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A1  
SIC
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 	OCS: SIC - Jornal da Noite
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1 1 1

Redescobrir o Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f61ffc49-8a7c-484e-9201-

186960340582&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Temos estado a ver ao longo das últimas semanas neste Jornal da Noite de sábado, que as empresas
de turismo estão a ajustar a oferta aos novos tempos. Segurança, autenticidade e sustentabilidade,
são as prioridades. Para incentivar e reconhecer os melhores projetos turísticos face às consequências
da pandemia e o futuro do setor, o Expresso e o BPI lançaram a segunda edição dos Prémios
Nacionais de Turismo, cujas candidaturas estão abertas até 15 de setembro. No roteiro de hoje,
Martim Cabral mostra-nos como o turismo do Algarve se prepara para fazer face ao futuro.
Comentários de David Martins, Castro Marim Golf & Country Club; Ricardo Cipriano, dir. geral Castro
Marim Golf & Country Club; João Fernandes, pres. Região Turismo Algarve; Pedro Estrela, proprietário
Quinta dos Perfumes; Jéssica Agostinho, Solar Moves; Tomás de Carvalho, skipper Solar Moves; Ana
Paula Martins, ICNF; Leonel Pereira, chef Check-In.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-08-15 20:52
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DISCURSO DIRETO 

Elidérico Viegas: Presidente da AHETA sobre 
procura de turistas nos hotéis do Algarve 

"IMPORTANTE GARANTIR 
AINDA A ÉPOCA DO GOLFE" 
G  CM - Estamos na 
segunda quinzena 
de agosto. Ainda há 
margem para salvar 
este ano turístico no 
Algarve? 
Elidérico Viegas -
Não, muito longe 
disso. O mercado interno, 
apesar de tudo, manteve 
uma procura praticamente 
igual ao ano passado. Mas, 
em agosto, a ocupação vai 
rondar os 50 a 60%. 
- O Presidente da República 
tem alertado para a impor-
tância do turismo no Algar-
ve. É um bom embaixador? 
-'Esse discurso positivo fun-
ciona na vinda de mais pes-
soas. É um discurso motiva-
dor, quando apenas pode-

  

mos contar com o 
mercado interno. 
- Houve pressão 
para baixar preços? 
- Admito que possa 
ter havido ajustes de 
preços em baixa. 
Mas o fator que de-

termina a procura este ano 
não se prende com o preço. 
- A região é muito afetada 
pela sazonalidade. A reaber-
tura do corredor britânico 
ainda é uma esperança? 
- Com esses bloqueios, ficou 
ainda mais difícil combater a 
sazonalidade. Se fossem le-
vantadas as restrições, era 
positivo. Seria muito impor-
tante garantir a época turís-
tica do golfe, que começa em 
setembro. •w.L. 

ti-
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Task force drafted in to tackle “unbelievable”  
British demand for Covid-safe holidays in Portugal
INSURANCE  ||  The commercial director of Bonús Seguros (insurance company) offering Covid-oriented travel cover for foreigners visit-ing Portugal this summer says his company has been ‘absolutely over-whelmed’ by demand from the UK.It has reached the point where Marco Pita says he has had to draft in a ‘task force’ just to deal with the “unbelievable” number of inquir-ies for Portugal Travel Insurance, launched by Turismo de Portugal in a press release last week.

The four telephone lines set aside for the cover have been inundated to the point they don’t even ring anymore.“By midday today, I think we had received over 1,000 calls,” he told us. “Yesterday there were 800. We had no idea this insurance would be so popular.”Reading between the lines, it appears Mr Pita was unaware that Brits desperate to come to Portu-gal for holidays couldn’t get travel insurance in their own country.

He says he knew we didn’t have an ‘airbridge’ with the UK, but he didn’t realise that this alone had put the kibosh on getting travel insurance.His Madeira-based business was approached by Turismo de Por-tugal and asked whether it could run the cover for foreign holiday-makers. He recalls that he actually asked “for a week to prepare” for it.But somehow that request seems to have been misunderstood. No sooner had Mr Pita agreed to the 

launch, than Turismo had sent off its press release, and newspapers like ours were reporting on it.“These last few days have been incredible,” said Mr Pita. “We have had inquiries from Canada and Bra-zil, but 90% have come from Eng-land. It’s as if everyone there wants to come on holiday to Portugal!”Indeed, the client ‘boom’ has made him wonder whether it could be the moment to open a branch in the Algarve. Bónus already has out-lets in Lisbon and Porto.

Right now, however, the priority is to get policies online and out to all the people who have applied for them.Anyone with any queries should go to the Portuguese page of the insurance website, and there they 
portugaltravelinsurance.com).But the advice for anyone wait-get your holiday insurance, we are working as fast as we can”. N.D.
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Resident  
readers  
support  
‘Portugal’s Fire 
Heroes Appeal’ P18

Barlavento 
school is back ‘Back in business’, Barlavento International Primary School has partnered with the Aljezur International School and is now preparing for the autumn term. P18

President Marcelo Rebelo de Sousa visited Armação de Pêra beach on Monday, August 10

A British boxer’s 
Algarve dreamMoving to the Algarve had been a long-time dream for Dillian Whyte. And now he is on a mission to become the world’s new undisputed heavyweight boxing champion. P14

Portimão to host 
2020 MotoGP 
season finale  
in November P47

“Unbelievable” 
British demandAn insurance company offering Covid-oriented travel cover for foreigners visiting Portugal says it has been “absolutely overwhelmed” by demand from the UK. P6

Nightclubs fear 
full-blown crisisA study undertaken by hospitality association AHRESP shows that more than half the country’s bars and nightclubs are considering applying for insolvency. P6

ROOTING FOR 
THE ALGARVE
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PAN submits 
bullring planPAN political party is urging Albufeira council to take over the town’s rundown bullring and turn it into a multipurpose complex with rent-controlled apartments. P16

President Marcelo says 
 

  ||  P4-5

THURSDAY, AUGUST 13, 2020

Publisher: Bruce Hawker

VOL. 31 #33 | €1.50

Weekly newspaper

The Algarve’s favourite weekly read since 1989

www.portugalresident.com | 663,605 page views last week||  
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Pandemia 
cancelou 
reservas 
até outubro 

Alojamento turístico 
com ocupação média 
inferior a 50% no verão 

TURISMO  Junho foi menos 
negativo para a hotelaria 
portuguesa do que o mês 
anterior. Ainda assim, apre-
sentou quebras de 82% em 
hóspedes, 85% em dormi-
das e de mais de 88% nos 
proveitos. No inquérito es-
pecífico realizado pelo Ins-
tituto Nacional de Estatísti-
ca sobre o impacto da pan-
demia, 62,5% das empresas 
revelaram ter cancelamen-
to de reservas para os meses 
de junho a outubro. A maio-
ria prevê taxas de ocupação 
inferiores a 50% nesses me-
ses, mas só 35% admite re-
duzir preços. 46,3% dos es-
tabelecimentos ainda esta-
vam encerrados em junho. 

No primeiro semestre des-
te ano, Portugal recebeu 
menos 7,8 milhões de hós-
pedes e registou menos 
20,3 milhões de dormidas 
face ao mesmo período do 
ano passado. As perdas nos 
proveitos totais dos estabe-
lecimentos de alojamento 
turístico já ultrapassa 1,2 
mil milhões de euros (70%) 
em meio ano de atividade. 
O turismo no espaço rural e 
de habitação é o segmento 
com quebras menos acen-
tuadas nos proveitos totais 
(-58,2%), no rendimento 
médio por quarto disponí-
vel (-35,4%). As regiões do 
Alentejo e dos Açores foram 
as únicas que, em junho, au-
mentaram o rendimento 
médio por quarto ocupado 
em relação ao homólogo de 
2019 (2,8€ e 2,7€, respeti-
vamente). •  ERMA NUNES 

ESTRANGEIROS 

1 
milhões de estrangeiros 
nos estabelecimentos tu-
rísticos no primeiro semes-
tre são pouco mais do que 
os 1,966 milhões só em 
agosto do ano passado. Página 5



A6 AHETA: Ocupação hoteleira com o valor mais baixo de sempre para o mês de julho no
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/08/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=da265f8c

 
Números revelados hoje pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
dão conta de quebras em todos os mercados. Veraneantes portugueses e espanhóis deram algum
alento à época alta 2020.
A taxa de ocupação global média/quarto foi de 32,6 por cento, ou seja, 50,9 pontos percentuais (pp)
abaixo do verificado em julho de 2019 (-61,0 por cento). Desde janeiro que este indicador se encontra
63,2 por cento por cento abaixo (-38,5pp) do verificado no período homólogo anterior.
 
Segundo os mais recentes dados divulgados pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos
do Algarve (AHETA), na segunda-feira, dia 17 de agosto, a taxa de ocupação global média/cama foi de
32,0 por cento, 2,0pp acima da verificada em julho de 2019 (+5,9 por cento) Com a descida
verificada, a taxa de ocupação registou o valor mais baixo de sempre para o mês de julho.
 
Esta variação homóloga é justificada pela pandemia provocada pelo vírus da COVID-19, cujo impacto
na hotelaria começou a sentir-se no início do mês de março com cancelamentos de reservas,
evoluindo de forma abrupta para uma situação de encerramento progressivo das unidades de
alojamento.
 
Todas as zonas geográficas sofreram forte quebras, que oscilaram entre os -38,5pp (-53,0 por cento)
em Monte Gordo e Vila Real de Santo António e os -59,6pp (-68,6 por cento) em Albufeira.
 
A zona de Faro e Olhão foi a que registou a taxa de ocupação mais alta, 39,3 por cento, enquanto a
mais baixa ocorreu na zona de Albufeira, com 27,3 por cento.
 
Por categorias, as descidas variaram entre os -39,3pp (-51,8 por cento) nos hotéis e aparthotéis de
três e duas estrelas e os -57,3pp (-66,2 por cento) nos hotéis e aparthotéis de quatro estrelas.
 
Os hotéis e aparthotéis de cinco estrelas foram os que registaram a taxa de ocupação mais baixa com
27,2 por cento, sendo que a mais alta ocorreu nos aldeamentos e apartamentos de três estrelas, com
42,9 por cento.
 
As descidas absolutas foram proporcionais ao peso relativo dos mercados, sendo as maiores as do
Reino Unido (-20,5pp, -93,2 por cento), da Irlanda (-5,6pp, -90,8 por cento) e Alemanha (-4,3pp, -
69,9 por cento).
 
Ainda segundo a AHETA, as fortes descidas verificadas em julho afetaram fortemente as ocupações
verificadas desde o início do ano, sendo o Reino Unido o mercado com a maior descida acumulada
(12,7pp, -79,3 por cento) seguido pelo mercado nacional (-3,9pp, -38,8 por cento) e pela Alemanha (-
3,6pp, -66,1 por cento). Em julho, a maior fatia das dormidas coube aos turistas nacionais com 60,9
por cento, seguidos pelos espanhóis (6,8 por cento), alemães (5,8 por cento) e holandeses (5,4 por
cento).
 
Por isso, em relação ao número de hóspedes, a liderança coube aos portugueses, com 62,4 por cento,
seguidos pelos espanhóis (10,9 por cento), franceses (5,1 por cento) e holandeses (4,0 por cento).
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Durante o mês, a estadia média por pessoa situou-se nas 4,5 noites, 0,5 abaixo do verificado em
2019.
 
Os turistas irlandeses (7,8 noites) registaram as estadias mais prolongadas, seguidos dos belgas
(6,9), alemães (6,7) e holandeses (6,1). A estadia média dos portugueses situou-se nas 4,4 noites, o
mesmo valor que o verificado em 2019.
 
Em julho, o peso das reservas feitas através de operadores turísticos tradicionais foi bastante menor
que o verificado nos últimos 12 meses, havendo um menor peso das reservas diretas e através dos
sites das unidades de alojamento.
 
Durante o mês de julho, os portugueses representaram, de longe, o maior número de dormidas e de
hóspedes em todas as zonas. Os portugueses foram também o principal mercado, quer em hóspedes,
quer em dormidas, em todas as categorias de empreendimentos.
 
O volume de vendas total, em termos nominais, diminuiu 66,9 por cento em relação a julho de 2019.
Por zonas, as maiores descidas verificaram-se em Carvoeiro e Armação de Pêra (-71,4 por cento),
 
Portimão e Praia da Rocha (-69,8 por cento), Albufeira (-69,7 por cento) e Vilamoura, Quarteira e
Quinta do Lago (-69,5 por cento).
 
Durante o mês de julho a cotação da Libra Esterlina sofreu poucas oscilações relativamente ao Euro.
Por outro lado, o Dólar norte americano desvalorizou cerca de 5 por cento face à moeda europeia.
 
Devido à pandemia da COVID-19, a generalidade dos empreendimentos encerrou durante o mês de
março e retomou a atividade a partir de junho. A reabertura ocorreu de forma gradual.
 
Durante o mês de julho cerca de 80 por cento da oferta estava disponível (75 por cento no início de
julho e 88 por cento no início de agosto).  Estimamos que o movimento de passageiros no Aeroporto
de Faro terá sido de cerca de 260 mil passageiros, o que corresponde a uma descida de 78 por cento
face ao mesmo mês do ano anterior , calcula a AHETA.
 
Em valores acumulados, desde o início do ano, o movimento de passageiros regista uma descida face
ao período homólogo anterior de -80 por cento, tendo sido movimentados menos 3,17 milhões de
passageiros. As maiores variações ocorreram nos passageiros de e para o Reino Unido (-546 mil
movimentos), Alemanha (-111 mil) e Irlanda (-106 mil).
 
O dados completos estão disponíveis para consulta aqui.
 
[Additional Text]:
Julho-2020-AHETA
Números revelados hoje pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
dão conta de quebras em todos os mercados. Veraneantes portugueses e espanhóis deram algum
alento à época alta 2020.
Print Icon
 
barlavento
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A8

Ocupação no Algarve foi apenas de 32,6% em julho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/08/2020

Meio: Publituris Online Autores: Raquel Relvas Neto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f0f97150

 
O mês de julho veio deitar abaixo as expetativas mais optimistas de um verão menos negro para as
unidades de alojamento turístico no Algarve. Segundo os dados mais recentes da AHETA - Associação
de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve revelam quebras de 61% na taxa de ocupação
média em julho face ao período homólogo do ano passado.
Este indicador é, inclusive, mais baixo no mês em questão do que no mês de fevereiro deste ano,
época tradicionalmente baixa para o Algarve, no qual se registou uma taxa de ocupação média de
46,9%.
Desde o início de 2020, que os hotéis e empreendimentos turísticos da região estão a registar quebras
de 63,2% quando comparado com o mesmo período de 2019, justificado pelas consequências da
pandemia COVID-19 no turismo.
 
Raquel Relvas Neto
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A9

Empresários queixam-se que caravanismo ilegal continua a invadir Costa Vicentina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/08/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6bf8612b

 
Empresários locais dizem que não há fiscalização pelas autoridades, apesar do risco para a saúde
pública.
 
Dezenas de caravanistas pernoitam ilegalmente nos parques de várias praias de Aljezur e Vila do
Bispo, no Algarve, situação que desagrada aos empresários locais, que se queixam de não haver
fiscalização, apesar do risco para a saúde pública.
 
Mesmo com sinalética de proibição, no final de julho, os parques de estacionamento de várias praias
daqueles concelhos, muito procuradas por praticantes de surf, começaram a encher-se de caravanas,
denunciam à Lusa empresários locais.
 
"Temos aqui um autêntica fauna, grande parte são sevilhanos, que carregam a caravana de latas de
conserva e cerveja, acampam durante dias e isto vira um pátio sevilhano em 'botellón', afirma à Lusa
António Ferreira.
 
É numa esplanada na praia do Amado, no concelho de Aljezur, em pleno Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) que o mentor pela recuperação e criação do projeto de turismo
rural Aldeia da Pedralva procura ilustrar o que "se passa um pouco por todo o parque".
 
"É essencial perceber-se que estamos no PNSACV e isso aqui não acontece. Não há indicação de
parque nem das regras de comportamento, o mesmo se passa com o caravanismo", afirma.
 
A poucos metros da esplanada está instalado um contentor que funciona como casa de banho de apoio
à praia, que encerra às 17:30 e "só abre às 9:30, 10:00", adianta António Ferreira.
 
"A solução é um arbusto", lamenta.
 
Uma pequena caminhada pelas moitas que rodeiam os parques comprova a afirmação, sendo
facilmente detetáveis amontoados de lixo, vários pedaços de papel higiénico e dejetos.
 
Nos dois parques de estacionamento, boa parte dos 300 lugares estão ocupados por autocaravanas e
carrinhas transformadas para pernoita, apesar de a sinalética indicar o trânsito proibido a estes
veículos.
 
'Zé' Diogo Zambujal, natural de Faro, mas que há oito anos escolheu Aljezur para morar e montar o
seu negócio de alojamento local e escola de surf, partilha das queixas.
 
"Isto é quase uma anarquia, quem chega primeiro fica com os lugares e quem vem a seguir que se
lixe", reclama, enquanto dá uma olhadela no carro, "mal estacionado por falta de lugar".
 
"Algumas são deixadas no local e alugadas à distância, registadas no estrangeiro, mas vendidas com a
bela imagem da costa vicentina", sublinha.
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Para o jovem empresário, é "incompreensível" que, num ano em que "se pede rotatividade de praia",
para uns "haja uma burocracia enorme para montar um galinheiro e depois outros podem fazer o que
lhes apetecer e ninguém tem direito a dizer alguma coisa".
 
Entretanto, num dos parques, uma patrulha da Guarda Nacional Republicana de Aljezur efetua uma
ação de fiscalização e informa os autocaravanistas que não é permitido estarem ali parados, como
indica o sinal à entrada do parque.
 
"Pois, devia haver mais controlo, mas infelizmente só há um carro patrulha em Aljezur", lamenta 'Zé'
Diogo, adiantando que as autoridades "deveriam agarrar o problema pela frente e não chutar uns para
os outros".
 
Já António Ferreira remata que os caravanistas têm de ir para outro parque.
 
Com o avançar da hora, os banhistas saem da praia, deixando vagos alguns lugares de
estacionamento, mas em sentido contrário vão chegando mais carrinhas e autocaravanas. "Já
começam a chegar para a noite", comenta 'Zé' Diogo.
 
De saída da praia, Natércia Pires, residente em Vilarinho, concelho de Aljezur, cumprimenta os dois
empresários e percebendo do que se fala, decide dar o seu contributo, afirmando que "as autoridades
pouco ou nada fazem, muitas vezes refugiam-se na lei".
 
Reconhece, no entanto, ter presenciado este ano "ações ao início da noite para correr com os
caravanistas", mas "saem de uma praia para a outra ou até para terrenos particulares", como revela
já lhe ter acontecido.
 
Como solução, o trio aponta "informar, dar a alternativa e proibir o autocaravanismo selvagem",
defendendo também que o PNSACV deveria "agilizar medidas" para criar parques de campismo na sua
área, "que nesta altura é quase impossível".
 
A colocação de pórticos na entrada dos parque para impedir a entrada da autocaravanas "é outra
opção", mas "não evita" a passagem das carrinhas transformadas, que afirmam ser a "nova praga".
 
António Ferreira acrescenta que "no caravanismo há de tudo e que uns pagam pelos outros", mas
denuncia haver aplicações de telemóvel "que revelam dicas para se ultrapassar constrangimentos" e
até "onde se pode abrir a torneira para tomar o duche, à borla", em instalações privadas.
 
No parque, um grupo de dez espanhóis, divididos por duas carrinhas e uma autocaravana, preparam o
jantar e acedem relutantemente a revelar à Lusa que "o local, a vista, a praia e as ondas" são a razão
da escolha pela praia do Amaro. O período de estadia será "de um dia", confessam, entre sorrisos.
 
A pergunta sobre a proibição de campismo no local termina a conversa, mas ainda atiram, "No hay
problema" ["Não há problema", em português].
 
Pela Estrada da Praia junto à falésia, entre a praia do Amado e a da Bordeira - assinalada como de
trânsito proibido a autocaravanas - são várias as carrinhas paradas à beira da falésia a servir de base
para se apreciar mais um final do dia ou para preparar o jantar, com vista de mar.
 
A estrada termina no parque de estacionamento da Carrapateira, onde há quem procure a companhia
de outros vinte companheiros de caravanismo para uma noite 'grátis' à beira mar e um novo dia para
apreciar a beleza natural da costa vicentina.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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COSTA VICENTINA 
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Ação da GNR incidiu sobre a Costa Vicentina, onde a prática do campismo e caravanismo selvagem é um problema antigo 

Autocaravanismo 
selvagem multado 
FISCALIZAÇÃO O  Instaurados 91 autos a campistas e autocaravanistas 
AÇÃO O  GNR quer desincentivar práticas ilegais e lesivas para o ambiente 

ANA PALMA 

A
GNR de Portimão instau-
rou 91 autos de contraor-
denação resultantes de 

campismo, au toca rava nismo 
selvagem e estacionamento ile-
gal em locais não permitidos no 
âmbito de uma operação de-
sencadeada esta quinta-feira de 
manhã na Costa Vicentina. 

Os militares aplicaram ainda 
mais 25 multas por incumpri-
mento do regulamento de sina-
lização de trânsito. A operação, 
que decorreu entre as 08h00 e 
as13h00, foi realizada em coor-

  

denação com a Direção Regio-
nal da Conservação da Nature-
za e das Florestas do Algarve e 
com o Serviço Municipal de 
Proteção Civil da Câmara de Al-
jezur, tendo envolvido 22 ele-
mentos. 

Para a GNR, 
tanto o cam-
pismo como o 
autocarava-
nismo selvagem constituem 
"um problema identificado há 
muito e que constitui fator de 
destruição de habitats, alguns 
deles protegidos, além de re-

  

presentar urna ocupação ilegal 
da qual resulta uma degradação 
dos locais utilizados por deposi-
ção descontrolada de resíduos 
que se espalham pelos locais 
ocupados indevidamente". 

Perante esta 
situação, a 
GNR sublinha 
que "estas 
ações de fis-

calização têm como objetivo 
desincentivar práticas ilegais e 
fortemente degradadoras de 
uma área de elevado valor na-
tural mas também turístico". • 

OPERAÇÃO ENVOLVEU 
GNR, CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA E AUTARQUIA 
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Sagres Sunset Shots leva música e o melhor pôr do sol da Europa para as redes
sociais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/08/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Nilton Nunes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8cae8633

 
Iniciativa termina este domingo
 
Celebrar  o melhor pôr do sol da Europa  é o objetivo do Sagres Sunset Shots que, desde sexta-feira,
está a promover miniconcertos ao entardecer, a partir do Forte de Beliche, que são transmitidos no
Facebook e no Youtube.
 
A iniciativa, promovida pela Região de Turismo do Algarve e pelo Município de Vila do Bispo, arrancou
na sexta-feira, com a atuação de Cuca Roseta e DJ Christian F e prosseguiu este sábado com João
Pedro Pais e o Dj Eddie Ferrer. Hoje, atua Viviane e Naomi and The Raposeira Dub Collective.
 
Apesar de este ser um evento fechado ao público, o Sul Informação esteve lá, este sábado, e mostra-
lhe tudo nesta reportagem.
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Nilton Nunes
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Banhista fraturou as duas pernas após ter saltado do cimo de uma rocha para o mar na praia do Carvalho, em Lagoa 

118 pessoas foram 
salvas no verão 
AÇÕES O  Polícia Marítima registou 90 incidentes em terra e 47 no mar 
CONSELHOS O  Pessoas devem frequentar praias vigiadas e ter cuidado 

ANA PALMA 

A
Autoridade Marítima Na-
cional (AMN) já salvou na 
região do Algarve, desde 

a primeira semana de junho, 
um total de 118 pessoas. 

Segundo o CM apurou junto de 
fonte da Autoridade Marítima 
Nacional, naquele período fo-
ram efetuadas 80 ações de sal - 
vamento. Quanto ao número de 
de incidentes em terra foram 90 
e 47 no mar. A Polícia Marítima 
teve ainda de intervir numa de-
zena de desacatos em praias. 

Um dos salvamentos mais re-

  

centes foi ode um banhista, de 
29 anos, que ficou ferido com 
gravidade, no passado dia 5, 
depois de ter dado um salto do 
cimo de uma rocha para o mar, 
na praia do Carvalho, em Lagoa. 
A vítima fra-
turou as duas 
pernas. Desde 
então já foram 
registadas 
mais algumas quedas nas ro-
chas e várias embarcações em 
risco tiveram de ser auxiliadas. 

Para evitar acidentes, a AMN 
aconselha as pessoas a "fre-

  

quentar praias vigiadas, vigiar 
as crianças, respeitar a sinaliza-
ção e as indicações dos agentes 
da autoridade e dos nadadores-
-salvadores" bem como "co-
mer pouco, manter-se hidrata-

do e evitar .as 
horas de 
maior exposi-
ção solar". 
Além disso, 

devem "evitar zonas de risco ou 
agueiros e não se aproximar de 
arribas instáveis". E, "em caso 
de emergência, chamar o nada-
dor-salvador ou ligar o 112". 

BANHISTA DE 29 ANOS 
PARTIU AS PE RNAS 
A MERGULHA R DE ROCHA 
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Selo "Clean & Safe" 
alargado aos casinos 

PORTUGAL O Turismo de Portu-
gal permitiu a adesão ao selo 
"Clean & Safe" por parte dos casi-
nos e salas de jogo do bingo, des-
de que cumpridas as recomen-
dações da Direção-Geral de Saú-
de para evitar a contaminação 
dos espaços pela covid-19, infor-
mou a Ahresp. Esta iniciativa 
visa sensibilizar estes espaços 
para os procedimentos mínimos 
a adotar, de forma a incentivar 
a retoma do setor do turismo. 
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Turismo 
cai menos 
graças a 
portugueses 

A atividade turística continua 
a registar fortes quebras face 
ao ano passado, mas o mês de 
junho foi ligeiramente menos 
penalizador para o setor face 
a maio. Ajusti fi cação está nos 
turistas portugueses. 

Segundo os números da 
atividade turística publicados 
na sexta-feira pelo Instituto 
Nacional de Estatística (INE), 
o setor registou 493,5 mil hós-
pedes em junho, menos 82% 
face ao período homólogo de 
2019, e 1,1 milhões de dormi-
das, que traduz uma quebra de 
85%. Em maio, as quebras 
rondaram os 95%. 

As dormidas de residentes 
recuaram 59,7% e as de não 
residentes diminuíram 
96,2%. No total, visitaram 
Portugal 190 mil turistas es-
trangeiros em junho. Os pro-
veitos totais quebraram 
88,5%, fixando-se em 53,4 
milhões de euros. No mês an-
terior o rombo esteve perto 
dos100%. O rendimento mé-
dio por quarto disponível 
(RevPAR) foi de 13,0 euros 
em junho, menos 79% face ao 
período homólogo. 

No que toca aos principais 
mercados emissores de turis-
tas para Portugal, as quebras 
continuam a ser superiores a 
90% em todos. A maior desci-
da verificou-se no mercado 
chinês, que caiu 98,5%. Se-
guem-se o Reino Unido, Esta-
dos Unidos e Irlanda (-98,3% 
em cada) e o Canadá (-
-98,2%). 

Todas as regiões do país 
registaram quebras de turis-
tas superiores a 70%, à exce-
ção do Alentejo, onde a desci-
da foi de 48,9%, mais uma vez 
explicado pela procura por 
parte de portugueses. 

Em termos de dormidas 
de não residentes, o Alentejo 
registou uma diminuição de 
85,1%, enquanto as restantes 
regiões apresentaram decrés-
cimos superiores a 90%, res-
salva o INE. ■  As 
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RTP 1

 	Duração: 00:02:52

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 88098999

 
16-08-2020 21:13

1 1 1

Aviões em Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8cec335f-6b51-491e-901b-

1d542903f3f2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os aviões que fizeram a passagem de ano em Albufeira, estão de regresso para mais bailado em cima
do mar. As danças aéreas nas praias e os horários, são mantidos em segredo para evitar
ajuntamentos. Hoje a surpresa chegou aos céus de São Rafael.
Declarações de João Garrido da Costa, produtor do espetáculo.

 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-08-16 22:25
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-08-16 00:48
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 	Duração: 00:02:43

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 88098899

 
16-08-2020 20:57

1 1 1

Turistas portugueses no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3bef282a-252d-4eb5-a16a-

7927b29d2097&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A segunda quinzena de Agosto deverá continuar dominada por turistas portugueses no Algarve, não
chegam no entanto, para compensar a ausência dos britânicos. Hoje foi para muitos o primeiro dia de
férias e para outros o último antes do regresso a casa.
Declarações de João Soares, Assoc. Hotéis de Portugal.

 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-08-16 21:54
 RTP 3 - 3 às... , 2020-08-17 11:51
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-08-17 13:43
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TVI

 	Duração: 00:02:03

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 88098673

 
16-08-2020 20:41

1 1 1

Mudança de quinzena

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=af7cc522-868c-4b84-9309-

53fe54ffa478&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A segunda quinzena de agosto marca a partida e a chegada de muitos portugueses às praias do
Algarve. As famílias falam nestas férias de Verão com grande entusiasmo, elogiam a forma como as
regras sanitárias têm sido cumpridas no Sul do país.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-08-17 06:41
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-17 08:45
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-16 20:41
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-17 06:41
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-17 08:45
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-16 01:35
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-17 10:52
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-17 11:54
 TVI - Jornal da Uma , 2020-08-17 14:11
 TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-08-17 14:11
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 	Duração: 00:02:31

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 88098491

 
16-08-2020 20:16
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Novo "Lay Off"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5c12a427-0ddf-49cf-8d11-

e593bc306071&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Desde o início de Agosto, cerca de 1200 empresas aderiram ao novo regime que vai substituir o lay off
simplificado, ou seja, a chamada retoma progressiva da atividade. É uma medida criticada pelas
confederações empresariais, que dizem que não ajuda antes pelo contrário, até em alguns casos
aumenta custos.
Declarações de Francisco Calheiros, Conf. Turismo de Portugal (10 Agosto); Ricardo Silva, Dir. Geral
Grupo Lasa (17 julho).

 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-08-16 21:12
 RTP 3 - 360 , 2020-08-16 22:10
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-08-17 08:42
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-08-17 08:42
 RTP 2 - Jornal 2 , 2020-08-16 21:47
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-08-16 00:23
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MARCELO 1 ELOGIOS AO ALGARVE 

O Presidente da República considerou ontem 
que a atividade turística no Algarve está me-

lhor, com a ocupação de alguns hotéis a 70%, e diz 
que não percebe porque é que o Reino Unido ainda 
não abriu um corredor aéreo com Portugal. O Chefe 
de Estado salientou ainda não ser possível estar "à 
espera de zero casos", porque tal não acontecerá. 
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CARVOEIRO 

POSTO DE TURISMO 
O Posto de Turismo de Car-
voeiro, no concelho de La-
goa. situado no largo da praia, 
está fechado para obras de 
melhoramento. Devido aos 
trabalhos, o serviço passa, de 
forma temporária, para o edi-
fício da antiga junta de fre-
guesia, no Beco do Galeão. 
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ARMAÇÃO DE PERA 

SANITÁRIOS 
A Càmara de Silves colocou 
instalações sanitárias públi-
cas na zona do antigo mini-
golfe, em Armação de Pera, 
satisfazendo uma necessida-
de sentida pela Associação 
de Comerciantes, população 
e turistas. O investimento foi 
de 25 mil euros. 
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Hoste! de Nélson Martins está a sofrer algumas mudanças para fazer frente à crise 

Alojamento local 
afunda-se com crise 
de turistas em Braga 
De março a junho, houve quebra de cerca de 80% e os 
poucos portugueses que aparecem não cobrem prejuízo 

ri 

Tomás Guerreiro 
tomas.guerreiro@jn.pt 

TURISMO  A reboque da crise 
económica causada pela 
pandemia da covid-19, tam-
bém o alojamento turístico 
em Braga sofreu um grande 
golpe. Menos turistas, mais 
vagas, menos dinheiro. 

De acordo com a Associa-
ção Comercial de Braga, em 
comparação com o ano pas-
sado, em março a quebra foi 
de 58%, em abril de 96%, 
em maio foram 90% e em 
junho cerca de 76%. Altino 
Bessa, vereador da Câmara 
de Braga, relata que, em ju-
lho, a ocupação hoteleira 
rondou os 30%. Mas o aloja-
mento local está ainda pior. 

Agosto está a correr um 
pouco melhor, há uma ligei-
ra subida na ocupação hote-
leira acompanhada com 
uma descida do valor da ta-
rifa diária no alojamento lo-
cal. Segundo Altino Bessa, 
os alojamentos locais man-
tiveram este mês os preços 
de época baixa. 

É o caso de Nélson Mar-
tins, proprietário do hostel 
inBraga, que diz ter perdido, 
desde março, 2000 euros 
por mês. A trabalhar apenas  

com metade da ocupação, 
não espera milagres neste 
mês. Fechou a receção, ade-
riu ao selo "Clean & Safe", 
diminuiu o número de áreas 
comuns, deixou de servir 
pequenos-almoços, refor-
çou a distância entre mesas 
da cozinha, mede a tempe-
ratura à entrada, reduziu a 
capacidade do alojamento 
para metade e, como o pró-
prio diz, "estamos a sobre-
viver". 

O vereador da coligação 
PSD/CDS-PP, que gere a Câ-
mara, alerta que "quem in-
vestiu no alojamento não 
consegue agora atingir valo-
res rentáveis" e sugere 
transformá-lo em arrenda-
mento tradicional". 

Devido à escassez do mer-
cado de turismo internacio-
nal, sendo os espanhóis os 
principais visitantes da ci-
dade, vários alojamentos 
tentam proceder a uma 
transformação para arren-
damento tradicional, ou de 
curto/médio prazo, mas 
essa mutação só é possível 
quando o proprietário do 
imóvel é quem aluga. Por 
outro lado, a taxa turística 
imposta desde 1 de março 
mantém-se.• 

CRISE 

Quebra de 2000 
euros por mês 
desde março 

r+, dr. 

Nélson Martins, dono do 
inBraga, (na foto) diz que 
tem sofrido quebras que 
rondam os 2000 euros 
mensais desde março e 
conta quão difícil tem 
sido manter a cabeça à 
tona da crise. Altino Bes-
sa defende "a abertura do 
mercado internacional, 
pois o consumo interno 
não é suficiente para 
manter a oferta". O es-
tancamento da imigra-
ção brasileira abalou 
também o setor. Mas o 
turismo é um dos princi-
pais motores da econo-
mia da cidade, com in-
vestimentos camarários, 
como a Pousada da Ju-
ventude, de 1,3 milhões 
de euros. Página 23
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Lotação 
esgotada no 
turismo rural 
de Bragança 

Ocupação hoteleira 
no interior é mais alta 
do que a nível nacional 

TRÁS-OS-MONTES  O verão de 
2020 pode ser o melhor dos 
últimos anos no turismo ru-
ral no interior face ao au-
mento da procura por parte 
de turistas nacionais do dis-
trito de Bragança. As unida-
des de turismo rural apre-
sentam das melhores lota-
ções de sempre e os empre-
sários esperam que "se crie 
o hábito de fazer turismo na 
região", explica Henrique 
Fernandes, da Casa Mostei-
rinho, em Negreda, no con-
celho de Vinhais, por estes 
dias com lotação completa. 

A segurança, a tranquilida-
de e a privacidade que os 
hóspedes procuravam foi 
complementada com as 
surpresas que encontraram 
ao nível da qualidade do 
alojamento. "Não estamos 
nas rotas do turismo, por 
isso os visitantes ficam sur-
preendidos com as boas 
condições que oferecemos, 
com paisagens fantásticas 
que temos", diz Henrique 
Fernandes. 

ESTADIAS PROLONGADAS 

Mesmo as unidades mais re-
centes, como a Casa d'Au-
gusta, um agroturismo em 
Vila Chã da Braciosa, no con-
celho de Miranda do Douro, 
que abriu portas em junho, 
excedeu as expectativas dos 
proprietários. "Em junho, 
andamos pelos 50%; em ju-
lho, já chegamos aos 90%; e 
agora, em agosto, temos 
100%", referiu a responsá-
vel, Glória Fidalgo, que se 
surpreendeu porque os 
clientes optam por estadias 
mais longas do que é habi-
tual. "Agora, ficam uma se-
mana e até há casos de 10 
dias", acrescenta. 

O presidente da Região de 
Turismo do Porto e Norte, 
Luís Pedro Martins, referiu 
que a taxa de ocupação ho-
teleira no interior é mais alta 
do que a nível nacional, che-
gando a 75%/80% em Trás-
-os-Montes, Douro e Mi-
nho. Caindo para 30% nas 
grandes cidades, como o Por-
to. •  GLÓRIA LOPES Página 24
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Câmara  de Cascais isenta e 
suspende taxas para hotéis 
TURISMO  A Câmara Municipal de Cascais aprovou a 
isenção ou suspensão de taxas e o pagamento de tes-
tes aos funcionários de hotéis e dos alojamentos lo-
cais, com o objetivo de apoiar o setor do turismo no 
concelho. Estas medidas estão inscritas num docu-
mento assinado entre a Autarquia e a Associação da 
Hotelaria de Portugal, a Associação de Turismo de 
Cascais, a Cascais Invest e a Associação Empresarial 
do Concelho. O município irá facultar transportes 
gratuitos para os turistas alojados nas unidades ho-
teleiras, oferta de bilhetes nos museus municipais, 
parques de estacionamento gratuitos junto às maio-
res concentrações de comércio local e ainda o au-
mento das áreas das esplanadas. O acordo consta de 
um protocolo cujo objetivo é a cooperação entre os 
parceiros e o apoio ao turismo e de estímulo à ativi-
dade económica em geral no contexto do combate 
às repercussões económicas da covid-19.• 
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Manuela Bártolo e Luísa 
Jorge tinham pensado 
em férias numa praia 
algarvia, mas acabaram 
por partir à descoberta 
do interior pela EN2. 

Pandemia puxa 
pelo turismo 
nas cidades 
do interior 

Medo do novo coronavírus está a desviar habituais 
frequentadores de praias do litoral para zonas menos 
povoadas. Procuram sossego, segurança, cultura 
e gastronomia. Alojamento com ocupação próxima 
de 80%. Responsáveis de unidades hoteleiras 
e câmaras municipais estão surpreendidos. 

Eduardo Pinto 
urbano@jn.pt Loja Interativa de Turismo pouco mais 

de 900 pessoas durante o mês de agos-
to e, este ano, nos primeiros 10 dias já 
tínhamos 745. Em julho e junho, "tam-
bém houve um acréscimo significati-
vo" de turistas. "Chegam maioritaria-
mente em família", o que contribui 
para que os responsáveis das unidades 
hoteleiras estejam "satisfeitos", diz. 

N 

a oficina do latoeiro ao lado 
da Capela Nova, em Vila 
Real, duas turistas portu-
guesas procuram saber 
tudo sobre a arte. Deixa-
ram à porta duas bicicletas 
encostadas à parede. As 
amigas Manuela Bártolo e 

Luísa Jorge saíram de Leiria e da Bata-
lha, respetivamente, e estão em via-
gem pelas cidades atravessadas pela 
Estrada Nacional 2 (EN2), entre a Ser-
tã e Chaves. Não fosse a pandemia de 
covid-19 e estariam "numa praia do Al-
garve". Fugiram à confusão e, aos 58 
anos, preferiram percorrer o interior 
para conhecer "costumes, tradições e 
gastronomia". 

As amigas são duas dos muitos mi-
lhares de portugueses que este ano 
trocaram praias e cidades do litoral por 
locais menos povoados para passar fé-
rias. O interior Norte e o Minho mais 
afastado do mar estão a registar ocu-
pações hoteleiras entre 75% e 80%, de 
acordo com as contas da Turismo do 
Porto e Norte de Portugal. O presiden-
te, Luís Pedro Martins, nota que até fe-
vereiro deste ano havia "dificuldades" 
para levar os turistas para zonas mais 

RECUPERAÇÃO SURPREENDENTE 

As duas amigas em bicicleta não estão 
entre as que ocupam camas nas unida-
des hoteleiras da cidade. Viajam com 
tendas e dormem, normalmente, em 
parques de campismo. Danielle Alves 
Carvalho, diretora-adjunta do Hotel 
Miracorgo, haveria de ter gostado de 
receber a sua simpatia e juntá-las aos 
que ocupam "65% da capacidade" por 
estes dias. "Estamos a recuperar os nú-
meros de um ano que considerávamos 
perdido", assume, satisfeita por ver 
que o hotel de 166 quartos que gere no 
centro da cidade vila-realense merece 
a confiança dos portugueses. 

Danielle contou por duas noites com 
os irmãos Joana e Amadeu Mendes, na-
turais do Funchal. Ela a viver e a traba-
lhar em Lisboa e ele no Porto. "A via-
gem para Ibiza (Espanha) foi cancela-
da". Procuraram alternativa no Gerês. 
"Marcámos em cima da hora e já não 

afastadas, por exemplo, do Porto. 
Hoje, devido à covid-19, "os turistas 
preferem esses territórios", deixando 
a cidade Invicta com "uma taxa de ocu-
pação de 30% ". 

Vila Real, Bragança, Lamego e Mace-
do de Cavaleiros registam afluências 
que surpreendem os responsáveis lo-
cais. Mas Viseu, habituada a grandes 
enchentes, por força da Feira de São 
Mateus, ressente-se, mesmo que a 
procura tenha melhorado em agosto. 

Manuela e Luísa passaram por Viseu, 
Lamego e Peso da Régua antes de che-
garem pela EN2 a Vila Real, de onde se-
guiram para Chaves. Viajam de carro 
para não terem de pedalar tanto. Den-
tro das cidades estacionam "num lu-
gar seguro" e depois só se deslocam em 
bicicleta. Porque "é mais fácil chegar a 
todo o lado", nomeadamente a "mo-
numentos, zonas históricas e praias 
fluviais". Ir à Casa de Mateus era obri-
gatório. Dados fornecidos ao JN por 
esta entidade revelam que "dos 6715 
turistas recebidos entre março e 12 de 
agosto, 4355 eram portugueses 
(65%)". 

Manuela é funcionária judicial e Luí-
sa é administrativa. Estão entre os nú-
meros que satisfazem José Maria Ma-
galhães, vereador da Câmara de Vila 
Real. "O ano passado registámos na 

PRESIDENTE 
DA TURISMO 
DO PORTO E NORTE 
ESPERA 
QUE O GOVERNO 
"ESTEJA ATENTO 
AO SETOR DO TURISMO 
E O "DISCRIMINE 
POSITIVAMENTE" 
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ESTRANGEIROS FAZEM FALTA 

Em Viseu, o vereador Jorge Sobrado fri-
sa a "melhoria significativa registada 
em agosto". Mas não compensa a "que-
bra de dormidas face ao ano turístico 
de 2019, que foi o melhor de sempre, 
com 300 mil noites" em alojamentos. 
Justifica com o recuo do turismo inter-
nacional que representa em Viseu 
"cerca de um terço da procura" e pre-
cisa que "no alojamento hoteleiro tra-
dicional as perdas vão ser maiores", 
enquanto "no alojamento local serão 
bastante menores". 

O turismo nacional está a ser "mui-
to importante" para as cidades do inte-
rior do país, mas de acordo com Luís 
Pedro Martins "não consegue com-
pensar a perda do turismo internacio-
nal". Em 2019 representou "mais de 
50% do total de seis milhões de hóspe-
des" no Porto e Norte. • 

EL IR 

1 

des do litoral", destaca o presidente da 
Câmara, Hernâni Dias. Unidades ho-
teleiras, sobretudo rurais, estão com 
"taxas de ocupação tremendamente 
altas". A restauração "também está a 
recuperar" e as esplanadas têm "uma 
ocupação muito grande". Espanhóis e 
franceses fazem-se notar em Bragan-
ça, mas faltam italianos, ingleses, ho-
landeses, entre outras nacionalidades. 

Os "trunfos" 
do interior 

ESTRADA NACIONAL 2 
A via rodoviária que ao lon-
go de quase 740 quilóme-
tros liga Chaves a Faro tem 
sido um forte atrativo de 
turistas para as cidades que 
atravessa. De bicicleta, 
mota, carro ou autocarava-
na, muitos fazem-se à es-
trada e colecionam carim-
bos num passaporte que foi 
criado para o efeito. 

ESTADIA PROLONGADA 
Até ao confinamento moti-
vado pela pandemia de co-
vid-19, a média de perma-
nência de um turista num 
hotel no interior do país 
não chegava às duas noites. 
O balanço final fica para o 
fim do verão ou do período 
de vindimas, mas os autar-
cas ouvidos pelo JN dizem 
que este ano vai ser supe-
rior. 

6 
MILHÕES 

de dormidas foram regista-
das no Porto e Norte de 
Portugal em 2019. Destas, 
Trás-os-Montes só atraiu 
2,8% (168 mil). A pande-
mia fez aumentar a procu-
ra, pelo que "a oportunida-
de deve ser agarrada por 
operadores e autarquias, de 
modo a não permitir um 
retrocesso", alerta o presi-
dente Luís Pedro Martins. 

DESCANSO SEGURO 
A prioridade dos turistas 
nacionais nas cidades do in-
terior tem sido o descanso, 
em família e com condições 
de segurança. No entanto, 
depois partem à descoberta 
do património edificado, re-
ligioso, cultural e natural 
das regiões. A componente 
gastronómica também é 
muito valorizada. 

Teresa Pires e José Manaia, turistas, e Danielle Alves 
Carvalho, diretora-adjunta do Hotel Mira Corgo 

conseguimos ficar". Então decidiram 
ir até Vila Real e a partir daí explorar 
um pouco o Douro vinhateiro. José 
Manaia e Teresa Pires marcaram uma 
semana no Hotel Mira Corgo. Vivem 
no Luxemburgo e num ano normal 
ninguém lhes tiraria o Algarve. Como 
não é normal, ficam pelo interior. Fon-
te do restaurante Cais da Villa adianta 
que está a ter "um crescimento notá-
vel por parte de clientes portugueses, 
muitos deles de passagem pela região". 

Na cidade mais cultural do Douro, 
Lamego, a retoma está a ser feita à cus-
ta de "mais turistas nacionais, em fa-
mília e que se deslocam em meios pró-
prios", refere o vereador António Al-
ves da Silva. O concelho tem mais de 
mil camas em alojamentos de diversas 
tipologias, muitas delas em espaço ru-
ral, o que cria "condições de seguran-
ça" para que "grande parte esteja nes-
te momento ocupada". 

Em Macedo de Cavaleiros, o atrativo 
são as duas praias fluviais do Azibo. 
"Julho foi um mês atípico", diz o pre-
sidente da Câmara, Benjamim Rodri-
gues. Ao fim de semana, a capacidade 
de 3300 banhistas chegou a esgotar às 
11 da manhã. 

Bragança está a registar "maior 
afluência de turistas nacionais, princi-
palmente pessoas que vivem nas cida-
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Cidades do 
interior lideram 
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Receio de contágio pelo coronavírus leva milhares de 
portugueses a trocar as tradicionais férias nas praias do 

Algarve pelo sossego de Trás-os-Montes e Minho. 
Hotelaria recupera em ano que "parecia perdido" P. 
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Empresários queixam-se que caravanismo ilegal continua a invadir a Costa Vicentina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/08/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=320a96cf

 
Pela Estrada da Praia junto à falésia, entre a praia do Amado e a da Bordeira - assinalada como de
trânsito proibido a autocaravanas - são várias as carrinhas paradas à beira da falésia a servir de base
para se apreciar mais um final do dia ou para preparar o jantar, com vista de mar
 
Dezenas de caravanistas pernoitam ilegalmente nos parques de várias praias de Aljezur e Vila do
Bispo, no Algarve, situação que desagrada aos empresários locais, que se queixam de não haver
fiscalização, apesar do risco para a saúde pública.
 
Mesmo com sinalética de proibição, no final de julho, os parques de estacionamento de várias praias
daqueles concelhos, muito procuradas por praticantes de surf, começaram a encher-se de caravanas,
denunciam à Lusa empresários locais.
 
"Temos aqui um autêntica fauna, grande parte são sevilhanos, que carregam a caravana de latas de
conserva e cerveja, acampam durante dias e isto vira um pátio sevilhano em 'botellón"', afirma à Lusa
António Ferreira.
 
É numa esplanada na praia do Amado, no concelho de Aljezur, em pleno Parque Natural do Sudoeste
Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV) que o mentor pela recuperação e criação do projeto de turismo
rural Aldeia da Pedralva procura ilustrar o que "se passa um pouco por todo o parque".
 
"É essencial perceber-se que estamos no PNSACV e isso aqui não acontece. Não há indicação de
parque nem das regras de comportamento, o mesmo se passa com o caravanismo", afirma.
 
A poucos metros da esplanada está instalado um contentor que funciona como casa de banho de apoio
à praia, que encerra às 17:30 e "só abre às 9:30, 10:00", adianta António Ferreira.
 
"A solução é um arbusto", lamenta.
 
Uma pequena caminhada pelas moitas que rodeiam os parques comprova a afirmação, sendo
facilmente detetáveis amontoados de lixo, vários pedaços de papel higiénico e dejetos.
 
Nos dois parques de estacionamento, boa parte dos 300 lugares estão ocupados por autocaravanas e
carrinhas transformadas para pernoita, apesar de a sinalética indicar o trânsito proibido a estes
veículos.
 
'Zé' Diogo Zambujal, natural de Faro, mas que há oito anos escolheu Aljezur para morar e montar o
seu negócio de alojamento local e escola de surf, partilha das queixas.
 
"Isto é quase uma anarquia, quem chega primeiro fica com os lugares e quem vem a seguir que se
lixe", reclama, enquanto dá uma olhadela no carro, "mal estacionado por falta de lugar".
 
"Algumas são deixadas no local e alugadas à distância, registadas no estrangeiro, mas vendidas com a
bela imagem da costa vicentina", sublinha.

Página 29



 
Para o jovem empresário, é "incompreensível" que, num ano em que "se pede rotatividade de praia",
para uns "haja uma burocracia enorme para montar um galinheiro e depois outros podem fazer o que
lhes apetecer e ninguém tem direito a dizer alguma coisa".
 
Entretanto, num dos parques, uma patrulha da Guarda Nacional Republicana de Aljezur efetua uma
ação de fiscalização e informa os autocaravanistas que não é permitido estarem ali parados, como
indica o sinal à entrada do parque.
 
"Pois, devia haver mais controlo, mas infelizmente só há um carro patrulha em Aljezur", lamenta 'Zé'
Diogo, adiantando que as autoridades "deveriam agarrar o problema pela frente e não chutar uns para
os outros".
 
Já António Ferreira remata que os caravanistas têm de ir para outro parque.
 
Com o avançar da hora, os banhistas saem da praia, deixando vagos alguns lugares de
estacionamento, mas em sentido contrário vão chegando mais carrinhas e autocaravanas. "Já
começam a chegar para a noite", comenta 'Zé' Diogo.
 
De saída da praia, Natércia Pires, residente em Vilarinho, concelho de Aljezur, cumprimenta os dois
empresários e percebendo do que se fala, decide dar o seu contributo, afirmando que "as autoridades
pouco ou nada fazem, muitas vezes refugiam-se na lei".
 
Reconhece, no entanto, ter presenciado este ano "ações ao início da noite para correr com os
caravanistas", mas "saem de uma praia para a outra ou até para terrenos particulares", como revela
já lhe ter acontecido.
 
Como solução, o trio aponta "informar, dar a alternativa e proibir o autocaravanismo selvagem",
defendendo também que o PNSACV deveria "agilizar medidas" para criar parques de campismo na sua
área, "que nesta altura é quase impossível".
 
A colocação de pórticos na entrada dos parque para impedir a entrada da autocaravanas "é outra
opção", mas "não evita" a passagem das carrinhas transformadas, que afirmam ser a "nova praga".
 
António Ferreira acrescenta que "no caravanismo há de tudo e que uns pagam pelos outros", mas
denuncia haver aplicações de telemóvel "que revelam dicas para se ultrapassar constrangimentos" e
até "onde se pode abrir a torneira para tomar o duche, à borla", em instalações privadas.
 
No parque, um grupo de dez espanhóis, divididos por duas carrinhas e uma autocaravana, preparam o
jantar e acedem relutantemente a revelar à Lusa que "o local, a vista, a praia e as ondas" são a razão
da escolha pela praia do Amaro. O período de estadia será "de um dia", confessam, entre sorrisos.
 
A pergunta sobre a proibição de campismo no local termina a conversa, mas ainda atiram, "No hay
problema" ["Não há problema", em português].
 
Pela Estrada da Praia junto à falésia, entre a praia do Amado e a da Bordeira - assinalada como de
trânsito proibido a autocaravanas - são várias as carrinhas paradas à beira da falésia a servir de base
para se apreciar mais um final do dia ou para preparar o jantar, com vista de mar.
 
A estrada termina no parque de estacionamento da Carrapateira, onde há quem procure a companhia
de outros vinte companheiros de caravanismo para uma noite 'grátis' à beira mar e um novo dia para
apreciar a beleza natural da costa vicentina.
Fim de caravanismo selvagem só com "união de todas as entidades"
O fim do caravanismo selvagem no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
(PNSACV), no Algarve, só é possível se houver "união e cooperação de todas as entidades envolvidas",

Página 30



disse à Lusa fonte do INCF.
 
"Isto resolve-se não com uma, mas com todas as entidades, que têm de estar colaborantes e acima
de tudo com o civismo de quem usa esses espaços", afirmou à Lusa o diretor regional do Algarve do
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).
 
Segundo Joaquim Castelão Rodrigues, a responsabilidade "não é só do parque", já que "quem tem o
território são as autarquias" e, na zona das falésias, a responsabilidade é da Agência Portuguesa do
Ambiente (APA).
 
"Mas não fugimos à nossa responsabilidade", defendeu.
 
Em causa, uma crescente contestação de empresários locais por pernoita ilegal nos parques de várias
praias de Aljezur e Vila do Bispo de dezenas de caravanistas. Mesmo com a existência de sinalética de
proibição, afirmaram à Lusa que no final de julho os parques de estacionamento começaram a encher-
se de caravanas.
 
O diretor regional afirmou que, depois de ter tomado posse em maio de 2019, o ICNF reforçou a
fiscalização a estas situações, que no segundo semestre desse ano se traduziu "em 1.109 autos" e em
"1.089 nos seis primeiros meses de 2020".
 
A última ação aconteceu na quinta-feira, em conjunto com a Guarda Nacional Republicana (GNR) e o
município de Vila do Bispo, tendo sido levantados "116 autos, dos quais 91 por contraordenação
resultante de campismo, autocaravanismo selvagem e estacionamento ilegal em locais não permitidos,
e 25 por incumprimento do regulamento de sinalização de trânsito".
 
"Não há ausência de fiscalização, não há é capacidade de fazer fiscalização diariamente e em todos os
locais e praias", frisou.
 
Castelão Rodrigues adiantou que "20% dos autos são pagos de forma voluntária" e que os restantes
seguem o processo "moroso" de contraordenação, mas realça que a "recente colocação de sinalização
de proibição de circulação de autocaravanas permite a atuação da GNR no âmbito do código da
estrada com a cobrança na hora".
 
Segundo Castelão Rodrigues, é necessário elaborar uma campanha de sensibilização, alertando "para
a natureza do parque" e consequente "degradação do ambiente", que "não foi possível este ano, mas
que acontecerá em 2021".
 
Quanto às acusações de burocracia que dificultam a construção de parques de campismo no PNSACV,
o diretor regional do ICNF argumentou que a nova direção "já aprovou critérios para poder licenciar
mais parques", que "fizeram chegar aos quatro municípios" do PNSACV para que "quem conhece o
território se pronunciar e acabar com esta burocracia que o regulamento cria".
 
O presidente do município de Aljezur confirmou à Lusa a receção do documento "há dois meses" e
consequente resposta da autarquia, "estando a aguardar o finalizar do processo". Segundo José
Gonçalves, "há cinco anos" que se discutem os critérios para a possibilidade de aparecerem parques
para autocaravanas".
 
O autarca adiantou que tem sido colocada "sinalética a indicar as proibições", bem como "valas e
algumas pedras para condicionar o acesso a algumas zonas", nomeadamente as falésias, mas que é
necessária "uma ação concertada com mais incidência e fiscalização".
 
"São levantados autos que não têm consequência", lamentou.
 
Além dos regulamento do PNSACV, "é preciso alterar algumas regras", sustentou, exemplificando com
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as casas de banho de apoio na praia do Amado, que "não seriam possíveis ao abrigo do Plano de
Ordenamento da Orla Costeira (POOC)", que dificulta também a "criação de parques de campismo por
parte dos privados".
 
O autarca revelou que está a ser ultimado um documento com um "levantamento de fotografias áreas
e terrestres" para apresentar aos ministérios com a tutela do Ambiente e do Turismo "a realidade que
é preciso alterar".
 
Como solução, José Gonçalves defendeu "a repressão a quem realmente abusa", mas também
"alterações ao código da estrada", que abranjam as "carrinhas transformadas" e a possibilidade de
"cobrança dos autos na hora, não só aos portugueses, mas também aos estrangeiros".
 
Em resposta à Lusa, a GNR informou que entre 01 de janeiro a 12 de agosto de 2020, no decorrer de
várias fiscalizações na Costa Vicentina, elaborou "72 autos de contraordenação por
campismo/caravanismo ilegal", número que, em 2019, ascendeu "aos 116 autos".
 
Informa ainda que "os autos são enviados para a entidade administrativa com competência nesta
matéria, designadamente, o ICNF, a quem compete instruir os processos e aplicar as respetivas
coimas".
 
Questionada em relação à interdição de permanência de autocaravanas ou similares nos parques e
zonas de estacionamento, agravada no contexto da pandemia covid-19, a GNR avançou que "tem
realizado um acompanhamento mais direcionado para a informação e sensibilização da população,
procurando divulgar as regras em vigor, não deixando de atuar com firmeza, quando necessário".
 
2020-08-16 11:36
 
/ AM
 
/ AM
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CM TV

 	Duração: 00:03:14

 	OCS: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço

 
ID: 88087028

 
15-08-2020 14:25

1 1 1

Orcas regressam ao Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fde43f6c-8ca6-42ee-af07-

347d7250114b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um grupo de orcas foi avistado ao largo de Lagoa e Portimão. É o segundo avistamento no espaço de
2 semanas.
Comentários de Pedro Torcato, Dream Wave.

 
Repetições: CM TV - CM Jornal - 20h , 2020-08-15 21:15
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RTP 1

 	Duração: 00:04:25

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 88086441

 
15-08-2020 14:00

1 1 1

Gerês sobrelotado

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7558aaeb-c614-4d31-be15-

e37d790a864c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Não há memória de um verão assim no Gerês: não há alojamentos disponíveis e há filas de
automóveis que se juntam a filas em restaurantes e também em cafés. O problema é que a
sobrelotação está a ter um impacto na poluição do Parque Natural.
Comentários de Miguel faria, responsável portal de casas no Gerês; Joaquim Mourão, proprietário de
restaurante; Rui Barbosa, Projeto Gerês Seguro 2020; José Carlos Pires, Associação Gerês Viver
Turismo.

 
Repetições: RTP 1 - Telejornal , 2020-08-15 21:08
 RTP 3 - 3 às... , 2020-08-15 18:24
 RTP 3 - 3 às... , 2020-08-15 19:46
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TVI 24

 	Duração: 00:02:14

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 88083493

 
15-08-2020 08:35

1 1 1

COVID-19 no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=26f93b17-aa74-44e2-948b-

3d05f4978fa2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, a pandemia está controlada. A garantia é deixada pelas autoridades de saúde e também
pela proteção civil. Apesar da população ter triplicado, o número de casos está dentro do que as
normas europeias consideram região segura.
Comentários de José Apolinário, Sec. Estado Coord. Execução Situação de Alerta; António Pina, pres.
Comissão Distrital de Proteção Civil; Ana Cristina Guerreiro, delegada regional de Saúde.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-08-15 09:24
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EFEITOS DA 
CRISE 

COMÉRCIO 1 ALARGAR HORÁRIOS 

A Associação de Marcas de Retalho e 
Restauração (AMRR) apelou ontem 

para que sejam alargados os horários dos 
espaços comerciais da Área Metropolitana 
de Lisboa. O pedido chega depois de o Go-
verno ter determinado que a decisão está 
nas mãos dos presidentes de câmara. 
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PRODUÇÃO DE RIQUEZA EM PORTUGAL 
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0Confinamento deixou ruas e lojas 
desertas, com impacto direto na econo-
mia nacional e Menos turistas no 
País tem tornado cada vez maisraro o 
cenário de praias cheias ©Famílias 
estão a poupar mais perante as incerte-

zas sobre a evolução da pandemia 

Pandemia faz economia 
perder 94 milhões ao dia 
BALANÇO Economia encaixou menos 8589 milhões de euros face ao esperado com os mesmos níveis de produção de 2019 
DADOS INE confirmou quebra de 16,3% do PIB no segundo trimestre, com contração do turismo a acentuar este resultado 

globais de 8589 milhões de eu 
ros, face a uma riqueza espera 
da de 52 695 milhões de euros. 
Assim, num cenário em que a 
economia na-

 

cional se limi -  PROCURA INTERNA  LEVOU 
taria a manter A QUEBRA HISTÓRICA DO 
os mesmos PIB ENTRE ABRIL E JUNHO níveis de pro-

 

WILSON LEDO" 

A
economia portuguesa 
perdeu cerca de 94,4 mi-

 

. lhões de euros por dia en-

 

tre abril e junho devido à pan-
demia. O Instituto Nacional de 
Estatística (INE) confirmou on-
tem uma quebra homóloga de 
16,3% no PIB, o indicador que 
mede a riqueza perdida do País, 
no segundo trimestre do ano. 

Em comparação com o mes-
mo período de 2019, esta quebra 

-de 16,3% representa perdas  

duçãO, as perdas diárias supe 
ram os 94 milhões de euros. 

Os dados do INE comprovam 
uma quebra histórica no PIB, 
"refletindo o impacto econó-

  

mico da pandemia", num in-
tervalo de tempo que coincidiu 
com o primeiro mês completo 
de confinamento e com a rea-

bertura gra-
dual da eco-
nomia. 

É esse cená-
rio que ajuda a 

c>plicar que a contração seja 
sobretudo motivada pelo con -
tributo negativo, de 11,9 pontos 
percentuais, cia procura inter -
na. Perante um cenário de in-

  

certeza quanto ao futuro, o INE 
destaca o reflexo cia contração 
do consumo privado e do in-
vestimento neste balanço. 

Também o desempenho da 
procura externa "foi mais ne-
gativo" no segundo trimestre, 
_representando menos 4,4 pon-
tos percentuais do PIB. A que-
bra nas exportações portugue-
sas, moldada sobretudo pela 
"forte contração da atividade 
turística", é apontada como a 
principal justificação. 

Se em termos homólogos o PIB 
contraiu 16,3%, face ao trimes-
tre anterior a quebra foi de 
13,9%. Os dois valores repre-
sentam uma revisão em alta, 
em duas décimas, face às esti-
mativas do INE no final de julho. 
Aindaassim, são quebras recor-
de na economia nacional. Os 
resultados detalhados do PIB no 
segundo trimestre serão divul-
gados a 31de agosto. e 'COM M.A.G. 

NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

connpo 
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2 9 9 % é a queda do 
número de pessoas que 
estavam empregadas na 
Zona Euro no segundo tri-
mestre. A pandemia provo-
cou assim aquela que é a 
maior queda do emprego dos 
últimos 25 anos. 

62% dos britâni-
cos, o principal mercado 
emissor de turistas em 
Portugal, consideram ser 
improvável passarem fé-
rias no estrangeiro se ti-
verem de cumprir qua-
rentena no regresso. 

20-30% é a taxa 
de ocupação dos hotéis 
que voltaram a funcionar no 
Porto, segundo dados da 
APHORT. A associação do 
setor estima que uma em 
cada 10 unidades se mantém 
com as portas fechadas. 

Governo quer investigação 
O Ministério da Economia espe-
ra que as denúncias feitas pela 
bastonária da OCC sejam devi-
damente investigadas. 

Segredo de justiça 
Com os processos disciplinares 
a correrem, e com a eventual 
entrega dos factos ao Ministé-
rio Público, os casos de falsifi-
cação da contabilidade ficam 
em segredo de justiça. 

Arriscam expulsão 
Os contabilistas que se presta-
ram à falsificação das contas 
podem ser punidos com a pena 
disciplinar mais grave que é a 
expulsão da Ordem e a impossi-
bilidade de continuarem no 
exercício da profissão, para 
tanto contam os antecedentes. 

Quase metade dos hotéis fechada num 
mês 'segurado' pelos hóspedes nacionais 

O movimento dos hóspedes 
portugueses permitiu uma 
queda "menos intensa" do tu-
rismo em junho. Nesse mês, 
os estabelecimentos de aloja-
mento tiveram 493,5 mil hós-
pedes e 1,1 milhões de dormi-
das, ou seja, quebras acima 
dos 80%. Segundo o INE, 
46,3% dos hotéis estiveram 
fechados ou sem hóspedes. 
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Portugueses evitaram quebra 
mais forte em junho na hotelaria 
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ALENTEJO.  É A REGIÃO COM A 
MENOR QUEBRA NAS DORMIDAS 
NESTE PRIMEIRO SEMESTRE. 

MADEIRA.  É A REGIÃO COM 
MAIOR QUEBRA DE DORMIDAS 
NO MÉS DE JUNHO, COM 97,7%. 

ALGARVE.  É A REGIÃO QUE MAIS 
PERDEU DORMIDAS NO 
SEMESTRE, QUEBRANDO 73%. 

PORTOS I QUEBRA DE 11,9% NAS CARGAS 

O s portos do continente movimentaram 
menos 11,9% de carga no primeiro semes-

tre deste ano, em termos homólogos. Totaliza-
ram-se 39,4 milhões de toneladas, segundo 
dados da Autoridade da Mobilidade e dos 
Transportes. O regulador realçou ainda que ju-
nho fica marcado por uma ligeira recuperação. 

   

COMPARAÇÃO I QUARTO PIOR 
PORTUGAL REGISTOU A QUARTA 

MAIOR RECESSÃO A NÍVEL 

EUROPEU, SENDO APENAS 

ULTRAPASSADO POR ESPANHA, 

ITÁLIA E FRANÇA. O PIB DA 

ZONA EURO CAIU 15%. 

IMPOSTOS11321 MILHÕES ADIADOS 

laa ais de 94 mil contribuintes pediram o adia-

 

mentoMI da entrega de impostos ao Estado, no 
âmbito do regime excecional motivado pela pande-
mia. Em causa, segundo os dados facultados pelo 
Ministério das Finanças ao 'Expresso', estão 1321 
milhões de euros. Desse valor, 1034 milhões dizem 
respeito à suspensão do IVA. 

 

   

   

, 

   

    

       

Processos para 11 contabilistas 
FALSAS DECLARAÇÕES O  Banca pressionava para certidão com quebras de faturação 

91, 

Paula Franco é a bastonária da OCC que denunciou o caso 

NÚMEROS 

39 6% a quebra 
registada pelo INE nas ex-
portações de bens e servi-
ços de abril e junho. Já as im-
portações diminuíram 29,7% 
no mesmo período. 

17% diminuição nas 
exportações portuguesas do 
setor têxtil no primeiro se-
mestre. Segundo a ATP, o 
valor só não escalou para os 
22% devido à produção de 
máscaras de proteção.  

131  São 11 Os contabilistas que es -
tão a contas com a secção disci - 
plinar cia Ordem por terem 
"falsificado" declarações de 
quebra de faturação, apurou o 
CM. Segundo a bastonária cia 
Ordem dos Contabilistas Certi -
ficados (OCC) "já foram identi-
ficados 92 casos, em que insti-
tuições bancárias pressionaram 
para que as quebras de fatura-
ção fossem exageradas, de 
modo a serem concedidos cré-

 

FORAM JÁ IDENTIFICADOS 
92 CASOS EM QUE CONTAS 
FORAM ALTERADAS 

ditos garantidos pelo Estado". 
Para Paula Franco este procedi --
mento "não é novo", mas "as-
sume uma particular gravidade 
nesta conjuntura, em que temos 
uma garantia do Estado. Se as 
empresas não conseguirem pa - 
gar os seus empréstimos, é o di-

 

Programa de 160 
milhões para baixar 
desemprego 
13 Para responder à subida no 
desemprego, o Governo vai 
lançar na próxima semana o 
programa Ativar.pt. Segundo 
a ministra do Trabalho, Ana 
Mendes Godinho, o programa 
conta com 160 milhões de eu-
ros de apoios. Portugal regista 
384 mil pessoas inscritas nos 
centros de emprego.*  

nheiro de todos os contribuin - 
tes que está em causa". 

As denúncias chegaram ao co - 
nhecimento da OCC porque pe-
rante a recusa de alguns conta-
bilistas em alterarem as quebras 
na faturação das empresas, es-
tas socorriam-sede outros pro-

 

Ana Mendes Godinho está preo-
cupada com a subida do desemprego  

PORMENORES 

fissionais que aceitavam fazer as 
mudanças. Os profissionais que 
participaram nestes atos incor-
rem num crime de falsas decla-
rações e ainda fraude com di - 
nheiros públicos. A OCC está a 
recolher elementos para entre-
gar ao Ministério Público. o 

Pandemia como principal motivo para haver 
reservas canceladas em força até outubro 
13 Mais de 60% dos alojamen-
tos turísticos têm reservas 
canceladas entre junho e ou-
tubro. Segundo um inquérito 
do INE, oito em cada 10 can-
celamentos são justificados 
pela pandemia. Os hóspedes 
nacionais são quem mais can-
cela, seguindo-se espanhóis,  

britânicos, franceses e ale-
mães. Os Açores surgem 
como a região com mais esta-
belecimentos com reservas 
canceladas: 94,3%. No pódio 
estão ainda Algarve (78,9%) 
e Lisboa (74%). Até outubro, 
a maioria prevê taxas de ocu-
pação abaixo dos 50%. o 
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Portugueses 
ajudam turismo 
a cair menos 
em junho 

Atividade turística em 
junho recuperou face ao 
mês de maio, mas 
"manteve forte redução", 
revela o INE. 

O turismo interno permitiu uma 
queda da atividade turística "me-
nos intensa" em junho face a 
maio, tendo os hóspedes diminuí-
do 82,0% em termos homólogos e 
as dormidas recuado 85,2%, divul-
gou o INE, esta sexta-feira. 

Segundo o Instituto Nacional de 
Estatística (INE), em junho, o nú-
mero de hóspedes ficou nos 493,5 
mil, enquanto as dormidas foram 
1,1 milhões. As dormidas de resi-
dentes caíram 59,7% face ao mes-
mo mês de 2019 (-86,6% em 
maio), ainda assim muito abaixo 
da quebra de 96,2% das dormidas 
de não residentes (-98,8% em 
maio). Os dados do INE mostram 
que, em junho, 46,3% dos estabe-
lecimentos de alojamento turísti-
co (hotelaria, alojamento local 
com 10 ou mais camas e turismo 
no espaço rural/de habitação) esti-
veram encerrados ou não regista-
ram movimento de hóspedes 
(74,1% em maio de 2020). 

Os proveitos do setor mantive-
ram «decréscimos expressivos", 
registando uma variação total ne-
gativa de 88,5% (-97,5% em 
maio), para 53,4 milhões de euros. 
Já os proveitos de aposento atingi-
ram 42 milhões de euros, dimi-
nuindo 88,2% (-97,1% no mês an-
terior). As dormidas na hotelaria 
(69,5% do total) diminuíram 
87,6%, enquanto nos estabeleci-
mentos de alojamento local 
(20,4% do total) decresceram 
79,2%; no turismo rural e de habi-
tação (quota de 10,1%) recuaram 
49,6%. As dormidas em `hostels' 
caíram 86,8% em junho. 

Em junho houve uma recupera-
ção das dormidas de residentes, 
com o mercado interno (peso de 
82,1%) a contribuir com 870,9 mil 
dormidas, um decréscimo de 
59,7% (-86,6% em maio). Os prin-
cipais mercados emissores de tu-
ristas para Portugal mantiveram 
decréscimos superiores a 90% em 
junho; as maiores quedas são dos 
mercados chinês (-98,5%), britâ-
nico, norte-americano e irlandês 
(-98,3% em cada) e canadiano 
(-98,2%).-- DV, com Lusa Página 39
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O embaixador Manuel Lobo 
Antunes não compreende as 
medidas do Reino Unido 
contra Portugal. 
FOTO: DIREITOS RESERVADOS 

a-

 

• 

REINO umintr 

Turquia, Grécia e Croácia 
substituem Algarve 
para turistas ingleses 

Operadores Turísticos Independentes do Reino Unido dizem não 
compreender exclusão de Portugal do corredor turístico. 

—MARIA JOÃO ALEXANDRE, EM 
LONDRES 
redacao©dinheirovivo.pt 

Desde que o governo britânico 
manteve pela segunda vez a neces-
sidade de quarentena a quem re-
gresse de Portugal e a impôs, de um 
dia para o outro, literalmente, a 
quem venha de Espanha, aumen-
tou a procura dos britânicos por fé-
rias na Turquia e na Grécia. 

O último estudo da plataforma 
de comparação de pacotes de via-
gens Icelolly.com mostra que os 
territórios espanhóis de Tenerife, 
Maiorca e Costa Branca continua-
vam no top 3 dos destinos mais 
pesquisados na semana que come-
çou a 19 de julho, mas caíram após 
o volte-face do executivo de Boris 
Johnson em relação a Espanha, no 
dia 24 de julho. 

Aos dois novos destinos mais 
procurados, Turquia e Grécia, 
Noel Josephides, presidente do 
operador turístico Sunvil Holidays 
e diretor da Associação de Opera-
dores Turísticos Independentes 
(AITO), acrescenta a Croácia. Mas, 
apesar destas serem as tendên-

  

cias, o medo está a mudar compor-
tamentos. 

Em entrevista ao Dinheiro Vivo 
esta semana, Josephides explica: 
"as pessoas têm medo de marcar 
férias com receio de uma alteração 
inesperada dos políticos e deixa-
ram de reservar viagens para a 
Grécia", um dos destinos na lista 
dos países com corredor turístico 
para o Reino Unido. "As pessoas 
estão com muito medo de viajar. A 
questão não é que destino esco-
lher, quando se põe de lado a opção 
pelo Algarve, mas simplesmente 
desistir sair do país neste verão", 
explica o líder associativo, que 
também já foi presidente da ABTA, 
a associação de operadores turísti-
cos e agentes de viagens do Reino 
Unido. 

"As pessoas mais velhas, o mer-
cado com mais dinheiro, não estão 
a viajar, estão nervosas e acabam 
por cancelar", explica, acrescen-
tando que "neste momento tenta-
-se evitar que cancelem as reservas 
para Portugal até setembro; espera-
mos que até lá o senso comum pre-
valeça e que o governo pare de to-
mar decisões de um dia para outro"  

- algo que no turismo é muito difi-
cil de gerir. A empresa que dirige 
perdeu, pelo menos, 1,1 milhões de 
euros em vendas, face ao verão de 
2019. "Agora é uma questão de ge-
rir o cashflow", uma vez que a ca-
deia de valor da operação turística 
está toda a dever dinheiro entre si, 
desabafou. 

Enquanto líder da AITO, Noel Jo-
sephides enviou, no dia 6 de julho, 
uma carta a Jennifer Anderson, di-
retora dos Serviços Consulares do 
Foreign and Commonwealth Offi-
ce, o equivalente ao nosso Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros, re-
clamando da decisão de não inclu-
são de Portugal na lista de países 
com o chamado corredor turístico 
com o Reino Unido. 

"Não podemos compreender a 
decisão. Portugal já testou 10% da 
sua população; apenas 3,67% de-
ram positivo, o que classifica o país 
como o sexto melhor na Europa, 
com apenas seis mortes por dia. Re-
giões portuguesas como Madeira, 
Açores, Alentejo e Algarve estão 
entre as áreas mais seguras do 
mundo - certamente muito mais 
seguras do que o Reino Unido  

atualmente", lê-se na carta a que o 
Dinheiro Vivo teve acesso. "Gosta-
ríamos de ver um relatório detalha-
do explicando porque essa decisão 
foi tomada. 

A resposta chegou oito dias de-
pois, a 14 de julho, mas sem nada 
que o grupo de empresas turísticas 
não soubesse: Jennifer Anderson li-
mitou-se a enumerar os vários cri-
térios usados, como "o risco de ex-
posição ao vírus no país"; uma 
"combinação dos principais indica-
dores epidemiológicos"; a "assis-
tência médica local; a capacidade 
de fazer cumprir a lei e a resiliência 
do transporte." "Posso garantir que 
cada decisão foi baseada numa aná-
lise cuidadosa de todas as informa-
ções e dados contextuais relevan-
tes, em particular as taxas atuais de 
infeção no país", refere a resposta, 
que sublinha ainda que a Áustria 
mantém medidas semelhantes em 
relação a Portugal. 

À data de saída desta publicação, 
e segundo o portal Re-open Euro-
pe, a Áustria impõe restrições a 
quem viaje de Portugal, Suécia, 
Bulgária, Roménia e Espanha. 

Marcar férias no futuro 
Enquanto isso, o operador dos pa-
cotes "tudo incluído", o Club Med, 
revelou à revista Travel Weekly 
que os clientes estão a optar por re-
servar férias no futuro. As reservas 
feitas na última semana de agosto 
para serem gozadas em outubro au-
mentaram 42% em relação ao ano 
anterior, e as reservas para a sema-
na de véspera de Ano Novo subi-
ram 7%. França, Grécia e Turquia 
foram os principais destinos pes-
quisados no site do Club Med na 
mesma data. 

Os dados da Icelolly.com mos-
tram ainda o aumento do interesse 
em reservar férias já para 2021, 
com os meses de abril, maio e julho 
a serem os mais procurados. 

Para Noel Josephides, o facto de 
Portugal ter sido pela segunda vez 
excluído da lista de países livres de 
quarentena no regresso ao Reino 
Unido é tão incompreensível que 
chega a colocar a hipótese de o nos-
so país estar a ser alvo de uma deci-
são política. "Sentimos que possa 
ser um problema político", afirma, 
sem se alongar. 

Manuel Lobo Antunes, embaixa-
dor de Portugal em Londres, disse 
esta semana ao Dinheiro Vivo que 
não entende a decisão de Portugal 
não ter sido incluído na lista de paí-
ses cujos viajantes estão isentos de 
quarentena. "Os argumentos cien-
tíficos que apoiam a decisão do go-
verno do Reino Unido devem ser 
vistos num contexto, incluindo 
outros indicadores que não foram 
considerados", como a competên-
cia do SNS e a capacidade que Por-
tugal tem de testar a covid-19. Página 40
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Portugal volta 
a divergir da 
Europa na pior 
altura de sempre 
Economia portuguesa afunda 16% e interrompe 
ciclo de convergência de quatro anos. Exportações 
afundam quase 4o%, arrastadas pelo turismo. 
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Pandemia obrigou 
a  economia  a  travar 
a fundo  e  Costa 
vê agora a Europa 
mais longe. 
FOTO: JOHN MACDOUGALL /  AF 
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ECONOMIA 

WIS REIS RIBEIRO 
luis.ribeiro@dinheirovivo.pt 

O Produto Interno Bruto (PIB) de 
Portugal voltou a divergir da Euro-
pa e da zona euro no segundo tri-
mestre deste ano, indicam dados 
do Instituto Nacional de Estatísti-
ca (INE) e do Eurostat. A diferença 
entre tara  de variação homólogas 
(comparação face ao segundo tri-
mestre de 2019) é agora a mais des-
favorável desde o início de 2013, 
quando o país estava sob o progra-

  

ma de austeridade da troika e do 
governo do PSD-CDS. 

Segundo informou ontem o Eu-
rostat, a generalidade dos países da 
União Europeia entrou em reces-
são profunda na sequência da pan-
demia e das medidas de confina-
mento decretadas pelos governos, 
mas o caso de Portugal é dos pio-
res, pelo que o país se afasta ainda 
mais da média dos parceiros no 
pior momento possível. 

Uma das principais explicações é 
que os países mais dependentes do 

A desvantagem 
de Portugal face 
ao desempenho da 
zona euro e agora 
a mais negativa dos 
últimos sete anos, 
desde a troika. 

turismo estão a ser os mais penali-
zados pelas barreiras à mobilidade 
que ainda existem e pela falta de 
confiança que entretanto se insta-
lou entre os consumidores. 

Segundo o INE, que ontem 
também divulgou a sua segunda 
estimativa preliminar para a evo-
lução do PIB, a economia portu-
guesa afundou 16,3% no segundo 
trimestre face a igual período do 
ano passado, o pior valor de que 
há registo. Ainda assim, este nú-
mero, sendo muito negativo, é 
menos mau do que a primeira es-
timativa avançada pelo INE há 15 
dias (-16,5%) 

Na zona euro como um todo, a 
situação também é das piores de 
sempre, mas o recuo foi de 15%. 

Isto faz que Portugal volte a di-
vergir em termos reais da média da 
moeda única, o que não acontecia 
desde meados de 2016.A desvanta-
gem da variação do PIB de Portugal 
é agora de 1,3 pontos percentuais, 
naquele que é o diferencial mais 
negativo em sete anos (face à zona 
euro). Em relação à União Euro-
peia, acontece a mesma coisa, sen-
do a divergência de 2,2 pontos per-
centuais a desfavor de Portugal, se-
gundo cálculos do Dinheiro Vivo a 
partir dos dados do Eurostat. 

Na Europa, Portugal aparece 
agora com o quarto pior desempe-
nho económico, atrás de Espanha 
(quebra de 22,1% no segundo tri-
mestre), França (-19%) e Itália 
(17,3%). Ainda não existem dados 
disponíveis para a Grécia. 

O INE veio também confirmar 
que o país entrou oficialmente  

em recessão técnica, acumulan-
do já dois trimestres consecuti-
vos de recuo do PIB (em cadeia). 
A descida trimestral face aos pri-
meiros três meses deste ano é de 
13,9%. No primeiro trimestre, a 
economia já tinha recuado 2,3% 
uma vez que as medidas de con-
fmamento começaram a ser apli-
cadas em meados de março. 

O INE explica que estes núme-
ros refletem "em larga medida" o 
contributo muito negativo da 
procura interna para a variação 
homóloga do PIB e que este até 
foi "consideravelmente mais 
acentuado que o observado no 
trimestre anterior". O instituto 
fala de uma "contração expressi-
va" do consumo das famílias e do 
investimento. 

As exportações ainda estão pior 
e o colapso é histórico: o INE esti-
ma que as vendas de Portugal ao 
exterior tenham recuado uns im-
pressionantes 39,6%, o que acon-
tece "devido, em grande medida, 
à quase interrupção do turismo de 
não residentes" de abril a junho. 

A Comissão Europeia está pessi-
mista por causa do que vai aconte-
cer ao turismo nos próximos tem-
pos, em Portugal. Diz que a incer-
teza em relação aos voos e ao turis-
mo global afeta particularmente 
economias muito dependentes do 
setor turístico; os riscos que pen-
dem sobre as atuais projeções são 
negativos "devido ao grande im-
pacto do turismo estrangeiro, 
onde as incertezas no médio prazo 
permanecem significativas", justi-
fica o instituto. 
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O IJiano de Lu4ta 
sibm As bases 
estão lá, falta 
o mais difícil: 
a boa execução 
RECUPERAÇÃO  A visão estratégica que vai determinar a aplicação 
dos 45 mil milhões que o país receberá tem pontos fortes, mas há 
quem lhe identifique falhas. O BCSD Portugal e o DV revelam corno 
14 lideres de diferentes áreas veem o plano em marcha.  P. 08-09 
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DEAN DA CATÓLICA LISBON BUSINESS & ECONOMICS 

O responsável pela escola de negócios 
traça  um  futuro difícil para o país pós-covid.  
E anuncia a expansão da catouca, numa 
altura em que as candidaturas internacionais 
a mestrados cresceram 30%. Novo campus 
vai custar so milhões. P. 04-06  
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CRESCIMENTO — 

Portugal volta 
a divergir 
da Europa 
na pior altura 
de sempre 
PIB Desvantagem do país em 
relação à zona euro é a pior 
em sete anos. Economia afunda 
16%e interrompe ciclo de 
convergência, enquanto as 
exportações afundam quase 
40%, arrastadas pelo turismo. 

LIDERANÇA — 

Marta sucede 
a Paula: 
onovo ciclo 
no império 
Amorim 
EMPRESAS Discreta e com uma 
carreira no setor da banca, aos 
48 anos, Marta Amorim assume 
a presidência do grupo familiar. 
Coma morte do pai, Américo, 
a presidência passou a ser 
rotativa. 

Portocargo 
desenvolve 
pontes entre 
Portugal e China 
INDUSTRIA— P.15 

EPI: Infarmed 
certificou mais 
de ioo empresas 
por mês 
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Em Trás-os-Montes, 
o país salva-se a si próprio 

Turismo. De Miranda do Douro ao 
Peso da Régua, nunca as ruas em 
agosto se encheram tanto da língua 
de Camões. Os portugueses 
confessam que Trás-os-Montes é o 
lugar onde se sentem seguros e 
salvam o comércio da região. Os 
comerciantes temem o que será feito 
desta região quando o verão terminar. 

CATARINA REIS 

A

banda sonora pouco ou nada se 
transforma nas vielas de Gimonde, 
em Bragança. O silêncio é impera-
dor de dia e de noite, numa aldeia 
com apenas cerca de 300 habitantes 
— contam os censos de 2011. Ali resi-
de o que restou de famílias que se 
constituíram na aldeia há anos e 

que, entretanto, desaguaram para zonas 
mais desenvolvidas do país ou do estrangei-
ro —estando tão perto da fronteira. "Às vezes, 
parece que o país se esquece de nós." No si-
lêncio que se vai fundindo com o rasto do rio, 
também ele sereno, ouve-se um trautear bai-
xinho, acompanhado de um crepitar repisa-
do, quase imitando um movimento fabril. 
Tic-tic-tic, tic-tic-tic. O ruído ecoa pelas ruas 
de paralelos, ladeadas por casas de xisto. São 
as vagens de feijão-verde a serem partidas 
em duas nas mãos de Miquelina, 58 anos, 
desde sempre moradora nesta casa de va-
randim branco vertido sobre o rio. 

O ar quente, a atingir os 40 graus Celsius, 
fazem-na procurar a sombra à sua porta. 
Senta-se num banco de pedra improvisado, 
prepara os calos das mãos, abre um saco de 
polipropileno velho e gasto, recheado de fei-
jão-verde, pousado entre as suas pernas, vai 
dividindo a vagem uma a urna e lançando 
para a caixa de madeira que assentou ao seu 
lado. Um casal de portugueses trava o pro-
cesso. "Boa tarde. Sabe dizer-nos onde fica 
este hotel? Temos lá marcação." Miquelina 
descreve-nos uma aldeia "parada", quando 
comparada com os outros anos, em que "lá 
vai havendo um turista ou outro para meren-
dar junto ao rio", mas lembra a chegada des-
te casal para contar um facto inédito neste 
agosto: "Há mais é portugueses", arremessa, 
como quem atiça um mistério. O silêncio 
que em agosto é invadido por línguas estran-
geiras recebe, neste ano, um sotaque bem 

► Maria Cecília 
e Marfim 
Gomes 
(em cima) 
trocaram o Sul 
por Bragança. 
Luís Portugal 
(em baixo) 
nunca recebeu 
tantos 
portugueses 
na sua tasca. 
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No cais do 
Peso da Régua, 
os cruzeiros 
ali atracados 
nunca foram 
tão poucos e 
os tripulantes 
em tão 
pequeno 
número, dizem 
os que todos 
os dias miram 
esta paisagem. 
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TURISMO. É a percentagem de 
turistas que o Interior Norte tem 
registado neste verão, na sua maioria 
portugueses. Os dados foram 
avançados pela entidade de turismo 
Porto e Norte de Portugal. 

português. O fenómeno estende-se a toda a 
região deTrás-os-Montes. 

Não há filas, nem multidões, o que torna 
difícil chegar à conclusão de que a zona está, 
afinal, bastante habitada de turistas no seu 
próprio país. Contam-no os comerciantes, 
responsáveis por hotéis e alojamentos rurais, 
bem como os residentes nestas vilas e aldeias. 
E garantem que é exatamente a ausência de 
filas e multidões que atraiu visitantes para 
aqui, remando contra a maré que atravessa 
grande parte das zonas habitualmente mais 
procuradas do país, desesperadas por turis-
tas. Os dados comprovam-no: segundo a en-
tidade de turismo Porto e Norte de Portugal, 
oInterior Norte do país atraiu 80% dos turis-
tas, maioritariamente portugueses. 

Trocar a praia pelo sossego 
Numa altura em que se apregoa o distancia-
mento social, como uma das formas mais efi-
cazes de combater a transmissão do vírus, já 
nem todos os que procuravam o Algarve em 
agosto °fazem. Querem isolamento, como as 
autoridades de saúde apelam. E sossego. 
Tudo o que estas terras, isoladas das metró-
poles portuguesas, oferecem. São atualmen-
te vistas como um oásis nacional, o destino 
seguro possível em tempos de pandemia, 
sem ter de abdicar das férias. As fronteiras fe-
chadas para muitos outros países também  

justificam, mas nem tantos espanhóis, com 
livre circulação para este país vizinho, têm vi-
sitado as terras portuguesas que habitual-
mente visitam no verão. EmTrás-os-Montes, 
nunca se ouviu tanto português. Troca-se o 
"hola" e o "bonjour" pelo "bom-dia" e sobre-
vive-se a um verão que parecia perdido. 

Maria Cecilia e Martim Gomes, casal de 54 
e 59 anos, respetivamente, somam anos a 
viajar em direção ao Sul do país nas férias de 
verão. Com residência emVila Nova de Gaia, 
a apenas cerca de 210 quilómetros de Bra-
gança, foi a primeira vez que lhe admiraram 
ocastelo que ergue lá no alto. Passeiam de 
olhar fascinado, comentando entre si o que 
veem, sempre de máscara pronta na mão, 
anunciando esta nova normalidade. "É a 
primeira vez que vimos cá", confessa Maria. 
Uma vez por outra, visitavam Mirandela, 
mas não passava disso— uma visita. "Desta 
vez, decidimos ficar por cá a fazer as nossas 
férias." Martim sabe bem explicar o que os 
atraiu para a zona. Com menos população 
nas cidades e aldeias da região, "as pessoas 
não andam amontoadas e há mais cautela", 
justifica. Para si, não há dúvidas: "É mais se-
guro" estar em Trás-os-Montes do que ru-
mar ao Sul, como habitualmente faziam. 

Voltam a subir a calçada de pedra que ro-
deia aquele que é um dos mais importantes 
castelos portugueses, cruzando com a porta  

do restaurante de Luís Portugal. Não sabe se é 
das muralhas dentro das quais se insere o seu 
estabelecimento e que partilha com o caste-
lo, como uma proteção invisível, ouse é sorte. 
O chefvive tempos mais risonhos do que os 
expectáveis. "Está acorrer francamente bem", 
não teme em dizê-lo, mesmo consciente da 
turbulência que se sente no resto do país. É 
tudo fruto do trabalho que desenvolveu du-
rante o período em que foi obrigado, assim 
como toda a restauração nacional, a fechar 
portas. "Reinventei-me, criei um canal no 
YouTube e partilhava duas receitas por dia no 
Facebook. Tive médias de visualizações supe-
riores a 170 mil todos os dias."Vai interrom-
pendo a conversa para dar as boas-vindas a 
clientes ou indicações aos seus funcionários, 
provando a azáfama que se vive neste local. 
Tem trabalhado "de casa cheia", e, ao contrá-
rio do que seria de esperar numa altura tão 
frágil para a economia, em vez de despedir, 
Luís teve de contratar mais funcionários para 
darvazão ao movimento no restaurante. 

Uma casa cheia de portugueses, os quais 
Luís até estranha. "Nota-se que nos faltam al-
guns clientes vindos de fora", admite, princi-
palmente belgas, passando por ali num ro-
teiro gastronómico. Agora, é dos sotaques de 
norte a sul do país que se rodeiam as mesas 

continua na página seguinte » 
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da Tasca do Zé Tuga. Assim lhe chamou há 
seis anos, quando desistiu da vida de ban-
queiro pela cozinha, depois de se ter torna-
do finalista na edição de 2014 do MasterChef 
- para, em 2018, numa edição especial do 
programa, levar o primeiro prémio. A expe-
riência fá-lo dizer com admiração: "Nunca 
tive tantos clientes portugueses, são aproxi-
madamente 80% da minha clientela." 

Miranda já não é dos espanhóis 
Há lugares onde a linha que separa portu-
gueses e estrangeiros nas ruas de agosto é 
ainda mais vincada. Apesar de estarmos em 
Portugal, "se entrar numa loja, de certeza que 
vai ser atendida em espanhol", conta Domin-
gos João, que faz contas aos dias sentado no 
gabinete de informação turística no centro 
da cidade. Há 18 anos que aqui se senta para 
dar respostas aos mapas virados do avesso 
ou impercetíveis para olhares de primeira 
viagem. Sabe de cor o que o espera em cada 
mês do ano: entre maio e julho, "franceses 
em autocaravanas"; entre julho e agosto, es-
panhóis. Portugueses não costumam fazer 
parte da equação neste concelho, que diz ser 
aquele "com mais capacidade hoteleira no 
distrito de Bragança". 

A pandemiaveio inverter o que as décadas 
de experiência lhe ensinaram. Desde logo, 
pelas poucas passadas que são dadas sobre 
as ruas neste verão. Se em junho de 2019 
apresentaram-se neste posto mil turistas, 
neste ano foram apenas 40. Também em ju-
lho do ano passado somaram-se 1400 turis-
tas, um número avultado em comparação 
com os apenas 435 registados neste ano, mas 
expectável relativamente aos desafios impos-
tos pela pandemia de covid-19. 0 que Do-
mingos João não esperava era que fossem os 
cidadãos do seu próprio país a salvar o turis-
mo da região. Dos 40 turistas que visitaram o 
posto em junho, 36 eram portugueses. Uma 
maioria que se estendeu ao mês de julho, em 
que apenas 120 dos 435 eram turistas estran-
geiros. "Ninguém estava preparado para isto, 
mas as terras fronteiriças muito menos. Mi-
randa vive para os espanhóis, por muito que 
não se queira admiti-lo." Avizinhavam-se 
tempos difíceis, mas são os portugueses que 
estão a aderir em massa às terras que os espa-
nhóis deixaram esquecidas neste ano. 

Todos os verbos são conjugados no preté-
rito perfeito. Miranda "teve", em tempos as-
sim não tão longínquos, ruas repletas de es-
panhóis. Domingos João diz que chegam à 
procura do bacalhau fresco, "se calhar sem 
saber que o típico daqui é mesmo a posta 
mirandesa". Mas Inês Gonçalo lembra que 
não só o bacalhau faz o mote para a traves-
sia da fronteira. Dona de um estabelecimen-
to de venda de produtos tradicionais no cen-
tro da cidade, Inês, de 45 anos, ergueu o seu 
próprio negócio, motivada pelas necessida-
des dos espanhóis. 'As pessoas vinham a Mi-
randa e queriam comprar produtos típicos, 
mas não havia muita oferta, uma casa que 
reunisse todos os produtos da zona. Procu-
rei trabalhar com os produtores daqui, para 
dar a conhecer o seu trabalho." Fala-nos en-
tre montras de frutos secos, frascos de mel 
das Arribas do Douro, vinhos, azeite e até sa-
bonetes deleite de burra. Um forte odor a fu-
meiro mirandês, acompanhado da mistura 
de cheiros de diversos tipos de queijo, não 
deixa margem para dúvidas sobre o local 
onde estamos. 

Comerciantes 
e hoteleiros dizem 
viver "urna espécie 
de bolha de 
sucesso, que poderá 
rebentar em breve. 

Se há unanimidade em Miranda, é na sur-
presa que este verão significou para todos, 
preparados para dominar a língua espanho-
la durante a maior parte dos dias e só recor-
rer à de Camões quando se fecham as portas 
da loja. Assim era a partir de abril. Inês conta 
que "70% do [seu] cliente era espanhol, além 
do turista holandês e francês". Por dia, "era 
capaz de receber mais de cem pessoas". Mas, 
tal como aos seus vizinhos comerciantes, 
"este ano trocou as voltas" e agora tem rece-
bido uma média de 25 pessoas por dia. "Não 
fossem os portugueses", talvez as suas portas 
não tivessem voltado a abrir. "Estão a salvar 
algum negócio da região, são uma tábua de 
salvação", desabafa. Há uns dias, lembra, ti-
nha recebido "três casais que nunca tinham 
vindo a Miranda do Douro, estavam encan-
tados com as paisagens e satisfeitos por não 
haver muita confusão, mas muita oferta". 
Inês Gonçalo está certa de que, neste ano, "os 
portugueses estão a fazer outro tipo de fé-
rias", mais distantes da praia. 

E basta para assegurar o negócio? É peren-
tória: "Não, mas já me mentalizei para isso: 
neste ano, é para manter, não para ganhar di-
nheiro. A ver se conseguimos resistir". 

E depois do verão? 
Percorrida uma margem de Trás-os-Montes, 
uma conclusão certeira: são os turistas por-
tugueses que têm assegurado a sobrevivên-
cia de várias casas de comércio, depois de se 
decidirem por umas férias mais a norte do 
país. Mas os comerciantes, diretores de hotéis 
e residentes continuam a lamentar a falta de 
estrangeiros. Resistem, mas não vivem como 
antes, e o que se segue ao verão pode acabar 
com a redoma em que estão inseridos. 

"É uma espécie de bolha", diz o diretor-ge-
ral do hotel Vidago Palace, Jorge Almeida.  

É um dos hotéis mais conhecidos da região e 
uma marca forte a nível nacional, devido à 
imponência das suas instalações, projetadas 
pelo reiD. Carlos I, com objetivo de ali, emVi-
dago, criar uma estância terapêutica de luxo 
de visibilidade internacional. Foi oficialmen-
te inaugurado no mesmo ano em que se ins-
taurou a Primeira República Portuguesa, a 6 
de outubro de 1910. Resistiu até aos dias de 
hoje como um alojamento de luxo, contor-
nado por um imenso parque verde que é fre-
quentemente visitado por curiosos alheios 
ao palácio que ali existe. 

A história e a calmaria que se projetam 
neste espaço não deixaram indiferente a 
mancha de portugueses que rumaram a 
Trás-os-Montes para as suas férias. Nos pri-
meiros 15 dias da abertura, já se fazia deno-
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português antes e depois da pandemia. Se 
antes as camionetas iam cheias do chamado 
"turista de cesto e garrafa", apetrechado com 
a marmita para o dia, agora é um turista 
"mais descontraído". "Eles vêm porque estão 
fartos de estar em casa", são maioritariamen-
te idosos e muitos, garanteValdemar, "vêm 

4 

tar um fenómeno: "Com apenas alguns es-
trangeiros, residentes em Portugal, os nossos 
clientes foram maioritariamente portugue-
ses, clientes fiéis e clientes novos, de tudo." 
E explica: "Depois de três meses fechados em 
casa, os portugueses quiseram espairecer, 
mas em segurança." Por isso, procuram so-
bretudo a unidade de Pedras Salgadas, parte 
do grupo que dirige e ao qual pertence oVi-
dago Palace. "Nesta unidade, sentimos uma 
explosão. Vamos ter o melhor agosto de sem-
pre no Pedras Salgadas", admite. 

Os números mostram sucesso na batalha 
que grande parte do país trava contra a pan-
demia, mas não são estanques, alerta Jorge 
Almeida. "Estou bastante preocupado com 
oque virá depois do verão", porque se até 
meados de setembro os portugueses vão tor-
nando o Norte mais apetecível e vendido, o 
que resta do ano terá de depender de estran-
geiros, e "grande parte deles ainda não po-
dem vir para Portugal". 

Qualquer que seja o segmento de turistas 
que um negócio tenha como alvo, a perceção 
é a mesma: quando o sol quente de agosto 
pousar, o que resta pode não ser suficiente 
para fazer resistir alguns comerciantes. A al-
guns quilómetros deVidago, em direção à re-
gião sul de Trás-os-Montes, o sol esquenta a 
zona ribeirinha do Peso da Régua. Não fosse 
oditado de que nesta terra servem-se "nove 
meses de inverno e três de inferno". Nas ruas, 
vende-se garrafas de água, como se tratasse 
do negócio das galinhas dos ovos de ouro, e 
chapéus. Estamos à margem do rio, onde em 
breve irá desembarcar um cruzeiro rumo a 
Barca D'Água. Inclinado sobre aproa da em-
barcação, um marinheiro de camisa branca 
repleta de emblemas, calças azuis e óculos 
de sol eleva a mão à testa para avistar o que 
vem ao fundo. "São poucos", conclui e trans-
mite aos colegas, ao verificar quantas pes-
soas saem das camionetas que chegaram de 
Santa Maria da Feira com os tripulantes da 
viagem pelo rio. São duas camionetas, mas 
em tempos "nem havia espaço para estarem 
aqui todas estacionadas", comentaValdemar 
Barraca, motorista de uma das camionetas. 
Também os cruzeiros "já foram mais". Pare-
ce falar de um tempo distante, mas não foi há 
mais de cinco meses. Há um tipo de turista  

contra a vontade dos próprios filhos, que 
preferem que eles fiquem resguardados em 
casa". Ao lado, Sebastião Oliveira, motorista 
da segunda camioneta que ali estacionou 
com os tripulantes do cruzeiro, abanava a ca-
beça e olhava fixamente o chão em jeito de 
agonia. "Isto está muito mau." Mau até para 
a família que ali se posicionou estrategica-
mente para ir vendendo uns chapéus antes 
de todos entrarem no cruzeiro. "Ui!, noutra 
altura não tínhamos como chegar a todos, 
mas iam mais chapéus", conta uma das ven-
dedoras, que preferiu manter-se anónima O 
sol aquece a cidade, mas não há cabeças su-
ficientes para comprar o que o cobre. 

Na estação do Peso da Régua, o movimen-
to também já foi outro. Que o diga Maria, de 
76 anos, que todos os dias marca presença 
sentada junto à porta principal da estação. 
"É o rebuçado, é o rebuçado", cantareja, de 
bata branca, cesto de vime pendurado ao 
pescoço e de mão ao alto a agarrar uma saca 
de plástico. Lá dentro, guarda rebuçados de 
mel que ela própria confeciona em sua casa 
há 40 anos. E há 40 anos também que os 
vende neste mesmo local, conta-nos. Lem-
bra os dias em que nem havia espaço para 
pensar em cantarolar para vender, com o 
corrupio que se sentia nesta estação, de 
onde saem e entram tantos turistas, vindos 
do comboio histórico do Douro. "É uma tris-
teza isto que vemos", suspira. Fixa o olhar ao 
fundo da paisagem que se ergue à sua fren-
te, onde o rio flui, volta a suspirar e repete a 
cantoria. 

A Inês Gonçalo acredita 
que sem a chegada 
de portugueses 
a Trás-os-Montes, 
muitos comerciantes 
não sobreviveriam. 
Na estação do Peso da 
Régua, Maria lamenta o 
pouco movimento para 
os rebuçados que ali 
vende. Em Bragança, 
faz-se o apelo por 
clientes nas montras. 
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REPORTAGEM EM REGUENGOS DE MONSARAZ 

"Deixaram o vírus entrar no lar 
e matar os que lá estavam"_p. 04a 07 
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75 ANOS DO FIM DA 
II GUERRA MUNDIAL 

Luís Nunes 
Rodrigues "Nem 
os EUA nem 
a URSS e muito 
menos o Reino 
Unido teriam 
conseguido 
derrotar 
a Alemanha 
sozinhos" 

Reportagem 
Em Trás-os-

 

-Montes, 
Portugal salva-se 
a si próprio 
- P.16 a 19 

Brasil O país 
com mais 
libaneses 
do que o Líbano 
- P. 30e 31 
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Augusto Santos 
Silva 75 anos 
depois, a mesma 
ideia, renovada 
- Suplemento 1864. 

O plano de Costa 
Silva As bases 
estão lá, falta 
o mais difícil, 
que é garantir 
a boa execução 
- Dinheiro Vivo 
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mma® Melhor colchão da Europa: 
www.colchaoemma.pt Emma Original 

  

  

2029r  300/o 
Código 30  

    

     

 

' Promoção válida na compra do colchão Cromo Original até dia 
31 de agosto de 2020. Não acumulável com outras promoções no site. 

Promogão.sujpita.00 stgels cksponível. 

  

Saldos de Verão no nosso Site! 
Válido até dia 31 de agosto 

Fundado em 1864 

Diário he Noticias' 
imw.dn.pt / Sábado 15.8.2020/ Ano156.0  / N.° 55 269 / 3 euros / Diretor interino: Leonídio Paulo Ferreira 

Lena d'Água "Houve momentos 
em que me senti um bocado 
desesperada, a ver a vida passar" 
- P. 42 a 44 

Fernando Melo 
Quem mexeu 
no meu queijo? 
- P. 26 e 27 

Beyoncé A reimaginação 
da realeza africana 
numa América dividida 
- P. 40 e 41 

"Só Salazar, Cunhal e Soares 
ultrapassaram a condição de .t• anões na poli oiti portuguesa" 

Entrevista a António Barreto.  Salazar fez que abandonasse Portugal, Soares nomeou-o ministro da Agricultura 
e Cunhal mandou pintar de norte a sul "Morte ao Barreto" por ter impedido a reforma agrária com a lei que 
adotou o seu nome. António Barreto considera que estes são os únicos protagonistas políticos do século XX 
e afirma-o na biografia que publicou sobre um trio que, garante, deve a sua excecionalidade aos militares. - P.08 ali 
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Lídia Paralta Gomes

Q
uando, a 25 de ju-
nho, foi anunciado o 
adiamento da Volta 
a Portugal, que co-
meçaria daí a um 
mês, Jorge Piedade 
tinha os ciclistas a 
fazer estágio de alti-
tude na serra da Es-

trela. “Estavam todos a preparar-se 
para estar em grandes condições na 
Volta. Fomos apanhados de surpre-
sa”, conta o diretor desportivo da Avi-
ludo-Louletano ao Expresso. Pedro 
Silva, diretor da equipa Miranda-Mor-
tágua, recebeu no dia seguinte uma 
chamada a suspender um importante 
investimento. “Com a reabertura da 
época, tínhamos conseguido um bom 
patrocinador, bastante mediático. Es-
távamos a poucos dias de concretizar 
o acordo e ligaram-me a dizer que o 
que lhes interessava era a Volta, e por 
isso ficou tudo em stand by. Porque eu 
não posso garantir que vá haver Volta 
a Portugal”, diz o também fundador 
da formação da região centro.

A incerteza é, neste momento, o 
grande desafio das equipas que com-
põem o pelotão nacional, severa-
mente afetado com a paragem da 
competição devido à pandemia. A 
Volta a Portugal de 2020 tem novas 
datas (27 de setembro a 5 de outu-
bro), mas já depois do adiamento da 
“Grandíssima” a suspensão do Troféu 

Joaquim Agostinho a apenas quatro 
dias do arranque, depois de um caso 
de covid-19 colocar quase todos os 
elementos da organização em qua-
rentena, deixou o ciclismo português 
com apenas uma garantia: até a prova 
ir para a estrada, pode sempre ser 
cancelada. “O que nós sabemos neste 
momento é que podemos chegar a 
uma prova e ela ser cancelada. Ou até 
haver partida, mas no dia seguinte já 
não. Por isso estamos a preparar-nos 
como se a próxima prova fosse a últi-
ma, a única ou uma final”, diz Pedro 
Silva. Mas caso a si tuação pandémica 
em Portugal em finais de setembro 
ponha em causa a rea lização da Volta 
a Portugal, o ciclismo profissional 
português, absolutamente dependen-
te da visibilidade que a sua principal 
prova dá aos patrocinadores, pode 
não sobreviver.

“O ciclismo é uma modalidade que 
vive única e exclusivamente dos pa-

trocinadores, e neste momento a visi-
bilidade que lhes podemos dar é muito 
reduzida”, explica Joaquim Andrade. 
Um dos melhores ciclistas portugueses 
nos anos 90 e 2000, o atual diretor 
desportivo da equipa de ciclismo do 
Feirense lembra que as empresas que 
patrocinam o ciclismo obtêm a esma-
gadora maioria do retorno na Volta 
a Portugal, nomeadamente com as 
transmissões televisivas em direto: 
“Tenho a certeza de que se uma equipa 
fosse à procura de financiamento sem 
apresentar o projeto para a Volta a 
Portugal, se calhar, nem 10% do orça-
mento conseguia.”

Sem Volta não há retorno. E sem 
retorno não há investimento, para 
mais quando muitas das empresas 
que apoiam o ciclismo estão também 
elas a passar por dificuldades devido à 
pandemia e, por isso, sem capacidade 
de honrar os compromissos com as 
equipas até para esta temporada. Jor-
ge Piedade recorda que “o turismo do 
Algarve está a sofrer bastante com a 
falta dos britânicos”, com implicações 
para toda a economia da região onde 
a sua equipa está sediada. “As empre-
sas estão numa situação desespera-
da”, diz. A saúde do ciclismo sempre 
esteve ligada à saúde da economia e 
avizinham-se tempos terríveis. Pedro 
Silva confirma: “Eu não posso exigir 
neste momento que um patrocinador 
me pague, não posso e não devo.” 
Entre os patrocinadores da Miran-
da-Mortágua estão empresas que 
entraram em lay-off e que tiveram, 

inclusivamente, de parar a produção 
depois de detetados casos de covid-19 
entre os trabalhadores.

Uma questão de sobrevivência

Realizar a Volta a Portugal, mesmo 
que em moldes muito distintos, é por 
isso essencial para a sobrevivência 
da modalidade. Joaquim Andrade 
lembra que nas últimas décadas a 
Volta só não se realizou a seguir ao 
25 de Abril, e que, em consequên-
cia, seguiram-se “oito ou nove anos 
de miséria”, com muitos ciclistas a 
abandonarem a competição. “O meu 
pai foi um dos ciclistas que viveu esse 
período e eu sei o quão difícil foi para 
ele. Não queremos que isso se repita. 
Um ano perdido não é só um ano, 
é uma sequência. Sem Volta, muito 
poucas equipas vão sobreviver.”

“Se não houver Volta… eu nem quero 
imaginar isso. Se não houver Volta, 
acho que dificilmente vai haver ciclis-
mo para o ano”, alerta Pedro Silva, que 
defende que em 2020 se realize algo 
com uma estrutura mais leve, com me-
nos fanfarra na caravana, mais focado 
na competição e nos atletas, dando 
o exemplo da Volta ao Algarve, que 
todos os anos, no início da temporada, 
traz algumas das melhores equipas do 
mundo a Portugal. “Não precisamos 
do aparato que costumamos ter na 
Volta a Portugal. O que eu quero mes-
mo é que no final da Volta, quando eu 
chegar a casa, toda a gente na rua me 
bata nas costas e me diga ‘epá, grande 

PARA OS HOMENS DO PEDAL 
2020 É UM DIA DE CADA VEZ

Ciclismo Dependente de mostrar a camisola nas estradas, o ciclismo português vive tempos de incerteza. 
E se a pandemia não permitir a realização da Volta a Portugal, as equipas temem pelo seu futuro

Um mosaico de alguns dos grandes 
campeões da “Grandíssima”:  
Marco Chagas (à esquerda  
e a última foto) venceu quatro 
vezes, Joaquim Agostinho  
(ao centro) foi tricampeão  
nos anos 70. Ao centro,  
em baixo, o galego David Blanco,  
o recordista de triunfos, com cinco. 
João Rodrigues (à direita, em cima, 
e à esquerda, em baixo) foi o  
jovem vencedor da última edição. 
O ciclista, de 24 anos, da W52/FC 
Porto ganhou ainda na Torre  
e o contrarrelógio final

Volta, os teus ciclistas apareceram to-
dos os dias na TV’. Para o resto estou-
-me borrifando.”

Sem competir durante o estado de 
emergência (e muito pouco depois 
disso), tanto Feirense como Miran-
da-Mortágua e Aviludo-Louletano 
foram obrigadas a renegociar con-
tratos com os ciclistas para poderem 
manter-se à tona. Muitos atletas es-
tiveram em lay-off e apoiados pela 
Segurança Social. “Vivemos momen-
tos de grande ansiedade”, diz Jor-
ge Piedade. Este fim de semana as 
bicicletas vão voltar à estrada nos 
campeonatos nacionais, em Paredes, 
mas os últimos meses ficaram marca-
dos por cancelamentos e adiamentos, 
alguns mesmo em cima das provas. 
“Os atletas ficam deprimidos porque 
estão a trabalhar, a preparar-se, e 
depois as corridas são anuladas”, re-
lata o diretor da equipa algarvia. Para 
Pedro Silva, manter os ciclistas moti-
vados foi “tão ou mais complicado” 
que o aspeto financeiro: “Em relação 
aos meus ciclistas, tive o cuidado de 
perguntar e dizer que não queria nin-

NAS ÚLTIMAS DÉCADAS, 
A VOLTA SÓ NÃO SE 
REALIZOU UMA VEZ,  
A SEGUIR AO 25 DE 
ABRIL. DEPOIS, FORAM 
“ANOS DE MISÉRIA”
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guém com dificuldades em casa. Nem 
que fosse eu a pagar do meu bolso.”

Federação à procura de soluções

Ao contrário do tradicional, a Volta a 
Portugal de 2020 não será organizada 
pela Podium, com a Federação Portu-
guesa de Ciclismo (FPC) a assumir as 
rédeas de uma edição especial, mais 
curta, com um prólogo e oito etapas, 
bem menos que as 12 habituais. Uma 
Volta diferente, que Delmino Pereira, 
presidente da FPC, diz ser uma ne-
cessidade, “dada a urgência de salvar 
e proteger o ciclismo”. Com as cir-
cunstâncias da organização da prova 
a mudarem radicalmente (fora do mês 
de agosto, sem concentrações de públi-
co), Podium e FPC suspenderam por 
um ano o contrato de concessão da 
exploração comercial da Volta.

“Vai ser uma Volta adaptada a esta 
nova realidade e a Federação assume 
aqui o seu papel de defesa de uma 
classe”, diz ao Expresso o antigo ci-
clista, que assegura que tudo será 
feito da forma mais responsável possí-

vel, seguindo o protocolo já há muito 
aprovado pela DGS para a retoma do 
ciclismo. A Volta a Portugal de 2020 
terá, diz, “uma estrutura mais leve, 
mais fechada”, e a FPC está a procu-
rar locais que potenciem menor con-
centração de pessoas. A festa do povo, 
do Portugal de férias, dos emigrantes, 
que tão bem caracteriza a “Grandíssi-
ma”, terá de esperar até 2021. “Pode 
ser que esta seja a Volta a Portugal das 
zonas industriais”, diz Delmino com 
um sorriso. Por estes dias, é preciso 
ser criativo e ir à procura de solu-
ções fora da caixa. A chegada nos 
Nacionais será, por exemplo, na Zona 
Industrial de Paredes, num “espa-
ço amplo”. Pode não ser tão bonito 
quanto o centro de uma cidade, mas 
será seguramente mais fácil cumprir 
o distanciamento. 

Os Nacionais serão uma prova piloto 
para a Volta a Portugal — tal como o 
Troféu Joaquim Agostinho, remarca-
do para 19 e 20 de setembro —, em 
que a entrada nas zonas de partida e da 
meta será controlada: “Haverá as cha-
madas ‘zonas zero’, em que só estarão 

os atletas, e depois uma zona de acesso 
reservado, com lotação máxima.”

Delmino Pereira quer ainda que a 
Volta a Portugal de 2020 seja um even-
to “solidário com o território e com as 
populações”, que promova “a ativida-
de desportiva e o país como destino 
para a prática de desporto”. O líder da 
FPC acredita que é preciso “uma men-
sagem positiva, de esperança”, e que a 
Volta poderá trazer essa motivação. Ao 
ciclismo e a todos nós.

“Desporto não é prioridade”

Delmino Pereira admite que estas têm 
sido semanas duras, pela incerteza 
e porque há marcas e parceiros que 
temem estar associados a qualquer 
risco. “Mas nós entendemos que de-
vemos avançar com todo o cuidado. 
Se formos rigorosos e disciplinados, 
vamos conseguir viver com esta do-
ença”, diz, sublinhando que a FPC 
pretende que a Volta a Portugal possa 
também “educar e mostrar que é pos-
sível fazer eventos desta natureza”. As 
competições internacionais que entre-
tanto já se vão realizando pela Europa 
— e que têm decorrido sem qualquer 
contratempo — servirão também de 
aprendizagem para a Volta.

Com as equipas e a própria fede-
ração a passarem por dificuldades, 
Delmino Pereira diz “contar que o Go-
verno ajude o ciclismo nesta circuns-
tância”, nomeadamente na organiza-
ção da Volta a Portugal, ainda que não 
sinta que o desporto esteja a ser “uma 
atividade prioritária” para o Executi-
vo. “Para nós é um erro político não 
apoiar e valorizar o desporto”, aponta, 
lembrando o potencial económico do 
mesmo. Sobre um possível apoio para 
a Volta, garante que “todas as entida-
des oficiais já foram contactadas e já 
receberam todas as propostas”, mas 
que até agora não houve resposta.

As próprias equipas pedem a inter-
venção do Estado. Joaquim Andrade 
não quer subsídios, mas sim “linhas 
de crédito que permitam manter o 
ciclismo vivo”. Pedro Silva defende 
que os apoios sejam canalizados para 
a realização da Volta a Portugal, já 
que só isso garante a sustentabilidade 
da modalidade: “O que me interessa a 
mim receber um valor xis para a equi-
pa se depois não houver Volta?”

lpgomes@expresso.impresa.pt 
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“Com um ano em branco, 
sem Volta a Portugal, 
dificilmente os 
patrocinadores se irão 
manter connosco. E, se  
se mantiverem, será em 
condições que não são 
compatíveis com manter 
o profissionalismo”
Joaquim Andrade
Diretor desportivo do Feirense

 
“Tivemos de reduzir  
tudo nos custos e fazer 
muitas contas para ainda 
termos neste momento  
a equipa em pé e em 
condições de correr”
Jorge Piedade
Diretor desportivo da Aviludo-Louletano

 
“A Volta a Portugal  
tem de acontecer.  
É claro que não pode  
ser de qualquer maneira, 
tem de seguir um padrão  
de qualidade e exigência 
mínima. Mas não 
precisamos do aparato 
que costumamos ter”
Pedro Silva
Diretor desportivo da Miranda-Mortágua

 
“O ciclismo vai viver 
tempos muito difíceis e 
2021 será um ano terrível. 
Mas estamos certos que 
se conseguirmos realizar 
a Volta a Portugal este 
sector vai sobreviver”
Delmino Pereira
Presidente da Federação  
Portuguesa de Ciclismo
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(
Volta a Portugal  

As bicicletas  
podem 

 não voltar P36
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EMPRESAS

Como os patrões  
dos patrões gerem  
a pandemia em casa

Textos Rosa Pedroso Lima  
Ilustração Gonçalo Viana

A 
agência de viagens 
de que o líder da 
Confederação do 
Turismo de Portu-
gal é acionista per-
deu mais de 90% de 
receitas por causa 
da pandemia da co-
vid-19. Um cenário 

bem diferente do vivido pelo patrão do 
comércio, que no mesmo período viu as 
suas empresas de distribuição do ramo 
alimentar aumentar em “dois dígitos” 
o volume de negócios. A crise não che-
gou da mesma forma aos vários sectores 
da economia. E as empresas dos quatro 
presidentes das confederação patronais 
são espelho disso mesmo. Foi isso que o 
Expresso foi tentar perceber.

Comecemos pelas boas notícias. E 
também por um dos raros pontos que, 
neste tempo de pandemia, tiveram em 
comum as empresas de António Saraiva, 
da CIP, de Vieira Lopes, da CCP, de Fran-
cisco Calheiros, da CTP, e de Oliveira e 
Sousa, da CAP. A saber: nenhuma so-
freu qualquer surto de covid-19 e em ne-
nhuma houve sequer trabalhadores ou 
administradores infetados diretamente 
pelo vírus que fez parar o país e o mundo.

As semelhanças acabam, porém, aqui. 
E são grandes em termos de desempe-
nho económico. As empresas de distri-
buição alimentar, presididas por Vieira 
Lopes, até viram as receitas aumentar 
nos meses em que a covid-19 obrigou 
os portugueses ao confinamento. Fran-
cisco Calheiros, pelo contrário, assistiu 
à queda a pique das receitas. O líder do 
comércio não dispensou trabalhadores 
e até pensa em recrutar quadros. O res-
ponsável do turismo já teve de rescindir 
contratos e os despedimentos podem ser 
uma necessidade em breve.

A empresa de António Saraiva, o pa-
trão da indústria, está no meio destes 
dois polos. As encomendas feitas à sua 
fábrica de torneiras permitiram, por 
enquanto, equilibrar as contas e evitar 
mandar trabalhadores para casa. Mas 
o futuro parece ameaçador e não des-
carta a possibilidade de avançar com 
despedimentos.

Entre o bom e o péssimo

Na agricultura o cenário também não 
é brilhante. Mas, ao contrário dos seus 
colegas da Concertação Social, Eduardo 
Oliveira e Sousa preferiu não falar das 
empresas agrícolas que gere. Fugiu ao 
que o Expresso lhe pediu, mas no seu 
depoimento tenta abarcar a generalida-
de do que se passa no sector primário.

A “falta de confiança dos consumido-
res, motivada pela instabilidade na evo-
lução da pandemia”, levou a que, mesmo 
depois de levantadas as medidas mais 
duras de confinamento, a atividade eco-
nómica se mantivesse em níveis muito 
baixos. E, como seria de prever, as via-
gens turísticas passaram para o fim da 
lista das prioridades de consumo.

“Na nossa agência, em que as vendas 
de outgoing representam 87% dos desti-
nos, registamos por esta via um impacto 
significativo, com uma quebra de vendas 
superior a 90%”, diz Francisco Calhei-
ros. Mesmo assim, a Solferias (nome 
da empresa de que o líder do turismo 
é acio nista) nunca interrompeu a ativi-
dade, optando por enfrentar a razia de 
receitas com “uma política de redução de 
gastos”, que passou pelo “cancelamento 
imediato de todos os gastos de promoção 
e marketing”, mas também pelo emagre-
cimento das despesas com pessoal. Oito 
trabalhadores viram os seus contratos 
cessarem sem direito a renovação e, en-
tre abril e julho, a agência aderiu ao siste-
ma de lay-off simplificado, colocando 28 
trabalhadores em regime de suspensão 
do contrato de trabalho e 20 em lay-off 
parcial. Os restantes funcionários entra-
ram em teletrabalho.

 “É expectável continuarmos neste re-
gime até final do ano”, diz ainda Fran-
cisco Calheiros. Isto se o quadro não se 
agravar ainda mais. “As dificuldades de 
retoma são enormes, não podendo por 
isso deixar de equacionar uma redução 
significativa dos gastos de estrutura da 
empresa, que neste âmbito pode repre-
sentar uma quebra significativa de postos 
de trabalho”, avisa.

João Vieira Lopes e as suas empresas 
de distribuição alimentar (ver caixa) re-
gistaram, pelo contrário, “uma evolução 
positiva durante o período da pandemia”, 
ao ponto de as “vendas crescerem ao 
nível de dois dígitos”.

Com os supermercados sempre aber-
tos, mesmo nas alturas de maior con-
finamento obrigatório, também aqui 
“praticamente não existiram interrup-
ções da atividade, a não ser pontualmen-
te, num ou noutro ponto de venda, em 

que foi necessário proceder a quarente-
na do pessoal”, diz Vieira Lopes.

Aqui não “foram dispensados trabalha-
dores” nem “houve necessidade de utili-
zar o lay-off”, e, ao contrário do turismo, 
as expectativas são tão boas que nem se 
espera, num futuro próximo, alterações 
no quadro de pessoal. “Podem existir 
situações pontuais de encerramento de 
pequenas empresas que já vinham de-
monstrando dificuldades antes da crise”, 
mas já na estrutura central “o mais pro-
vável, a prazo, é a incorporação de novos 
quadros”, conclui Vieira Lopes.

Apoios estatais para todos

Os meses de pandemia tiveram um im-
pacto “reduzido” na Metalúrgica Luso-
-Italiana, que António Saraiva dirige. 
“Em junho não havia praticamente des-
vio face ao orçamentado no início do 
ano. O nível de encomendas em carteira 
assim o permitiu”, explica o patrão da 
indústria. Com as contas equilibradas, 
também aqui não foi necessário despe-
dir trabalhadores ou sequer recorrer 
ao lay-off. A laboração nunca chegou a 
ter de ser interrompida, mas António 
Saraiva não revela o otimismo do seu 
colega Vieira Lopes quanto ao futuro. 
“Dada a incerteza quanto à evolução da 
pandemia, e tendo como certo o impacto 
profundo por ela já criado na economia, 
não seria razoável afastar a possibilidade 
de ocorrência de algum impacto negativo 
na performance da empresa e no seu ní-
vel de emprego”, diz o presidente da CIP.

Eduardo Oliveira e Sousa, líder da Con-
federação dos Agricultores de Portugal, 
não fala das suas empresas, mas garante 
que o sector que representa “sofreu e 
sofre” graves efeitos da pandemia.“A 
agricultura nunca para, e por isso os efei-
tos sentem-se nos resultados económicos 
e não nos físicos”, afirma ao Expresso. 
Com a interrupção das cadeias comer-
ciais, a suspensão das exportações ou o 
cancelamento das feiras, os agricultores 
sentiram sérias dificuldades em escoar 
produtos. Mas nem despedimentos nem 
lay-off marcaram a resposta do sector. 
“Foram raras as empresas ou os agricul-
tores que o fizeram”, garante.

As dificuldades sentidas seja na agri-
cultura, no comércio, na indústria ou no 
turismo levaram os patrões a recorrer 
aos apoios extraordinários lançados pelo 
Governo para apoiar a economia. Todos 
os líderes patronais assumem ter solici-
tado ajuda, seja através de moratórias de 
pagamentos ou de incentivos financei-
ros diretos. É outro dos poucos pontos 
que têm em comum. A que se juntam as 
queixas pelos atrasos e pelo excesso de 
burocracia imposto pelo Estado. Uma 
crítica que, aliás, não é nova.

rlima@expresso.impresa.pt

Retrato Os líderes das quatro confederações patronais revelam o impacto  
dos meses da covid-19 nas contas das suas empresas. O resultado mostra como  
a pandemia atingiu de forma muito diferente os vários sectores da economia

LÍDERES DO TURISMO  
E COMÉRCIO EM POLOS 
OPOSTOS: UM PERDEU 
RECEITAS E EMPREGOS.  
O OUTRO LUCROU  
E VAI CONTRATAR
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João Vieira  
Lopes e  
os lucros  
da distribuição

O líder da Confederação do 
Comércio e Serviços de 
Portugal está há quase duas 
décadas na presidência 
daquela organização 
(primeiro como vice-
presidente e há 10 anos como 
presidente). Aos 73 anos, João 
Vieira Lopes acumula a 
gestão dos patrões do 
comércio com a direção de 
duas empresas da área da 
distribuição alimentar.
A Unimark é uma central de 
negociação e serviços que 
agrupa 22 empresas 
grossistas, com 41 unidades 
de cash & carry e duas 
retalhistas. Segundo dados 
fornecidos pelo próprio líder 
da CCP, no seu conjunto, a 
empresa faturou no ano 
passado €800 milhões. A 
outra empresa dirigida por 
Vieira Lopes, a Aqui É Fresco, 
é um master franchising de 
750 retalhistas 
independentes, clientes dos 
cash & carry da Unimark, que 
no seu conjunto vendem 
acima de €400 milhões.
Segundo dados da Informa 
D&B, as empresas de que João 
Vieira Lopes é diretor-geral 
apresentam um baixo risco de 
exposição face à pandemia de 
covid-19. O principal motivo é 
pertencerem ao sector da 
distribuição alimentar, que 
nunca parou a sua atividade 
económica, mesmo nos 
períodos de maior 
confinamento decretados em 
Portugal.

Francisco 
Calheiros  
e o ‘afundanço’ 
do turismo

A pandemia provocou uma 
queda imediata e a pique das 
receitas do turismo. Só em 
março, quando o país acordou 
para a covid-19, o sector 
perdeu mais de €480 milhões, 
e daí em diante foi sempre a 
descer. Francisco Calheiros, 
presidente da Confederação 
do Turismo de Portugal desde 
2012, conhece bem o 
problema: acionista de uma 
agência de viagens, viu este 
ano as receitas quebrarem em 
90% face ao alcançado no ano 
passado.
“Um tsunami” é como já 
classificou a situação que o 
turismo nacional atravessa 
perante o desaparecimento de 
turistas, o encerramento do 
espaço aéreo e as restrições à 
circulação de pessoas para 
evitar a propagação do vírus. 
Aos 62 anos, esta é uma das 
mais duras provas do homem 
que lidera a CTP. Mas não foi a 
única da sua carreira de 
empresário. Responsável por 
uma das operadoras turísticas 
da Espírito Santo Viagens (a 
Top Atlântico), viu a agência 
arrastar-se na queda do grupo 
financeiro. “Foi, talvez, a fase 
mais difícil da minha carreira”, 
chegou a confessar em 
entrevista ao jornal “Sol”. Em 
2014, o grupo é vendido à 
Springwater e pouco mais 
tarde o líder do turismo deixa 
a gestão direta, passando 
apenas a acionista de duas 
empresas do sector que lidera. 

António Saraiva  
e a venda  
da empresa antes 
da pandemia

António Saraiva não podia 
seguramente adivinhar o 
futuro quando, em outubro 
do ano passado, vendeu a sua 
Metalúrgica Luso-Italiana ao 
grupo Bel. O homem que há 10 
anos preside à Confederação 
Empresarial de Portugal (CIP) 
e se tornou num hábil 
negociador nos bastidores da 
Concertação Social comprara, 
em 1996, ao Grupo Mello a 
histórica fábrica de produção 
de torneiras. Mas vieram os 
problemas e as contas 
começaram a derrapar.
A crise da construção civil, na 
primeira década do século 
XXI, atingiu a empresa do 
‘patrão dos patrões’ com 
violência, e só através do PER 
(processo especial de 
revitalização) houve hipótese 
de evitar a falência da 
metalúrgica. No ano passado, 
com um passivo de €2,7 
milhões e resultados líquidos 
de cerca de €65 mil, segundo 
o relatório da Informa D&B, 
António Saraiva aliena a 
metalúrgica.
O negócio foi discreto e bem 
ao jeito do patrão da CIP, que 
prefere sempre jogar longe 
das luzes da ribalta. De 
presidente, Saraiva passou a 
vogal do conselho de 
administração da sua 
empresa. Um lugar bem mais 
confortável para se estar no 
momento em que a pandemia 
veio atingir a fundo a 
economia nacional. As 
encomendas em carteira para 
2020 conseguiram equilibrar 
as contas e manter a fábrica 
em atividade. Por enquanto.

Oliveira e Sousa, 
o agricultor 
que não mostra 
as contas

O presidente da Confederação 
dos Agricultores de Portugal 
foi o único dos patrões a 
recusar mostrar os dados 
sobre o impacto que a atual 
pandemia teve nos resultados 
das suas empresas. “Enquanto 
representante de um sector, 
não me ficaria bem recorrer ao 
meu exemplo pessoal”, 
justificou, optando por traçar 
o quadro geral da situação da 
agricultura nacional. “O 
presidente da CAP não está no 
cargo em sua representação, 
mas sim de terceiros, 
cumprindo um mandato e um 
programa”, considerou 
Eduardo Oliveira e Sousa.
O engenheiro agrónomo, de 67 
anos, é o patrão que mais 
recentemente chegou à 
Concertação Social. Eleito em 
2017 para presidir à CAP, tem 
uma carreira de empresário 
agrícola, que acumula com a 
passagem por alguns cargos 
públicos, como o de diretor da 
Estação Zootécnica Nacional.
Produtor florestal e de arroz, 
dirige ainda uma herdade de 
vários hectares, situada na 
zona de Coruche, e que foi 
inicialmente adquirida pela 
família Sommer de Andrade, à 
qual Eduardo Oliveira e Sousa 
se ligou por laços familiares.
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> Tiago Simões 
é o novo presidente 
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Portuguesa de 
Anunciantes E27

> Dicas 5 estratégias 
para triunfar em 
tempos de pandemia E27

CONTAS EM ANGOLA  
Banco central quer  
controlar saída de divisas  
e vai obrigar estrangeiros  
a ter conta individual  
nos bancos angolanos E30
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Como será  
a recuperação  
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Como os ‘patrões  
dos patrões’ gerem  
as suas empresas E16

“TEMOS 
MILHARES  

DE EMPRESAS 
EM COMA”
Manuel Carvalho da Silva, 

coordenador do CoLABOR  
e ex-líder da CGTP, alerta 

que “muitas empresas terão 
de funcionar durante muito 

tempo dando prejuízo” e que 
“os sindicatos perderam 

qualidade de quadros” E12
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NB: venda de 
ativos nunca 
teve objeções 
internas

Departamento que avalia 
conflitos de interesses 
“nunca” deu parecer 
negativo a alienações  
de blocos de ativos

Banco pediu informações so-
bre duas denúncias feitas ao 
regulador europeu do mercado 
de capitais. ESMA não as facul-
ta, mas também não pediu até 
agora dados ao banco nem aos 
supervisores nacionais. E8

TAP: 
ANTONOALDO 
E GOVERNO 

SEM 
CHEGAREM  
A ACORDO

Gestor brasileiro 
quer receber mais 

para sair, mas 
Executivo não quer 

dar “nem mais  
um cêntimo” E3

Estado só 
recuperou 21% 
dos créditos  
do BPN

Perspetiva de  
recuperação da carteira  
de empréstimos  
do antigo banco 
nacionalizado é limitada

Apenas cerca de 3% dos crédi-
tos concedidos pelo BPN e que 
estão no Estado estão na sua 
versão original. A maioria está 
em situação pré-incobrável e 
uma grande parcela sob ações 
judiciais. E6

Auditor pode 
abortar 95% 
da OPA da 
Cofina à TVI

Se o preço que vier a ser 
decidido for superior aos 
€0,415 propostos, oferta 
arrisca a ser apenas  
sobre 5% da Media Capital

Cofina minimiza riscos com 
nova oferta: dá provas de inte-
resse na TVI (quando tem dife-
rendo com Prisa devido ao fim 
do anterior negócio) e limita o 
custo na eventual compra da 
concorrente. E10

Metade das famílias  
não consegue arrendar 
mais de 30 m2 em Lisboa

> Com uma taxa de esforço de 33%, recomendada por bancos  
e especialistas, lisboetas ficam limitados a imóveis pequenos  
> Belmonte é onde a família mediana arrenda a casa maior: 149 m2 E18
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Porto com 10% 
de hotéis 
fechados devido 
ao coronavírus 

TURISMO  A taxa de ocupa-
ção dos hotéis que retoma-
ram a atividade na cidade 
do Porto situa-se nos 20% 
a 30%, mas há ainda mui-
tas unidades (10%) fecha-
das desde março e sem 
perspetiva de reabertura, 
diz a Associação Portugue-
sa de Hotelaria Restaura-
ção e Turismo. 
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Turquia, Grécia e Croácia são o novo Algarve para os turistas ingleses
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Associação dos Operadores Turísticos Independentes do Reino Unido dizem não compreender a
exclusão de Portugal do corredor turístico.
 
Desde que o governo britânico manteve pela segunda vez a necessidade de quarentena a quem
regresse de Portugal e a impôs, de um dia para o outro, literalmente, a quem venha de Espanha,
aumentou a procura dos britânicos por férias na Turquia e na Grécia. O último estudo da plataforma
de comparação de pacotes de viagens Icelolly.com mostra que os territórios espanhóis de Tenerife,
Maiorca e Costa Branca continuavam no top 3 dos destinos mais pesquisados na semana que começou
a 19 de julho, mas caíram após o volte-face do executivo de Boris Johnson em relação a Espanha, no
dia 24 de julho. Aos dois novos destinos mais procurados, Turquia e Grécia, Noel Josephides,
presidente do operador turístico Sunvil Holidays e diretor da Associação de Operadores Turísticos
Independentes (AITO), acrescenta a Croácia. Mas, apesar destas serem as tendências, o medo está a
mudar comportamentos. Em entrevista ao Dinheiro Vivo esta semana, Josephides explica: "as pessoas
têm medo de marcar férias com receio de uma alteração inesperada dos políticos e deixaram de
reservar viagens para a Grécia", um dos destinos na lista dos países com corredor turístico para o
Reino Unido. "As pessoas estão com muito medo de viajar. A questão não é que destino escolher,
quando se põe de lado a opção pelo Algarve, mas simplesmente desistir sair do país neste verão",
explica o líder associativo, que também já foi presidente da ABTA, a associação de operadores
turísticos e agentes de viagens do Reino Unido. "As pessoas mais velhas, o mercado com mais
dinheiro, não estão a viajar, estão nervosas e acabam por cancelar", explica, acrescentando que
"neste momento tenta-se evitar que cancelem as reservas para Portugal até setembro; esperamos
que até lá o senso comum prevaleça e que o governo pare de tomar decisões de um dia para outro" -
algo que no turismo é muito difícil de gerir. A empresa que dirige perdeu, pelo menos, 1,1 milhões de
euros em vendas, face ao verão de 2019. "Agora é uma questão de gerir o cash flow", uma vez que a
cadeia de valor da operação turística está toda a dever dinheiro entre si, desabafou. Enquanto líder da
AITO, Noel Josephides enviou, no dia 6 de julho, uma carta a Jennifer Anderson, diretora dos Serviços
Consulares do Foreign and Commonwealth Office, o equivalente ao nosso Ministério dos Negócios
Estrangeiros, reclamando da decisão de não inclusão de Portugal na lista de países com o chamado
corredor turístico com o Reino Unido. "Não podemos compreender a decisão. Portugal já testou 10%
da sua população; apenas 3,67% deram positivo, o que classifica o país como o sexto melhor na
Europa, com apenas seis mortes por dia. Regiões portuguesas como Madeira, Açores, Alentejo e
Algarve estão entre as áreas mais seguras do mundo - certamente muito mais seguras do que o Reino
Unido atualmente", lê-se na carta a que o Dinheiro Vivo teve acesso. "Gostaríamos de ver um relatório
detalhado explicando porque essa decisão foi tomada. A resposta chegou oito dias depois, a 14 de
julho, mas sem nada que o grupo de empresas turísticas não soubesse: Jennifer Anderson limitou-se a
enumerar os vários critérios usados, como "o risco de exposição ao vírus no país"; uma "combinação
dos principais indicadores epidemiológicos"; a "assistência médica local; a capacidade de fazer cumprir
a lei e a resiliência do transporte." "Posso garantir que cada decisão foi baseada numa análise
cuidadosa de todas as informações e dados contextuais relevantes, em particular as taxas atuais de
infeção no país", refere a resposta, que sublinha ainda que a Áustria mantém medidas semelhantes
em relação a Portugal. À data de saída desta publicação, e segundo o portal Re-open Europe, a Áustria
impõe restrições a quem viaje de Portugal, Suécia, Bulgária, Roménia e Espanha. Enquanto isso, o
operador dos pacotes "tudo incluído", o Club Med, revelou à revista Travel Weekly que os clientes
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estão a optar por reservar férias no futuro. As reservas feitas na última semana de agosto para serem
gozadas em outubro aumentaram 42% em relação ao ano anterior; e as reservas para a semana de
véspera de Ano Novo subiram 7%. França, Grécia e Turquia foram os principais destinos pesquisados
no site do Club Med na mesma data. Os dados da Icelolly.com mostram ainda o aumento do interesse
em reservar férias já para 2021, com os meses de abril, maio e julho a serem os mais procurados.
Para Noel Josephides, o facto de Portugal ter sido pela segunda vez excluído da lista de países livres
de quarentena no regresso ao Reino Unido é tão incompreensível que chega a colocar a hipótese de o
nosso país estar a ser alvo de uma decisão política. "Sentimos que possa ser um problema político",
afirma, sem se alongar. Manuel Lobo Antunes, embaixador de Portugal em Londres, disse esta semana
ao Dinheiro Vivo que não entende a decisão de Portugal não ter sido incluído na lista de países cujos
viajantes estão isentos de quarentena. "Os argumentos científicos que apoiam a decisão do governo
do Reino Unido devem ser vistos num contexto, incluindo outros indicadores que não foram
considerados", como a competência do SNS e a capacidade que Portugal tem de testar a covid-19.
Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia
 
[Additional Text]:
Turquia, Grécia e Croácia são o novo Algarve para os turistas ingleses
 
Maria João Alexandre, em Londres
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Trezentos milhões da Europa pingam para estradas e barragens - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/08/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=523e2459

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
A maioria dos presidentes de Câmara algarvios quer usar uma parte dos 300 milhões de euros
europeus que vêm para o Algarve para ajudar a resolver o problemada falta de água na região, de
longe o problema regional que mais os preocupa. Mas há muitos outros.
 
De acordo com uma pequena inquirição a uma amostra de oito dos 16 concelhos algarvios, quatro
com territórios mais litoralizados (VRSA, Faro, Lagoa e Lagos) e outros quatro com territórios mais
interiores (Alcoutim, Castro Marim, Silves e Aljezur), a seca, mas também as redes de transportes, a
saúde e o tecido empresarial são os setores onde os autarcas mais desejam "despejar" os milhões que
chegarão da Europa. O problema, reconhecem todos, é que 300 milhões são "uma migalha" face às
necessidades da região. São precisos muitos mais milhões. E como se pode ver abaixo, nem há
unanimidade sobre quais são essas necessidades...
 
Conceição Cabrita - Vila Real de Santo António
Convencida de que a resolução de problemas de âmbito regional, como a água e a saúde, deveria ficar
de fora do "bolo" dos 300 milhões, a autarca elenca algumas prioridades de âmbito local. Mas não
esquece problemas regionais, como a linha do Algarve e a EN125.
 
Infraestruturas viárias: "É necessário fazer a requalificação da EN125 no troço do sotavento. O que lá
fizeram foi um remendo e agora era necessária uma intervenção de fundo. Entre Aldeia Nova e Vila
Real nós temos as coisas mais ou menos controladas.
 
Em Cacela está complicado porque não foi feito nada". "Modernização da linha férrea porque
sistematicamente fazem-nos promessas e estudos mas na prática não existe nada".
 
Frentes ribeirinhas: Requalificação da frente ribeirinha de VRSA e requalificação do cais comercial. Ao
requalificarmos toda esta zona dá logo outra frente de rio e também potencia o rio Guadiana. Isto é
um desejo dos autarcas do Guadiana até ao Pomarão, ou seja de VRSA, Castro Marim e Alcoutim.
 
Cluster do mar: "Seria importante a nível do cluster do mar. Parque Industrial da Zona de VRSA, que
há muito tempo temos programado mas não temos condições para avançar com isso; temos
procurado várias grandes superfícies comerciais para a industria da aquacultura e não temos
instalações para tal".
 
Francisco Amaral - Castro Marim
O autarca apresenta literalmente meia dúzia de projetos para investir a verba e, sucinto, não gasta
mais de dois minutos para o enunciar. Podem-se enquadrar os projetos em três grupos: rede viária,
problema da água, diversificar empresas e saúde. "E gastava os 300 milhões! E tudo isto ajudava
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ainda a resolver o problema da monocultura do Turismo", remata.
 
Rede viária: "Abolia as portagens da Via do Infante e acabava de requalificar a EN125 de Olhão até
VRSA".
 
Problema da água: "Fazia a barragem da Foupana e fazia a conduta de água doce do Guadiana da
Mesquita ao Pomarão com uma conduta de água até à barragem de Odeleite".
 
Diversificar empresas: "criava mais parques empresariais no Algarve".
 
Saúde: "Diminuía substancialmente os vergonhosos e desumanos tempos de espera por consultas de
especialidade e cirurgias no Hospital de Faro".
 
Hugo Pereira - Lagos
Tal como o seu colega de Lagoa, o autarca de Lagos está convencido de que já existe "mais ou menos
um destino" para os 300 milhões e ele será a diversificação da economia. "As necessidades do Algarve
são muito maiores: a deslocalização do hospital de Lagos, uma ferrovia em condições, o resgate da
EN125 e da A22 e o problema da água, mas isso passa ao lado dos 300 milhões". Acrescenta as
pescas, a diversificação económica e novos clusters do Turismo como objetivos prováveis para essa
verba.
 
Pescas: "O mal foi abatermos os barcos. Temos aqui uma fábrica que tem dificuldade em conseguir ter
peixe para trabalhar em larga escala. O Algarve com o mar que tem tem condições para uma
resposta".
 
Diversificação económica: "É um sítio magnifico para se viver e também para se trabalhar. Existe
muito trabalho que pode ser feito à distância e não tem que ser feito nas grandes cidades e o Algarve
tem todas as condições para apostar forte numa indústria de tecnologias de informação".
 
Novos clusters do Turismo: "Precisamos de um turismo de 12 meses. De natureza, histórico,
gastronómico, de congressos, de saúde, do golfe, o Turismo náutico. Até o turismo do
autocaravanismo, que às vezes é um mal amado.
 
José Gonçalves - Aljezur
Acessibilidades, água e diversificação da economia são as apostas de José Gonçalves como destinos
dos 300 milhões algarvios.
 
Acessibilidades: "Nós aqui em Aljezur ficamos isolados muitas vezes porque a Via do Infante chega a
Bensafrim e não chega ao nosso concelho. De Norte falou-se sempre muito das acessibilidades, mas a
verdade é que, apesar de a estrada não estar má, não está bem servida de acessibilidades".
 
Água: O dinheiro em princípio não chegará para resolver todo o problema da seca. Haverá dinheiro
para isso noutra situação.
 
Mas a questão da água coloca-se hoje, como antes. Temos uma realidade muito nossa, temos o
perímetro de rega do Mira que apanha metade do concelho e que são 1200 hectares dependentes da
barragem de Santa Clara, que está nas lonas.
 
Diversificação da economia: Tem que haver a captação de outro tipo de investimentos que não só o
turismo. De turismo estamos servidos e é precisa uma complementaridade a outro nível. Temos que
ter pólos industriais de uma indústria não pesada, que possa trazer investimentos de alta tecnologia.
Energia limpa, energia solar ou eólica.
 
Luís Encarnação - Lagoa
De acordo com Luís Encarnação, os 300 milhões serão um valor específico para o apoio às empresas.
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"Mais importante do que esses 300 milhões, que até é bastante pouco, são os 42 mil milhões da
"bazuca" europeia que vão chegar ao País, uma parte dos quais virão para o Algarve". Com essa
condicionalidade, o autarca aponta caminhos: vias de comunicação, água e apoio à criação de
empresas.
 
Vias de comunicação: "A requalificação da EN125. Estas obras são estruturantes. Temos que ter uma
perspetiva de solidariedade regional e não apenas concelhia e local. Eu preciso de ter turistas
espanhóis e preciso de ter boas vias desde Espanha até Lagoa sem terem que vir obrigatoriamente
pela Via do Infante".
 
Água: "Tem que haver uma posição firme da região, uma discriminação positiva para que os
municípios do Algarve possam aceder a esse dinheiro para fazerem a remodelação das redes de
distribuição de água em baixa. Grande parte do problema da falta de água está nas perdas e aí nas
roturas. Parte dessa verba que vem para Portugal para estimular a economia pode vir para essas
obras".
 
"Não podemos ficar apenas na dessalinização, nem na Foupana, nem na captação no Guadiana. Tem
que haver um conjunto de medidas articuladas".
 
Criação de empresas: "O Algarve é um bom sítio para se estar em férias mas também para se
trabalhar e estudar. Há uma capacidade do Algarve em captar investimento, massa crítica e talentos
ara atrairmos outros serviços. Empresas que nada tenham a ver com o Turismo. Temos um clima
fantástico e um sol todo o ano. Não podemos ficar só dependentes do turismo".
 
Osvaldo Gonçalves - Alcoutim
Mais vias de comunicação, resolver o problema da falta de água, acabar com a monocultura do
Turismo. Resumidamente, estes são os itens para onde, na opinião de Osvaldo Gonçalves, deverão ser
canalizados os 300 milhões.
 
Nas vias de comunicação: "Temos no interior condições ótimas para o desenvolvimento do Turismo e
para isso precisamos de coisas fundamentais: vias de comunicação que façam uma ligação fluida e
rápida entre o interior e o litoral. Temos o IC27 que nos liga ao A22, que deu uma melhoria
significativa na nossa qualidade de vida.
 
"Precisamos de uma via que ligue Faro a Mértola, Almodôvar. Uma via de comunicação que permitisse
que as pessoas em 20 minutos fizessem o trajeto da serra, facilmente se arranjava alojamento para
essas pessoas. E tornar a EN124 numa via rápida era outra ideia".
 
Na água: "Temos que resolver o problema da seca. Sou defensor de que a barragem da Foupana deve
avançar. Quando a chuva cai, se não tivermos infraestruturas para segurar a água, ela vai-se embora.
Captar água no Guadiana é outra ideia, mas podemos fazê-lo mantendo barragens".
 
Monocultura do Turismo: "Temos que acudir ao desemprego e à pancada que vai levar o tecido
empresarial, temos que tentar minimizar essa parte".
 
Rogério Bacalhau - Faro
Apostar na mobilidade e transportes, na resolução do problema da seca e na diversificação da
economia são as soluções de Rogério Bacalhau para os 300 milhões.
 
Mobilidade e transportes: "Na rodovia temos que terminar a requalificação da EN125. Devíamos ter
uma ligação ferroviária a Espanha. O único troço que ainda vai funcionando é entre Faro e Olhão, que
tem as estações no centro da cidade. Em Albufeira, para eu ir apanhar o comboio, tenho que fazer
sete quilómetros. Criar maiores condições de mobilidade entre as diversas cidades e fazer algumas
ligações às própria cidades".
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"Precisamos de ter uma estação intermodal na zona do Patacão. Para termos transportes de qualidade
e que façam a distribuição para todo o Algarve temos que ter um espaço intermodal, como linhas
ferroviárias e rodoviárias que a partir dali a gente chegue a qualquer espaço do Algarve ou a Lisboa".
 
Seca: "Nós arriscamo-nos a ter falta de água um destes anos. Estamos muitos dependentes dos ciclos
de chuva. Há três soluções: a do Pomarão (ir buscar água ao Guadiana), a solução mais rápida mas
mesmo assim leva 3 ou 4 anos; depois há as barragens e depois há a dessalinização. Não tenho
preferência porque não há estudos, mas as Águas do Algarve tinham que os ter".
 
Diversificação da economia: "Devemos investir parte deste dinheiro na diversificação da economia,
infraestruturas e transportes. É preciso ter um plano. Os 300 milhões são migalhas, gastam-se num
piscar de olhos em duas ou três destas coisas. Há-de vir mais dinheiro, não vamos viver eternamente
com estes 300 milhões".
 
Rosa Palma - Silves
Melhorar as infraestruturas do interior, melhorar as condições de saúde, renovar as condições de
transporte e circulação são as prioridades de Rosa Palma para os 300 milhões.
 
Nas infraestruturas do interior: "Temos um Algarve interior muito esquecido. É necessário fazer com
que os poucos que residem no Algarve interior se mantenham lá e se torne atrativo e isso só se
consegue com melhores infraestruturas. É preciso fazer com que quem vive no Algarve interior se
mantenha lá".
 
Saúde: "Faria o hospital central na zona do barrocal ou mesmo da serra. Mas, antes disso, o hospital
que temos no Barlavento tem condições para crescer. Eu primeiro iria munir aquilo que já existe para
tentar melhorar e tornar atrativo. Depois sim, se não houvesse hipótese de mais crescimento, aí sim
pensaria num novo hospital. Porque é mais fácil melhorar o que já existe do que fazer de raiz".
 
Transporte e circulação: "Nas vias de comunicação tem que haver uma resposta. As pessoas têm que
sentir que estão a optar por transportes públicos mas que vale a pena. Temos que ter políticas verdes
e elas passam por uma resposta pública atrativa.
 
Os autocarros têm mais de 20 anos, é preciso renovar".
 
João Prudêncio
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´Think tank´ da mobilidade: Algarve deve repensar modos de entrada de turistas,
para não depender da aviação, propõe EY
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/08/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: João F. Palma-Ferreira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d7ff36d0

 
Cordenado por Pedro Carvalhas Coutinho, grupo 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.
 
Em primeiro plano, isso forçará uma consolidação entre as companhias aéreas, refere a EY. Mas, ao
mesmo tempo, aconselha aos responsáveis pelo turismo nacional "a necessidade de repensar a forma
como o país deve otimizar outras vias de entrada de turistas no país, sem ser pela tradicional entrada
aeroportuária", e que será fundamental para estancar a grave crise no turismo algarvio, que preocupa
cada vez mais o Governo.
 
Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor
 
João Palma Ferreira
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PR diz que atividade turística no Algarve está melhor e há hóteis a 70%
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/08/2020

Meio: Lusa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7fedb60a

 
Alvor, Faro, 15 ago 2020 (Lusa) - O Presidente da República considerou hoje que a atividade turística
no Algarve está melhor, com a ocupação de alguns hotéis a 70%, e questionou o que estará a impedir
o Reino Unido de abrir um corredor aéreo com Portugal.
 
"Na situação atual, ainda mais do que há uma semana ou duas ou três, ninguém percebe porque é
que o corredor aéreo britânico não abre. Quer dizer, se não abre agora, quando é que abre",
questionou Marcelo Rebelo de Sousa, em declarações aos jornalistas junto à praia dos Três Irmãos,
em Alvor, no concelho de Portimão, onde iniciou um período de seis dias de férias.
 
O chefe de Estado disse não ser possível estar "à espera de zero casos", porque "nenhum país vai ter
zero casos" e o que "se assiste na Europa é até uma evolução oposta" à que se vive "neste momento
de estabilização em Portugal".
 
Para Marcelo Rebelo de Sousa, a situação epidemiológica em Portugal poderia permitir a abertura do
corredor aéreo entre o Reino Unido e Portugal, isentando os viajantes que chegam a território
britânico de fazer uma quarentena de 14 dias devido à pandemia de covid-19.
 
"A questão essencial é a preparação do Serviço Nacional de Saúde, que até agora tem respondido à
medida do que era necessário, a preparação do nosso e dos outros para momentos de maior pico. Por
isso, olho mais para o número de internados e de cuidados intensivos, do que dos infetados,
sobretudo os assintomáticos", acrescentou.
 
MHC // FPA
 
Lusa/fim
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RTP 3

 	Duração: 00:11:27

 	OCS: RTP 3 - 360

 
ID: 88080448

 
14-08-2020 21:19

1 1 1

Queda histórica da economia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2c48d5a4-a149-4a86-b383-

3796ccf5ac53&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É a maior queda dos últimos 20 anos. A economia portuguesa afundou 16,3 % entre Abril e Junho.
Análise com Helena Garrido, jornalista.
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Ria Formosa atrai turistas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=41c98d41-04ad-476d-abef-

1a2c4134b83a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Ria é um Parque Natural desde 1987 e todos os anos é visitada por turistas de todo o mundo. É um
dos ex-libris do Algarve pela sua beleza natural. Seguimos agora viagem de barco para apreciar a Ria
e as ilhas.
Comentários de Cristela Martins, Estrela da Ria Formosa.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-14 21:16
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-14 02:22
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-15 12:44
 TVI - Jornal da Uma , 2020-08-15 13:42
 TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-08-15 13:42
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14-08-2020 21:10
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Turistas no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=32b8807c-5314-44c0-9074-

3b29f3f62dfe&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Faro e em todo o Algarve é visível o aumento de turistas neste mês de agosto. Nada comparável
aos anos anteriores, mas as praias e as esplanadas vão-se compondo de quem procura esta região.
Direto da Marina de Vilamoura..

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-14 21:11
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-14 02:17
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ID: 88077522

 
14-08-2020 18:09

COVID-19 no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=935509b9-a43c-45ac-8502-

077b1bb3e345&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve e apesar do aumento de pessoas em férias, a situação epidemiológica na região está
estabilizada no que respeita à COVID. A proteção civil distrital disse, que em média, nas 2 últimas
semanas, o número de novos casos diários no Algarve é inferior a 5.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-08-14 19:10
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Eurocidade do Guadiana 
quer ser destino turístico 
acessível e inclusivo 

A Eurocidade do Guadiana pretende converter o território transfron-
teiriço num destino turístico acessível e inclusivo, promovendo dois se-
minários oniine agendados para os dias 21 e 23 de setembro, anunciou. 

"A acessibilidade no turismo não é apenas uma questão de res-
ponsabilidade social, mas também uma oportunidade de negócio. O 
turista com necessidades de acessibilidade viaja durante todo o ano, 
reduzindo a sazonalidade, é mais fiel na escolha' do destino e gasta 
até mais 28% para atender às suas necessidades especiais durante a 
estadia", refere a Eurocidade do Guadiana em comunicado, com dados 
da associação Accessible Portugal e da Plataforma Espanhola de Pessoas 
com Deficiência Física. 

Os seminários são gratuitos e vão dar a conhecer o potencial que 
o turismo acessível tem para os negócios, abordando ainda conceitos 
sobre a acessibilidade universal. 

As inscrições encontram-se abertas através e podem ser feitas na 
página de Facebook do EuroGuadiana e a iniciativa vai decorrer entre 
as 10:30 e as 12:30. 

Nos seminários será também apresentada a aplicação móvel Tur4All, 
conhecida como o Tripadvisor da acessibilidade e que possuir informa-
ções em vários idiomas acerca das acomodações, restaurantes, atividades 
recreativas e as condições de acessibilidade oferecidas. 

Esta aplicação interage com as redes sociais e deteta uma comu-
nidade ativa de usuários que faz avaliações através de comentários e 
pontuações, com base nas suas experiências. 

"O facto dos espaços e serviços acessíveis da Eurocidade do Guadiana 
serem anunciados na plataforma Tur4All beneficia, não só aos próprios 
estabelecimentos mas também a todo o território, de forma a atrair este 
interessante segmento do turismo", concluiu. 

Este objetivo da Eurocidade do Guadiana, composta pelos concelhos 
de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Ayamonte, faz parte do 
projeto EuroGuadiana 2020, financiado pela União Europeia através do 
programa Interreg V-A Espanha Portugal. 
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A aldeia de Alte é uma das candidatas desta Iniciativa 

CONCURSO "ALDEIAS DE PORTUGAL" 

Alte, Cachopo, Paderne e Parises 

pré-selecionadas 
As aldeias de Alte (Loulé), 

Cachopo (Tavira), Paderne 
(Albufeira) e Parises (São 
Brás de Alportel) foram pré-
selecionadas para fazerem 
parte de um trabalho de 
preparação para, posterior-
mente, serem candidatas ao 
título de "Aldeias de Portu-
gal", anunciou a Associação 
In Loco. 

"A Associação In Loco, 
reconhecendo a potencia-
lidade deste conceito - que 
tem provas dadas desde 
2013 no norte e centro do 
país - juntou-se à parceria 
coordenadora da iniciativa 
"Aldeias de Portugal", com o 
objetivo de dinamizar o alar-
gamento desta rede nacional 
ao centro do Algarve", refere 
em comunicado. 

O projeto "Aldeias de 
Portugal" é uma rede na-
cional de aldeias conside-
radas autênticas e genuí-
nas que têm um potencial 
turístico e uma cultura  

para preservar, valorizar e 
dar a conhecer. 

Esta iniciativa tem como 
objetivos reforçar o tecido 
demográfico das regiões 
mais isoladas, valorizar o 
Património Cultural dos  

Territórios, consolidar a 
rede "Aldeias de Portugal" 
e estimular o surgimento 
de oportunidades locais de 
negócio. 

As aldeias algarvias foram 
analisadas criteriosamente  

e com base numa limitação 
orçamental, após um convite 
generalizado a todos os muni-
cípios e freguesias integrados 
no território do Grupo de Ação 
Local "Interior do Algarve 
Central". 
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