2020 apresentou uma taxa de 
ocupação global média/quarto de 33,2 por 
cento, isto é, 60,2 por cento abaixo do valor 
registado em 2019.

Para esta descida acentuada muito con-
tribuiu a ausência do mercado britânico, 
com uma queda de 91,1 por cento, seguin-
do-se o irlandês com menos 91,9 por cen-
to, consequências da exclusão de Portugal 
dos corredores aéreos considerados segu-
ros pelo governo de Boris Johnson. O grupo 
é fechado pelo mercado alemão, com uma 

quebra de 58,9 por cento e pelo holandês, 
com -67,3 por cento.

O mercado nacional tem contribuído 
para a manutenção da atividade turísti-
ca no Algarve, apesar da quebra de 8,3 por 
cento registada. Ainda assim, os turistas 
nacionais representam 61,1 por cento das 
dormidas na região. Cerca de 22 por cen-
to das camas classificadas permaneceram 
encerradas, pelo que a percentagem de em-
preendimentos que ainda não reabriram é 
bastante superior. Em valores acumulados, 
a ocupação por cama regista uma descida 
média de 62,9 por cento desde janeiro, e o 
volume de vendas uma descida de 61,8 por 
cento. O volume de vendas apresentou uma 
descida de 66 por cento face ao mesmo mês 
do ano anterior.
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BALI REABRE AS FRONTEIRAS AO TURISMO A 09 DE SETEMBRO de 2020
 
Não será para toda a Indonésia....
 
SURFAR NOS TEMPOS MODERNOS COM A "VIBE" DOS ANOS 70
 
Tempos imprevistos permitem o surf sem crowd em ondas de...
 
TUBOS DUPLOS NUMA GRANDE ONDULAÇÃO EM BALI
 
Bali continua fechado à entrada de turistas mas as ondas,...
 
O SURF AO FINAL DA TARDE DE ONTEM EM IMPOSSIBLES - FAZ-NOS SONHAR
 
Já que ainda não podemos viajar para Bali na indonésia....
 
Tweet
 
quinta-feira, 13 agosto 2020 21:41
 
INDONÉSIA QUER FECHAR FRONTEIRAS A TURISTAS INTERNACIONAIS ATÉ FINAL DE 2020
 
Bali poderá não reabrir as fronteiras no inicio de Setembro de 2020...
 
O Ministro Coordenador de Assuntos Marítimos e Investimentos Luhut Binsar Panjaitan disse que a
Indonésia não irá abrir as fronteiras para turistas estrangeiros até o final de 2020.*
 
Luhut, ex Militar e actualmente com 72 anos de idade, disse que o governo Indonésio quer otimizar os
turistas domésticos para restaurar a indústria do turismo que entrou em colapso devido à pandemia
de Covid-19.
 
"Queremos 70% dos turistas nacionais. O turistas estrangeiros, não vamos aceitar até o final do ano.
Vamos primeiro consolidar", disse Luhut num webinar realizado pela APINDO, esta quinta feira
(13/08/2020).
 
Bali poderá não abrir ao Turismo Internacional até final de 2020:
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Se esta situação for implementada, tal como disse o Ministro Luhut, significa que o plano do
governador de Bali, Wayan Koster, de reabrir Bali aos turistas estrangeiros em 11 de setembro de
2020 será cancelado. No entanto, Luhut disse que os casos positivos de Covid-19 em várias áreas
turísticas diminuíram. Isso significa que as atrações turísticas estão a começar a ser visitadas
novamente por turistas locais. "Ontem abrimos Bali e Banyuwangi", disse Luhut.
 
Segundo Luhut, a recuperação do setor de turismo irá acontecer, embora não seja fácil. Luhut estima
que levará cerca de 10 meses para que o setor de turismo retome as suas atividades e números
semelhantes ao pré Covid-19.
 
"Estamos gratos porque depois de duas semanas o número de Covid-19 em Bali diminuiu. O
governador disse que descobriram uma bebida à base de mangis (fruto local) que ajudou na cura ou
no reforço imunitário da população de bali. Verdade ou não, o importante é ter diminuído, e eu apoio.
"disse.
 
O objectivo do Governo local de Bali era o de reabrir o setor de turismo para pessoas estrangeiros
(turistas) em 11 de setembro de 2020. Esta reabertura do setor de turismo será seguida de protocolos
de saúde rígidos para suprimir o potencial de transmissão do vírus corona Covid 19.
 
O governador de Bali, Wayan Koster, afirmou que o seu partido emitiu uma circular sobre a adaptação
de novos hábitos para que a abertura do setor turístico faça com que os turistas se sintam seguros e
confortáveis. Isto não apenas para turistas estrangeiros, mas também locais.
 
"Para iniciar esta atividade, emitimos uma circular do governador sobre a adaptação de novos hábitos
relacionados à implementação desta atividade de forma que seja saudável, segura e confortável para
as pessoas locais e internacionais que virão visitar Bali", disse Wayan em um videoconferência, há
cerca de um mês atrás.
 
Indonésia irá apostar no Turismo Doméstico até ao final de 2020:
 
Enquanto isso, o Ministro do Turismo e da Economia declarou que o governo tem como alvo os
indonésios que geralmente passam férias no exterior para visitar locais turísticos nacionais. Ele
explicou que há pelo menos 8 milhões de indonésios que viajam para o exterior a cada ano.
 
"Como buscamos esse potencial, para que eles viajem pela Indonésia. Imagine muitos US $ 9 bilhões
gastos no exterior. Isso significa que há um potencial para gastar na Indonésia", concluiu
Wishnutama.
 
*(A Surftotal contactou fonte do Governo Indonésio que confirmou esta situação embora possa estar
ainda sujeita a alterações pontuais).
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