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TURISMO 

Restrições impostas pelo Governo britânico têm limitado as viagens de turistas britânicos para o Algarve 

Ocupação mais 
baixa de sempre 
DADOS O  Alojamento na região algarvia registou uma ocupação de 32,6% 
POSITIVO O  Ainda assim, houve um aumento de 21,3% em relação a junho 

g 

TIAGO GRIFF 

A
taxa de ocupação turísti-
ca global na região, em. 
termos de alojamento, si-

tuou-se nos 32,6 por cento du-
rante o mês passado. Segundou 
Associação dos 1 Iotéis e Em-
preendimentos Turísticos do 
Algarve, que ontem divulgou 
estes dados estatísticos, foi "o 
valor mais baixo de sempre para 
mês de julho". 

Este números estão direta-
mente relacionados com as res-
trições aplicadas devido à pan-
demia Covid-19, em especial os  

limites impostos pelo Governo 
britânico nos corredores aéreos 
- os turistas ingleses têm de fi-
car de 14 dias dé quarentena no 
regresso a casa após passagem 
por Portugal. 
Existe, no 

entanto, um 
ponto positivo 
nestes dados: 
esta mesma 
taxa ocupação global situava-se 
nos 11,3% em junho, registando 
assim um aumento considerá-
vel em julho, na ordem dos 
21,3°k. Isto deve-se, essencial-

  

mente, aos turistas nacionais, 
que acorreram ao Algarve este 
verão. Entre espanhóis (6,8%), 
alemães (5,8%) e holandeses 
(5,4%), entre outras nacionali-
dades menos expressivas, os 

portugueses 
dominam na 
de ocupação 
hoteleira: 
60,9%. 

A recuperação poderá ser 
mais acentuada a partir de se-
tembro com o início da época 
alta do golfe e caso os britânicos 
levantem as restrições.. 

TURISTAS PO RTUGUESES 
TÊM ESTADO E M MAIORIA 
NO SETOR DA S DORMIDAS 
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Algarve 

Taxa de 
ocupação foi 
a mais baixa 
de sempre 

OCUPAÇÃO 
A taxa de ocupação global 
média por quarto no 
Algarve foi de 32,6% em 
julho, menos 61% face ao 
que foi verificado em igual 
mês do ano passado. A 
garantia foi dada pela 
Associação dos Hotéis e 
Empreendimentos 
Turísticos do Algarve 
(AHETA), que lembra que, 
apesar desta quebra, 
houve uma recuperação 
em comparação com as 
quebras registadas em 
abril (-98,4%), maio 
(-96,4%) e junho (-85,7%). 

QUEBRAS 
Feitas as contas desde 
janeiro, este indicador 
encontra-se 63,2% abaixo 
do verificado nos primeiros 
sete meses do ano 
passado. De acordo com a 
AHETA, todas as zonas 
geográficas sofreram 
fortes quebras, que 
oscilaram entre os -53% 
em Monte Gordo (Vila Real 
de Santo António) e os -
68,6% em Albufeira. Por 
outro lado, a zona de Faro 
e Olhão foi a que registou 
a taxa de ocupação mais 
alta (39,3%), enquanto a 
mais baixa ocorreu na 
zona de Albufeira (com 
apenas 27,3%). 

NACIONALIDADES 
As descidas absolutas 
foram proporcionais ao 
peso relativo dos 
mercados, sendo as 
maiores as do Reino 
Unido (-93,2%), da Irlanda 
(-90,8%) e da Alemanha (-
69,9%). O Reino Unido é o 
mercado a apresentar a 
maior descida acumulada 
desde janeiro (-79,3%), 
seguido pelo mercado 
nacional (-38,8%) e pela 
Alemanha (-66,1%). Em 
julho, a maior fatia das 
dormidas coube aos 
turistas nacionais com 
60,9%, seguidos pelos 
espanhóis (6,8%), 
alemães (5,8%) e 
holandeses (5,4%). 
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A quebra no Porto foi de 62,9%, para 2,3 milhões de passageiros até junho 

Restrições tiraram 
18 milhões dos 
aeroportos nacionais 
No primeiro semestre, a maior perda de passageiros 
foi relativa aos turistas oriundos do Reino Unido 

Cátia Rocha 
catia.rocha@dinheirovivo.pt 

AVIAÇÃO  Se nos primeiros 
seis meses do ano passado 
os aeroportos portugueses 
já tinham contabilizado 
mais de 27,9 milhões de 
movimentos de passagei-
ros, os resultados do primei-
ro semestre de 2020 mos-
tram uma acentuada quebra 
de 64,5%, resultante das 
restrições às viagens aéreas 
impostas devido à pande-
mia. 

Até junho, os movimen-
tos de passageiros (embar-
ques, desembarques e trân-
sitos diretos) nos principais 
aeroportos totalizaram no 
acumulado dos seis meses 
9,9 milhões, menos 18 mi-
lhões de passageiros face ao 
primeiro semestre de 2019. 

As estatísticas rápidas do 
transporte aéreo, divulga-
das pelo Instituto Nacional 
de Estatística (INE) mos-
tram que, emjaneiro e feve-
reiro, os movimentos de 
passageiros até estavam aci-
ma dos valores do ano pas-
sado. Mas, a partir do mo-
mento em que foram decre-
tadas as restrições às via-
gens, em março, os movi-

  

mentos desceram abrupta-
mente, passando para 1,9 
milhões de passageiros, um 
valor 53,5% abaixo dos da-
dos de março de 2019. Em 
abril, os números agrava-
ram-se: os aeroportos por-
tugueses registaram apenas 
34 mil passageiros, um tom-
bo de 99,4%. 

Maio, apesar de continuar 

COVID-19 

Ryanair reduz 20% 
dos voos a partir 
de setembro 

A companhia aérea Rya-
nair anunciou uma redu-
ção de 2o% do número de 
voos em setembro e ou-
tubro, apontando uma 
baixa nas reservas devi-
do ao aumento de casos 
de covid na Europa. A 
empresa, até agora, tinha 
previsto voltar a 70% da 
sua capacidade em se-
tembro. França e Espa-
nha são dois destinos 
com redução prevista. A 
companhia não adiantou 
de que forma vai afetar a 
operação em Portugal.  

abaixo do ano anterior, re-
vela alguns indícios de recu-
peração na variação homó-
loga: o movimento passou 
para os 82 mil. Ainda assim, 
98,5% abaixo dos valores de 
maio de 2019. 

Junho é o mês mais recen-
te dos dados do INE, que 
considera os movimentos 
de passageiros nos aeropor-
tos ainda "inexpressivos". 
Passaram pelos aeroportos 
nacionais pouco mais de 
318 mil passageiros, um de-
créscimo de 94,6% em rela-
ção a junho do ano passado. 

Analisando por aeropor-
tos, os movimentos de e 
para Faro evidenciam a 
maior quebra (-79,9%), para 
799 mil passageiros. Lisboa 
continuou a representar 
mais de metade dos movi-
mentos, mas perdeu 61,3%, 
para 5,6 milhões. No Porto, 
a quebra de tráfego de pas-
sageiros foi de 62,9%, para 
os 2,3 milhões até junho. 

Embora França continue a 
principal origem e destino 
dos voos, pertence ao Reino 
Unido, que ocupa o segun-
do lugar, a maior quebra: 
menos 72,2%, para 573,8 
mil passageiros vindos da-
queles destino. • Página 3
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Bruno Alves 
e Javi Garcia 
na mira 
da pantera P.39 

abral 
Morreu 
o pioneiro 
da Fi em 
Portugal P. 41 

Conheça também a 
venda c/opção de 
compra até 24 meses! 
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JN 
Jornal de Noticias 

PORTING 
IETTO E DATTAGLIA 

NFETADOS COM 
OVID-I9 NAS 
ÉRIAS EM ESPANHA 

Argentinos 
falham arranque 
da temporada P. as 
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Crime 
Professor 
do Secundário 
condenado 
por abusar 
da afilhada 

Água concessionada 
a empresas privadas 
fica sempre mais cara Está proibido de dar 

aulas a menores 
durante seis anos P. 14 

Preço praticado pelos serviços públicos Em Santo Tirso e Trofa, 10 m'valem 
chega a custar seis vezes menos num ano 265 euros. Na Régua, apenas 43 P. 4 e 5 

15 mil estrangeiros em exame Aeroportos têm quebras de 
para obter nacionalidade  P.10 65% no primeiro semestre p. 

Mala 
Variante 
à EN14 deixa 
população 
isolada P.21 
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Cinco meses depois, a Laços 
Quotidianos, em Matosinhos, 

voltou a receber utentes 
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SOABRIRAM METADE 
DOS CENTROS DE DIA 

Cinema 
Três filmes 
portugueses 
à conquista 
de Veneza  P.31 

ortes no lar de Reguengos: "Temos, E, 

• bri:ação de ler os relatórios", diz Graças Freitas 
Convívios familiares explicam, 
crescimento de casos na Re• *ão Norte P.  6  a s 

Ana Sousa, 
realizadora 
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GUIA FINANCEIRO 

Turismo 
nas urgências 
O verão no hemisfério norte, época alta para o turismo, 
está comprometido. O setor sofrerá uma contração sem 
precedentes. Depois de severamente penalizadas, agora 
as empresas serão uma oportunidade de compra? 

PESO DO SETOR DO TURISMO NO PIB 
Em 2020 

O momento sombrio do turismo será muito mais pesado 
em alguns países, muitas vezes os que dispõem de menos 
meios financeiros para ajudar o setor. O impacto da crise 
na economia e no emprego será devastador. 
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Fonte: World travel and tourism council) 

SETOR EM TUMULTO 
De acordo com a Organização Mundial do Turismo 
(OMT), a nível global, as chegadas internacionais de 
turistas caíram 44 % nos primeiros quatro meses 
do ano, face ao mesmo período de 2019, o que já in-
clui uma queda de 97 % em abril. Com o verão e o 
desconfinamento, iniciou-se a recuperação, mas há 
pouca confiança. Mesmo na Europa e na Ásia, per-
sistem surtos. Noutras regiões, o vírus continua a 
ganhar terreno. Portanto, não é surpresa que a OMT 
espere que 2020 seja um ano sombrio. Mesmo quan-
do o mundo reabrir plenamente as fronteiras, o nú-
mero de chegadas de turistas deverá cair entre 58 
% e 78 %, em comparação com 2019. As perdas do 
setor rondarão, no mínimo, 900 mil milhões de 
euros. Podem perder-se entre 100 e 120 milhões 
de postos de trabalho. 

RECUPERAÇÃO EM BOLSA 
As ações de empresas ativas no setor do turismo, 
lazer e viagens estão a recuperar 38 % face ao ní-
vel mais baixo do ano, graças à reabertura gradual 
das economias, aos apoios com dinheiro público que 
evita falências, à compra de obrigações por parte 
dos bancos centrais e ao recente maior apetite dos 
investidores por empresas mais cíclicas. No entan-
to, ainda estão a perder 22 % nos últimos 12 me-
ses. Não há dúvida que a pandemia irá prejudicar a 
atividade nos próximos meses. Mas será interes-
sante expor-se ao setor, numa perspetiva de longo 
prazo? 

IMPACTO ASSIMÉTRICO 
Como o peso do turismo difere bastante de país para 
país, o impacto será diferente. Para os seus detra-
tores, o setor vai finalmente vender os ativos que 
não lhe pertencem. Vai beneficiar as cidades, mo-
numentos, locais com paisagens únicas, onde dei-

  

xa poucas contrapartidas. As suas consequências 
ambientais são bem visíveis, nomeadamente no 
transporte aéreo e nos navios de cruzeiro. E em al-
gumas cidades, o boom do alojamento local esva-
ziou os centros da cidade dos seus habitantes. Em 
suma, o turismo não é universalmente apreciado. 
Contudo, é inegável a transferência de riqueza dos 
países mais ricos (origem da maioria dos turistas) 
para os mais pobres que oferecem serviços de tu-
rismo e lazer. Um fenómeno que se observa dentro 
da própria da Europa. Se os governos dos países do 
Sul da Europa se apressaram a abrir as fronteiras, 
é porque as suas economias dificilmente poderão 
ficar sem as receitas do setor turístico para equili-
brar as contas externas. No précovid, o peso do tu-
rismo cresceu a nível global e Portugal é um dos paí-
ses da UE onde o setor tem um maior peso no PIB. 
Algumas estatísticas apontam para 1,2 milhões de 
empregos direta e indiretamente dependentes do 
turismo em Portugal. 

PIORES, PIOR 
A situação do turismo é mais preocupante porque 
afeta particularmente os países que dispõem de 
poucos meios financeiros, como no sul da Europa e 
em inúmeros mercados emergentes. O setor exige 
taxas de IVA reduzidas e auxílio para poder pagar 
as suas dívidas (empréstimos hipotecários para os 
hotéis, locação financeira para autocarros e carros 
de aluguer, etc.). Além disso, a nível global, o turis-
mo emprega direta e indiretamente cerca de 340 
milhões de pessoas, muitas vezes pouco qualifica-
das e, portanto, difíceis de reintegrar no mundo do 
trabalho. Mas, evidentemente, a maioria dos Esta-
dos não dispõem de meios para prestar essa ajuda. 
Mais cedo ou mais tarde, surgirão problemas de en-
dividamento excessivo, especialmente nos merca-
dos emergentes. 

o 
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DECO 
esteI  PROTESTE 

 

Colaboração com a DECO. Os conteúdos foram cedidos pela DECO PROTESTE. www.deco.proteste.pt www.deco.proteste.pt/investe 

EVOLUÇÃO DO SETOR DAS VIAGENS E LAZER 

EXEMPLO AÉREO 
O exemplo desta (in)capacidade de apoiar as em-
presas mais afetadas pela pandemia está no setor 
dos transportes aéreos. Os Estados Unidos vieram 
em auxílio das suas companhias aéreas, bem como 
a Alemanha e a França, que não hesitaram em aju-
dar a Lufthansa e a Air FranceKLM, respetivamen-
te. Itália e Portugal, dois países com uma margem 
orçamental reduzida, fazem o mesmo para ajudar 
a Alitalia e a TAP. O mesmo acontece na África do 
Sul e na Tailândia, onde os governos estão a ajudar 
a South African Airways e a Thai Airways. Noutros 
locais, empresas como a Latam (Chile/Brasil) e a 
Avianca (Colômbia) não tiveram outra escolha se-
não entrar no regime de falência dos EUA (Capítu-
lo 11) numa tentativa de se reestruturarem ao abri-
go dos credores. Não é, portanto, o mais forte que 
sobreviverá, mas sim aquele que pode beneficiar do 
país mais generoso financeiramente. 

AUTOMÓVEL SEM ALUGUER 
Com o levantamento gradual das medidas de confi-
namento e a chegada das férias de verão, as cota-
ções das empresas especialistas em aluguer de au-
tomóveis têm melhorado. No entanto, pode ser pre-
maturo. Com efeito, uma segunda vaga de corona-
vírus no outono, bem como o tradicional declínio 
das receitas após o verão, poderiam prejudicar as 
ações do setor. Além disso, já fragilizadas, a pande-
mia atingiu as empresas no pior momento, o perío-
do em que recebem grande parte da receitas e têm 
pouco dinheiro em caixa. - Com uma perda de qua-
se 80 % e repleta de dívidas, a Hertz colocou-se re-
centemente sob o regime de falência dos Estados 
Unidos (Capítulo 11). Fique afastado ou venda se ti-
ver o título. Embora, neste momento, não paire a 
mesma ameaça de falência sobre os seus concor-
rentes diretos, a realidade é que não estão tranqui-
los para o futuro. - Ao reduzir drasticamente a sua 
frota, a Avis Budget Group já alertou que só tem dis-
ponibilidades financeiras para o ano em curso. Dado 
os riscos, não compre. - A situação também é pre-
cária para a Europcar, mas o grupo conseguiu evi-
tar o pior graças ao apoio financeiro de vários Esta-
dos. De acordo com rumores de aquisição não con-
firmados, a Volkswagen poderá vir a resgatar a sua 
antiga subsidiária. O título está mais bem posicio-
nado do que os seus concorrentes americanos e 
pode ser mantido, mas apenas especulativamente. 

AVIÕES EM TERRA 
O setor europeu dos transportes aéreos recuperou 
dos mínimos graças à reabertura de fronteiras e à 
ajuda pública a empresas em dificuldades, como a 
Air France KLM ou a Lufthansa. As cotações conti-
nuam longe dos níveis pré-crise, mas não é uma 
oportunidade de investimento. A situação no trans-
porte aéreo, altamente competitivo, continuará a 
ser difícil. O setor espera perdas de 84 mil milhões 
de dólares para 2020 (não é surpresa) e 2021 fica-
rá novamente no vermelho. A forte concorrência li-
mita a capacidade de aumentar os preços dos bilhe-
tes. Uma aeronave só é rentável se for preenchida 
pelo menos a 70-75 %, mas a nível mundial, os 
aviões serão preenchidos com 63 % da capacidade, 
em 2020, e 74 % em 2021, de acordo com a Associa-
ção Internacional de Transportes Aéreos. Muitas  

viagens internacionais de longo curso, mais lucra-
tivas, ainda não foram retomadas. Fique afastado 
deste setor. Se tem ações destas empresas não he-
site em vender. 

CRUZEIROS NAS DOCAS 
As ações das linhas de cruzeiros, única atividade 
turística ainda paralisada, recuperou dos seus mí-
nimos. Muito influenciadas pelo mercado nos Esta-
dos Unidos (mais de 60 % dos passageiros da Royal 
Caribbean Cruises, Carnival Cruise e Norwegian Crui-
se são americanos), estão a evoluir ao ritmo da si-
tuação de saúde. Como resultado, as cotações per-
deram fôlego após a recuperação. Financeiramen-
te, o setor consome muito dinheiro sem qualquer 
receita no horizonte. A curto prazo, foram encon-
tradas soluções de financiamento, mas a incerteza 
e as perdas persistem para 2021, o que pode levar 
a previsões de resultados mais baixas. Se é quase 
certo que o setor parece condenado à paragem por 
mais alguns meses, o ritmo de recuperação tam-
bém levanta questões. De facto, os cruzeiros estão 
associados aos excessos do turismo de massas e po-
luição, dois problemas ainda sem solução. Este se-
tor é mais arriscado do que a média do mercado 
acionista: fique afastado. 

HOTÉIS SEMI-VAZIOS 
A crise da saúde e o lockout em grande parte do 
mundo paralisaram a indústria hoteleira. O rendi-
mento por quarto deverá cair 35-50 %, em 2020, e 
a taxa de ocupação caiu a pique. O desconfinamen-
to e a recuperação económica estão a conduzir a 
uma pequena recuperação, mas a normalização será 
muito lenta e antes de 2023 não voltará aos níveis 
précrise. Além disso, o regresso das viagens indivi-
duais iniciouse, mas os grupos e as viagens de ne-
gócios continuarão adiados por muitos meses. Gi-
gantes da indústria como Hilton, Accor e Marriott 
estão a adaptar-se, reduzindo custos e mantendo 
dinheiro suficiente para enfrentar as dificuldades. 
- A norte-americana Hilton parece-nos estar entre 
os protagonistas mais fortes e rentáveis no setor 
hoteleiro de luxo (fidelização de clientes, viagens 
de negócios, desenvolvimento da oferta). Estamos 
confiantes na capacidade a longo prazo do grupo. 
Apesar da queda da cotação da Hilton a colocar a 
níveis atrativos, preferimos manter-nos cautelosos. 
Não está imune a más notícias nos próximos me-
ses que podem pesar mais sobre a cotação. Em 
suma, não é chegado o momento de investir. 

CONSELHOS DA PROTESTE INVESTE 
O setor permanece bastante arriscado para os in-
vestidores. Perante os efeitos da pandemia, é difí-
cil prever a evolução futura e poucos setores são tão 
afetados por esta falta de visibilidade como o turis-
mo. Mesmo a longo prazo há muitas dúvidas sobre 
a sustentabilidade das empresas. Assim, investir 
neste momento no setor representaria correr ris-
cos elevados sem uma justificação em termos de 
rentabilidade esperada. Aliás, encontra oportuni-
dades de compra em setores que são mais atrativos 
e menos arriscados, nomeadamente entre os semi-
condutores e as farmacêuticas. Veja os conselhos 
de investimento da PROTESTE INVESTE no portal fi-
nanceiro em www.deco.proteste.pt/investe. ■ 

As perspetivas para o turismo permanecem particularmente incertas e podem 
deteriorar-se ainda mais. Apostar neste setor é pouco promissor, sobretudo por-
que há outros com melhores perspetivas e, ao mesmo tempo, menos arrisca-
dos. Fique afastado. 
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São como as formigas: trabalham de 

Verão para guardar para o Inverno. 

A analogia é feita por um condutor 

de tuk-tuk, operadores de animação 

turística, cujo sector assistiu a uma 

“destruição maciça” do posto de tra-

balho devido à pandemia. 

As ruas da Baixa de Lisboa, outro-

ra pejadas de turistas e de tuk-tuk, 

estão agora a assistir a mais algum 

movimento, mas longe de ser como 

antes da pandemia de covid-19 ou 

mesmo em época homóloga onde se 

viam mais carros carregados de turis-

tas do que vazios. 

A meio da manhã, a Rua do Comér-

cio tem agora os tuk-tuk em la india-

na à espera de turistas nacionais ou 

estrangeiros para as viagens pelos 

pontos emblemáticos da cidade. São 

mais veículos do que pessoas a que-

rerem fazer viagens. A retoma ainda 

está longe de ser alcançada. 

“Somos um bocado como formi-

gas: ganhamos de Verão para guar-

dar para o Inverno. De Outubro a 

Fevereiro é uma época muito má. 

Infelizmente, este ano, temos a con-

tinuidade da época má”, desabafou 

Bruno Santos. O jovem revelou que 

não têm sido tempos fáceis e calcu-

lou que o turismo em Agosto está 

“talvez a 1%” quando comparado 

com os anos anteriores. 

“Recebemos emigrantes france-

ses. Portugueses que estão em Fran-

ça. Pensámos que seria uma melhor 

época do que está a ser. Passámos 

semanas a zero, não há ninguém na 

rua como se pode ver, o mês de Agos-

to costuma estar cheio”, a rmou, 

reconhecendo que foi a vinda dos 

emigrantes que o levou de novo à rua 

para conduzir o tuk-tuk. 

Bruno Santos avançou ainda que 

os preços estão a ser “acomodados 

à carteira daqueles que os procu-

ram”, fazendo agora valores low 

cost e a duração da viagem menor. 

“O patrão nem sempre concorda, 

mas é preferível assim do que estar 

parado. Há dias em que não faço 

nenhum tour”, reconheceu Bruno, 

que leva seis anos à frente de um 

Tuk-tuk: as formigas  
que trabalham no Verão  
para assegurar o Inverno

qual já tinha tido experiência. “Voltei 

há cerca de uma semana, não sei o 

que vai dar, é uma incerteza gravís-

sima para todos. Estávamos com um 

trabalho cá em Portugal e Lisboa 

fantástico a todos os níveis e agora 

cámos constrangidos”, desabafou, 

contando estar a ter apoio da Segu-

rança Social, senão a sua situação 

seria “ainda mais difícil”. 

Crise muito longa 
Carlos Cunha tem o tuk-tuk parado 

na Praça da Figueira. Conta que está 

a ter apoio também, mas da parte do 

Turismo de Portugal, um emprésti-

mo que terá de pagar “em dois anos 

sem juros”. “Estive parado até 1 de 

Junho. Não se fazia nada. Fiz dois 

tours no mês de Junho. Em Julho já 

começou a levantar”, explicou. 

Na semana em que Lisboa recebe 

a inédita “ nal a oito” da Liga dos 

Campeões de futebol, motivada pela 

pandemia de covid-19, Carlos Cunha 

diz que reinventou as viagens e adap-

tou as ofertas. “Fazia tours históri-

cos, de monumentos, de arte urbana 

do Bordalo. Agora faço visitas aos 

estádios, vamos à ginjinha, à loja 

comprar souvenirs e depois uma vol-

ta ao estádio”, explicou, frisando ser 

“uma pessoa positiva”, acreditando 

que “tudo vai ter de acabar”. 

Carlos Cunha contou que actual-

mente, numa semana de cinco dias 

de trabalho, está a ter de receitas o 

mesmo que fazia num só dia no ano 

passado. “Com a Liga dos Campeões, 

o mundo vai ver que Lisboa é a capi-

tal mais segura e as coisas vão 

mudar”, atirou, esperançado. 

Para o vice-presidente da Apecate 

(Associação Portuguesa de Empresas 

de Congressos, Animação Turística 

e Eventos), João Paiva Mendes, assis-

tiu-se a uma “destruição maciça” do 

sector. Apesar de reconhecer que o 

mercado nacional tem “boa vontade 

em contribuir para a recuperação”, 

o responsável considerou que não é 

su ciente “já que o poder de compra 

dos portugueses é diferente do dos 

estrangeiros”. 

Sem conseguir dar o número certo 

de tuk-tuk a operar em Lisboa, João 

Paiva Mendes avançou que existem 

“mais de 30 a 40 mil empresas de 

animação turística, fragmentando 

muitos postos de trabalho de famí-

lia”. Grande parte do sector não tem 

capacidade nanceira para aguentar 

nem dois meses, quanto mais um 

ano ou ano e meio que é expectável 

[que seja] a retoma”, desabafou. 

Lusa

Turismo 

A “destruição maciça” do 
sector turístico deixou os 
trabalhadores do sector na 
incerteza. Os condutores de 
tuk-tuk não são excepção

Numa semana de 
cinco dias de 
trabalho, Carlos 
Cunha está a ter de 
receitas o mesmo 
que fazia num só 
dia há um ano

NUNO FERREIRA SANTOS

Quebra na actividade das viagens turísticas em Lisboa deixa condutores em grandes dificuldades

tuk-tuk. 

Vida difícil tem tido também Hele-

na de Rivera, que trabalha na área da 

animação turística há vários anos. 

Reconhece que, quando as fronteiras 

ainda não estavam abertas, os por-

tugueses “alinhavam mais”. “Tem 

sido um bocado complicado, não há 

turistas por causa da situação mun-

dial. Há 15/20 dias estamos a receber 

mais franceses, espanhóis, alemães 

e belgas”, disse. No entanto, lembrou 

que existem “tantos tuk-tuk e tantas 

pessoas a querer trabalhar que os 

turistas ainda não chegam” para 

todos. 

Helena de Rivera cou sem o tra-

balho que tinha antes da pandemia 

— fazia tours gastronómicas sobretu-

do com os turistas norte-americanos 

— e teve de voltar aos tuk-tuk, área na 

Página 7



A8 França responde na mesma moeda ao Reino Unido impondo quarentena a viajantes
ingleses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/08/2020

Meio: Presstur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=33cb8c7c

 
18-08-2020 (10h39)
 
As autoridades francesas querem que o Reino Unido suspenda a quarentena imposta no Sábado aos
viajantes com origem em França, tendo adoptado medidas semelhantes para mostrar que os
britânicos também têm interesse em manter a livre circulação.
 
"Não podemos ficar impassíveis perante decisões
unilaterais", disse o secretário de Estado francês para os Assuntos Europeus,
Jean-Baptiste Lemoyne, também responsável pelo turismo, em entrevista ao canal
BFMTV, hoje divulgada.
 
Além do argumento de "coerência", já que "uma fronteira tem
de ser administrada da mesma forma dos dois lados", Lemoyne justificou a adopção
de medidas recíprocas com a necessidade de ter peso nas negociações com o
Governo britânico.
 
"Queremos pôr fim a esses obstáculos à liberdade de
movimento o mais rápido possível", mas, para isso, "as autoridades britânicas
têm de ter interesse em tomar essa medida", disse.
 
O governante francês lembrou que, por norma, 10 milhões de
britânicos viajam anualmente para França apenas por motivos turísticos, pelo
que a quarentena de 14 dias que Londres impõe a todos os que chegam de França
(como de outros países europeus, como Portugal, Espanha, Bélgica ou Países
Baixos) - para combater o aumento de infeções da covid-19 - está a causar prejuízos
significativos ao sector do turismo francês.
 
Para compensar, o Governo vai tentar prolongar a temporada
turística, quer para os franceses quer para estrangeiros.
 
Lemoyne reconheceu que a capital francesa e a sua região
sofrem uma "situação particularmente preocupante" pelo facto de este ano não
haver turistas de outros continentes e, em geral, poucos visitantes
estrangeiros.
 
Por isso, as esperanças de recuperação nos próximos meses
estão apontadas a eventos como feiras e congressos.
 
No resto do país, a situação é desigual, mas, de acordo com
o secretário de Estado, "o mês de Julho foi bom" e o Agosto também deverá ser,
já que houve um elevado nível de ocupação dos alojamentos rurais e parques de
campismo, embora, ainda assim, se estime uma queda de cerca de 20% na ocupação
destes locais em relação a 2019.
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O secretário de Estado também se referiu ao dispositivo
especial que França criou para juntar, no seu território, os casais que ficaram
separados durante semanas ou meses devido ao encerramento de fronteiras, tendo
assegurado que os primeiros encontros deverão acontecer nos próximos dias.
 
Jean-Baptiste Lemoyne salientou que o procedimento foi
"simplificado ao máximo" para que os pedidos e a apresentação de documentos
possam ser feitos online e a avaliação não demore mais de oito a 10 dias.
 
A covid-19 já provocou pelo menos 770.429 mortos e infectou
mais de 21,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios desde que foi detectado
o primeiro caso em Dezembro, na China, segundo um balanço feito pela agência
francesa AFP.
 
A pandemia foi combatida em muitos países com um
confinamento que durou vários meses e obrigou a maior parte dos países a fechar
as fronteiras e suspender as viagens.
 
(PressTUR com Agência Lusa)
 
Clique para ver mais: Europa
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França impõe quarentena a britânicos para pressionar Reino Unido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/08/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=72eec1f

 
As autoridades francesas querem que o Reino Unido suspenda a quarentena imposta no sábado aos
viajantes com origem em França, tendo adotado medidas semelhantes para mostrar que os britânicos
também têm interesse em manter a livre circulação.
 
"Não podemos ficar indiferentes perante decisões unilaterais", disse o secretário de Estado francês
para os Assuntos Europeus, Jean-Baptiste Lemoyne, também responsável pelo turismo, em entrevista
ao canal BFMTV.
 
Além do argumento de "coerência", já que "uma fronteira tem de ser administrada da mesma forma
dos dois lados", Lemoyne justificou a adoção de medidas recíprocas com a necessidade de ter peso
nas negociações com o Governo britânico.
 
"Queremos pôr fim a esses obstáculos à liberdade de movimento o mais rápido possível", mas, para
isso, "as autoridades britânicas têm de ter interesse em tomar essa medida", disse.
 
O governante francês lembrou que, por norma, 10 milhões de britânicos viajam anualmente para
França apenas por motivos turísticos, pelo que a quarentena de 14 dias que Londres impõe a todos os
que chegam de França (como de outros países europeus, como Portugal, Espanha, Bélgica ou Países
Baixos) - para combater o aumento de infeções da covid-19 - está a causar prejuízos significativos ao
setor do turismo francês.
 
Para compensar, o Governo vai tentar prolongar a temporada turística, quer para os franceses quer
para estrangeiros.
 
Lemoyne reconheceu que a capital francesa e a sua região sofrem uma "situação particularmente
preocupante" pelo facto de este ano não haver turistas de outros continentes e, em geral, poucos
visitantes estrangeiros.
 
Por isso, as esperanças de recuperação nos próximos meses estão apontadas a eventos como feiras e
congressos.
 
Publituris

Página 10



A11

França pressiona Reino Unido impondo quarentena a viajantes ingleses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/08/2020

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dc454b3b

 
Na semana passada, o Reino Unido voltou a impor quarentena obrigatória aos britânicos que
regressem de França.
 
As autoridades francesas querem que o Reino Unido suspenda a quarentena imposta no sábado aos
viajantes com origem em França, tendo adotado medidas semelhantes para mostrar que os britânicos
também têm interesse em manter a livre circulação.
 
"Não podemos ficar impassíveis perante decisões unilaterais", disse o secretário de Estado francês
para os Assuntos Europeus, Jean-Baptiste Lemoyne, também responsável pelo turismo, em entrevista
ao canal BFMTV, hoje divulgada.
 
Além do argumento de "coerência", já que "uma fronteira tem de ser administrada da mesma forma
dos dois lados", Lemoyne justificou a adoção de medidas recíprocas com a necessidade de ter peso
nas negociações com o Governo britânico.
 
"Queremos pôr fim a esses obstáculos à liberdade de movimento o mais rápido possível", mas, para
isso, "as autoridades britânicas têm de ter interesse em tomar essa medida", disse.
 
O governante francês lembrou que, por norma, 10 milhões de britânicos viajam anualmente para
França apenas por motivos turísticos, pelo que a quarentena de 14 dias que Londres impõe a todos os
que chegam de França (como de outros países europeus, como Portugal, Espanha, Bélgica ou Países
Baixos) -- para combater o aumento de infeções da covid-19 - está a causar prejuízos significativos ao
setor do turismo francês.
 
Para compensar, o Governo vai tentar prolongar a temporada turística, quer para os franceses quer
para estrangeiros.
 
Lemoyne reconheceu que a capital francesa e a sua região sofrem uma "situação particularmente
preocupante" pelo facto de este ano não haver turistas de outros continentes e, em geral, poucos
visitantes estrangeiros.
 
Por isso, as esperanças de recuperação nos próximos meses estão apontadas a eventos como feiras e
congressos.
 
No resto do país, a situação é desigual, mas, de acordo com o secretário de Estado, "o mês de julho
foi bom" e o agosto também deverá ser, já que houve um elevado nível de ocupação dos alojamentos
rurais e parques de campismo, embora, ainda assim, se estime uma queda de cerca de 20% na
ocupação destes locais em relação a 2019.
 
O secretário de Estado também se referiu ao dispositivo especial que França criou para juntar, no seu
território, os casais que ficaram separados durante semanas ou meses devido ao encerramento de
fronteiras, tendo assegurado que os primeiros encontros deverão acontecer nos próximos dias.
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Jean-Baptiste Lemoyne salientou que o procedimento foi "simplificado ao máximo" para que os
pedidos e a apresentação de documentos possam ser feitos online e a avaliação não demore mais de
oito a 10 dias.
 
Lusa
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França pressiona Reino Unido e impõe quarentena a viajantes ingleses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/08/2020

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f8f74851

 
Além do argumento de "coerência", já que "uma fronteira tem de ser administrada da mesma forma
dos dois lados", França justifica a adoção de medidas recíprocas com a necessidade de ter peso nas
negociações com o Governo britânico.
 
As autoridades francesas querem que o Reino Unido suspenda a quarentena imposta no sábado aos
viajantes com origem em França, tendo adotado medidas semelhantes para mostrar que os britânicos
também têm interesse em manter a livre circulação.
 
"Não podemos ficar impassíveis perante decisões unilaterais", disse o secretário de Estado francês
para os Assuntos Europeus, Jean-Baptiste Lemoyne, também responsável pelo turismo, em entrevista
ao canal BFMTV, divulgada esta terça-feira.
 
Além do argumento de "coerência", já que "uma fronteira tem de ser administrada da mesma forma
dos dois lados", Lemoyne justificou a adoção de medidas recíprocas com a necessidade de ter peso
nas negociações com o Governo britânico.
 
"Queremos pôr fim a esses obstáculos à liberdade de movimento o mais rápido possível", mas, para
isso, "as autoridades britânicas têm de ter interesse em tomar essa medida", disse.
 
O governante francês lembrou que, por norma, 10 milhões de britânicos viajam anualmente para
França apenas por motivos turísticos, pelo que a quarentena de 14 dias que Londres impõe a todos os
que chegam de França (como de outros países europeus, como Portugal, Espanha, Bélgica ou Países
Baixos) - para combater o aumento de infeções da Covid-19 - está a causar prejuízos significativos ao
setor do turismo francês.
 
Para compensar, o Governo vai tentar prolongar a temporada turística, quer para os franceses quer
para estrangeiros.
 
Lemoyne reconheceu que a capital francesa e a sua região sofrem uma "situação particularmente
preocupante" pelo facto de este ano não haver turistas de outros continentes e, em geral, poucos
visitantes estrangeiros.
 
Por isso, as esperanças de recuperação nos próximos meses estão apontadas a eventos como feiras e
congressos.
 
No resto do país, a situação é desigual, mas, de acordo com o secretário de Estado, "o mês de julho
foi bom" e o agosto também deverá ser, já que houve um elevado nível de ocupação dos alojamentos
rurais e parques de campismo, embora, ainda assim, se estime uma queda de 20% na ocupação
destes locais em relação a 2019.
 
O secretário de Estado também se referiu ao dispositivo especial que França criou para juntar, no seu
território, os casais que ficaram separados durante semanas ou meses devido ao encerramento de
fronteiras, tendo assegurado que os primeiros encontros deverão acontecer nos próximos dias.
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Jean-Baptiste Lemoyne salientou que o procedimento foi "simplificado ao máximo" para que os
pedidos e a apresentação de documentos possam ser feitos online e a avaliação não demore mais de
oito a dez dias.
 
A Covid-19 já provocou pelo menos 770.429 mortos e infetou mais de 21,7 milhões de pessoas em
196 países e territórios desde que foi detetado o primeiro caso em dezembro, na China, segundo um
balanço feito pela agência francesa AFP.
 
A pandemia foi combatida em muitos países com um confinamento que durou vários meses e obrigou
a maior parte dos países a fechar as fronteiras e suspender as viagens.
 
LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19
 
[Additional Text]:
As esperanças de recuperação nos próximos meses estão apontadas a eventos como feiras e
congressos
 
Lusa
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França pressiona Reino Unido impondo quarentena a viajantes ingleses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/08/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f0f1fb07

 
Governo francês afirma que não pode ficar "impassível" perante decisões unilateriais
 
As autoridades francesas querem que o Reino Unido suspenda a quarentena imposta no sábado aos
viajantes com origem em França, tendo adotado medidas semelhantes para mostrar que os britânicos
também têm interesse em manter a livre circulação.
 
"Não podemos ficar impassíveis perante decisões unilaterais", disse o secretário de Estado francês
para os Assuntos Europeus, Jean-Baptiste Lemoyne, também responsável pelo turismo, em entrevista
ao canal BFMTV, hoje divulgada.
 
Além do argumento de "coerência", já que "uma fronteira tem de ser administrada da mesma forma
dos dois lados", Lemoyne justificou a adoção de medidas recíprocas com a necessidade de ter peso
nas negociações com o Governo britânico.
 
"Queremos pôr fim a esses obstáculos à liberdade de movimento o mais rápido possível", mas, para
isso, "as autoridades britânicas têm de ter interesse em tomar essa medida", disse.
 
O governante francês lembrou que, por norma, 10 milhões de britânicos viajam anualmente para
França apenas por motivos turísticos, pelo que a quarentena de 14 dias que Londres impõe a todos os
que chegam de França (como de outros países europeus, como Portugal, Espanha, Bélgica ou Países
Baixos) - para combater o aumento de infeções da covid-19 - está a causar prejuízos significativos ao
setor do turismo francês.
 
Para compensar, o Governo vai tentar prolongar a temporada turística, quer para os franceses quer
para estrangeiros.
 
Lemoyne reconheceu que a capital francesa e a sua região sofrem uma "situação particularmente
preocupante" pelo facto de este ano não haver turistas de outros continentes e, em geral, poucos
visitantes estrangeiros.
 
Por isso, as esperanças de recuperação nos próximos meses estão apontadas a eventos como feiras e
congressos.
 
No resto do país, a situação é desigual, mas, de acordo com o secretário de Estado, "o mês de julho
foi bom" e o agosto também deverá ser, já que houve um elevado nível de ocupação dos alojamentos
rurais e parques de campismo, embora, ainda assim, se estime uma queda de cerca de 20% na
ocupação destes locais em relação a 2019.
 
O secretário de Estado também se referiu ao dispositivo especial que França criou para juntar, no seu
território, os casais que ficaram separados durante semanas ou meses devido ao encerramento de
fronteiras, tendo assegurado que os primeiros encontros deverão acontecer nos próximos dias.
 
Jean-Baptiste Lemoyne salientou que o procedimento foi "simplificado ao máximo" para que os
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pedidos e a apresentação de documentos possam ser feitos online e a avaliação não demore mais de
oito a 10 dias.
 
A covid-19 já provocou pelo menos 770.429 mortos e infetou mais de 21,7 milhões de pessoas em
196 países e territórios desde que foi detetado o primeiro caso em dezembro, na China, segundo um
balanço feito pela agência francesa AFP.
 
A pandemia foi combatida em muitos países com um confinamento que durou vários meses e obrigou
a maior parte dos países a fechar as fronteiras e suspender as viagens.
 
2020-08-18 10:48
 
/ LF
 
/ LF
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França pressiona Reino Unido impondo quarentena a viajantes ingleses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/08/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2a5da077

 
"Não podemos ficar impassíveis perante decisões unilaterais", disse o secretário de Estado francês
para os Assuntos Europeus.
 
As autoridades francesas querem que o Reino Unido suspenda a quarentena imposta no sábado aos
viajantes com origem em França, tendo adotado medidas semelhantes para mostrar que os britânicos
também têm interesse em manter a livre circulação.
 
"Não podemos ficar impassíveis perante decisões unilaterais", disse o secretário de Estado francês
para os Assuntos Europeus, Jean-Baptiste Lemoyne, também responsável pelo turismo, em entrevista
ao canal BFMTV, hoje divulgada.
 
Além do argumento de "coerência", já que "uma fronteira tem de ser administrada da mesma forma
dos dois lados", Lemoyne justificou a adoção de medidas recíprocas com a necessidade de ter peso
nas negociações com o Governo britânico.
 
"Queremos pôr fim a esses obstáculos à liberdade de movimento o mais rápido possível", mas, para
isso, "as autoridades britânicas têm de ter interesse em tomar essa medida", disse.
 
O governante francês lembrou que, por norma, 10 milhões de britânicos viajam anualmente para
França apenas por motivos turísticos, pelo que a quarentena de 14 dias que Londres impõe a todos os
que chegam de França (como de outros países europeus, como Portugal, Espanha, Bélgica ou Países
Baixos) - para combater o aumento de infeções da covid-19 - está a causar prejuízos significativos ao
setor do turismo francês.
 
Para compensar, o Governo vai tentar prolongar a temporada turística, quer para os franceses quer
para estrangeiros.
 
Lemoyne reconheceu que a capital francesa e a sua região sofrem uma "situação particularmente
preocupante" pelo facto de este ano não haver turistas de outros continentes e, em geral, poucos
visitantes estrangeiros.
 
Por isso, as esperanças de recuperação nos próximos meses estão apontadas a eventos como feiras e
congressos.
 
No resto do país, a situação é desigual, mas, de acordo com o secretário de Estado, "o mês de julho
foi bom" e o agosto também deverá ser, já que houve um elevado nível de ocupação dos alojamentos
rurais e parques de campismo, embora, ainda assim, se estime uma queda de cerca de 20% na
ocupação destes locais em relação a 2019.
 
O secretário de Estado também se referiu ao dispositivo especial que França criou para juntar, no seu
território, os casais que ficaram separados durante semanas ou meses devido ao encerramento de
fronteiras, tendo assegurado que os primeiros encontros deverão acontecer nos próximos dias.
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Jean-Baptiste Lemoyne salientou que o procedimento foi "simplificado ao máximo" para que os
pedidos e a apresentação de documentos possam ser feitos online e a avaliação não demore mais de
oito a 10 dias.
 
A covid-19 já provocou pelo menos 770.429 mortos e infetou mais de 21,7 milhões de pessoas em
196 países e territórios desde que foi detetado o primeiro caso em dezembro, na China, segundo um
balanço feito pela agência francesa AFP.
 
A pandemia foi combatida em muitos países com um confinamento que durou vários meses e obrigou
a maior parte dos países a fechar as fronteiras e suspender as viagens.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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Covid-19. Restrições a viagens tiraram 18 milhões de passageiros aos aeroportos
nacionais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/08/2020

Meio: Diário de Notícias Online Autores: Cátia Rocha

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7fae4bbb

 
Comparando com o primeiro semestre de 2019, passaram pelos aeroportos portugueses menos 18
milhões de pessoas. Principal quebra diz respeito aos turistas do Reino Unido.
 
Comparando com o primeiro semestre de 2019, passaram pelos aeroportos portugueses menos 18
milhões de pessoas. Principal quebra diz respeito aos turistas do Reino Unido. A quebra nos aeroportos
nacionais é ainda maior entre os passageiros britânicos. © Manuel de Almeida/Lusa Se nos primeiros
seis meses do ano passado os aeroportos portugueses já tinham contabilizado mais de 27,9 milhões
de movimentos de passageiros, os resultados do primeiro semestre de 2020 mostram uma acentuada
quebra (de 64,5%), resultante das restrições às viagens aéreas não essenciais impostas devido à
pandemia de covid-19. Assim, até junho, os movimentos de passageiros (compreende os embarques,
desembarques e trânsitos diretos) nos principais aeroportos totalizaram no acumulado dos seis meses
9,9 milhões, menos 18 milhões de passageiros em comparação com o primeiro semestre de 2019. As
estatísticas rápidas do transporte aéreo, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística (INE),
mostram que, em janeiro e em fevereiro, os movimentos de passageiros até estavam acima dos
valores do ano passado. Enquanto em janeiro e fevereiro de 2019 estes valores se situavam nos 3,5 e
3,4 milhões, respetivamente, em 2020 ultrapassaram em ambos os meses a marca dos 3,7 milhões
de pessoas, com subidas de 6,7% em janeiro e 10,1% em fevereiro. A partir do momento em que
foram decretadas as restrições às viagens não essenciais, em março, os movimentos de passageiros
desceram abruptamente, passando para 1,9 milhões de passageiros, um valor 53,5% abaixo dos
dados de março de 2019. Em abril, os números agravaram-se significativamente: os aeroportos
portugueses registaram apenas 34 mil passageiros, um tombo de 99,4%. O mês de maio, apesar de
continuar consideravelmente abaixo dos movimentos do ano anterior, revela alguns indícios de
recuperação na variação homóloga: o movimento de passageiros passou para os 82 mil. Ainda assim,
98,5% abaixo dos valores de maio de 2019. Junho é o mês mais recente dos dados do INE, que
considera os movimentos de passageiros nos aeroportos ainda "inexpressivos". Passaram pelos
aeroportos nacionais pouco mais de 318 mil passageiros, um decréscimo de 94,6% em relação a
junho do ano passado. Analisando por aeroportos, os movimentos de e para o aeroporto de Faro no
primeiro semestre evidenciam a maior quebra (menos 79,9%), passando dos quase quatro milhões de
passageiros até junho de 2019 para 799 mil passageiros até junho deste ano. Lisboa continuou a
representar mais de metade dos movimentos dos aeroportos nacionais, mas perdeu 61,3% dos
passageiros, passando dos 14,6 milhões para 5,6 milhões. No caso do aeroporto Francisco Sá
Carneiro, a quebra de tráfego de passageiros foi de 62,9%, a segunda maior entre os principais
aeroportos: passou dos 6,2 milhões no primeiro semestre de 2019 para os 2,3 milhões até junho. Os
dados preliminares do INE contemplam também quais os principais países de origem e destino dos
passageiros movimentados nos aeroportos nacionais. Embora França continue a ser a principal origem
e destino dos voos dos passageiros movimentados, pertence ao Reino Unido, que ocupa o segundo
lugar da tabela, a maior quebra nos passageiros. Até junho, tinham passado pelos aeroportos
nacionais 573,8 mil passageiros vindos do Reino Unido, menos 72,2% face ao período homólogo de
2019. Já em relação aos passageiros com destino ao Reino Unido, a quebra é de 69,8%, com 612,9
mil passageiros. A segunda maior quebra nos movimentos de origem e destino do voo pertence à
Alemanha, com um recuo de 67,9% (398 mil passageiros) e 65% (435,9 mil), respetivamente.
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Espanha e Brasil compõem o restante ranking dos cinco principais países.
 
[Additional Text]:
A quebra nos aeroportos nacionais é ainda maior entre os passageiros britânicos.
 
Cátia Rocha
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Turismo mais afectado nos Açores do que no resto do país
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/08/2020

Meio: Diário dos Açores Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f9710e31

 
O sector do turismo nos Açores está a ser mais afectado do que no resto do país.
 
Enquanto no arquipélago, de Janeiro a Junho, regista-se uma quebra de 73,5% nas dormidas, no país
a quebra é de 65,9%.
 
Neste primeiro semestre os estabelecimentos hoteleiros açorianos já perderam mais de 33 milhões de
euros nos proveitos totais, uma vez que totalizaram este ano apenas 10 milhões de euros (uma
quebra de 76%), quando no mesmo período do ano passado tinham arrecadado 43 milhões de euros.
 
O mês de Junho é significativo, com resultados nos proveitos da ordem de apenas 535 mil euros,
quando em Junho do ano passado tinham registado 12 milhões de euros.
 
O ano tinha começado bem, com Janeiro a registar proveitos na ordem dos 3,2 milhões de euros (2,9
milhões em 2019), Fevereiro manteve a subida, de 3,4 para 3,9 milhões de euros, mas depois, nos
meses do início da pandemia, a quebra foi acentuada: de 5,2 para 2,4 milhões de euros em Março,
não havendo registos em Abril e Maio devido ao encerramento dos hotéis.
 
Os custos com pessoal na hotelaria reflectem, igualmente, a profunda crise que se vive no sector, que
vinha aumentando de Janeiro a Março devido à contratação de mais pessoal, mas depois verifica-se a
queda abrupta.
 
Em Janeiro os custos com pessoal representavam 2,7 milhões de euros, quando no mesmo mês do
ano passado tinham sido 2,3 milhões.
 
Fevereiro seguiu a tendência, passando de 2,3 para 2,6 milhões de euros e Março ainda conseguiu
registar um ligeiro aumento de custos, de 2,5 para 2,7 milhões de euros.
 
No mês de Junho foi o afundanço, passando dos 3 milhões do ano passado para apenas 1 milhão este
ano, reflectindo a diminuição de pessoal ao serviço, que foi em Junho de apenas 762 pessoas, quando
em 2019 tinham ao serviço 2.467 pessoas.
 
Em Janeiro deste ano havia 2.272 pessoas aos serviço da hotelaria, mais do que as 2.073 do ano
passado, o mesmo acontecendo em Fevereiro (2.315 este ano e 2.096 no ano passado), com redução
drástica em Abril (de 2.268 para apenas 27) e também em Maio (de 2.470 para apenas 30).
 
Açores são a região do país
 
com mais cancelamentos
 
de reservas
 
Mais de 60% dos alojamentos turísticos no país reportam cancelamentos de reservas para os meses
de Junho a Outubro devido à pandemia, sobretudo por parte de hóspedes nacionais, seguidos dos
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espanhóis, britânicos, franceses e alemães, informou o INE.
 
De acordo com um questionário efectuado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) para avaliar o
impacto da pandemia de Covid-19 nas unidades turísticas em Portugal, e que obteve cerca de 4.300
respostas válidas, 62,5% dos estabelecimentos respondentes (representativos de 79,0% da respectiva
capacidade da oferta) assinalaram que a pandemia motivou o cancelamento de reservas agendadas
para o período de Junho a Outubro de 2020.
 
A Região Autónoma dos Açores foi a que apresentou maior peso de estabelecimentos com
cancelamentos de reservas (94,3% dos estabelecimentos e 91,8% da capacidade oferecida),
seguindo-se o Algarve (78,9% e 89,6%, respectivamente), a Área Metropolitana de Lisboa (74,0% e
84,7%, pela mesma ordem) e a Madeira (71,6% e 87,3%, respectivamente).
 
No segmento da hotelaria, 79,4% do total de estabelecimentos (86,2% da capacidade oferecida)
reportaram cancelamentos de reservas devido à pandemia, tendo esta percentagem ascendido a
60,3% dos estabelecimentos de alojamento local (62,5% da capacidade oferecida) e a 51,0% do total
no turismo no espaço rural e de habitação (54,7% da capacidade).
 
Segundo nota o INE, entre os estabelecimentos com cancelamentos de reservas neste período, "a
proporção de estabelecimentos reportando cancelamentos parciais ou totais de reservas diminui ao
longo dos meses".
 
De acordo com a informação agora recolhida, 92,0% destes estabelecimentos reportaram
cancelamentos para Junho, 89,2% para Julho, 78,5% para Agosto e 69,9% para Setembro.
 
Quando questionados sobre os principais mercados com cancelamentos de reservas (podendo cada
estabelecimento identificar até três mercados), o mercado nacional foi o mais referido, tendo sido
identificado por 48,9% dos estabelecimentos de alojamento turístico.
 
O mercado espanhol surgiu a seguir (47,0% dos estabelecimentos), seguindo-se os mercados
britânico (37,4%), francês (33,1%) e alemão (24,9%).
 
Analisando os mercados identificados como um dos três com maior número de cancelamentos de
reservas em cada região, observa-se que, no norte, o mercado espanhol foi identificado por 57,3%
dos estabelecimentos, seguindo-se o mercado nacional, referido por 48,5%.
 
Já no centro, o mercado nacional foi mencionado por 69,6% dos estabelecimentos, seguindo-se o
mercado espanhol (48,6% dos estabelecimentos), enquanto na Área Metropolitana de Lisboa o
mercado espanhol foi referido por 51,8% das unidades turísticas, no Alentejo o mercado nacional foi
identificado por 61,4% dos estabelecimentos e no Algarve 72,7% dos estabelecimentos referiram o
mercado britânico.
 
Nos Açores, verifica-se que o mercado nacional foi identificado por 68,2% dos estabelecimentos,
seguindo-se o mercado alemão (45,5% dos estabelecimentos), enquanto na Madeira este foi
identificado por 64,0% dos estabelecimentos, seguindo-se o mercado francês (45,0% dos
estabelecimentos) e o britânico (39,6% dos estabelecimentos).
 
O INE reporta que, na hotelaria, o mercado nacional foi mencionado como um dos três mercados com
maior número de cancelamentos por 58,1% dos estabelecimentos, seguindo-se os mercados espanhol
(57,1%) e britânico (42,3%)
 
Já nos estabelecimentos de alojamento local, o mercado espanhol foi identificado por 45,7% dos
estabelecimentos, seguindo-se os mercados britânico (38,0%) e nacional (37,6%), e nos
estabelecimentos de turismo no espaço rural e de habitação o mercado nacional foi mencionado por
56,3% dos estabelecimentos.
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A maioria dos estabelecimentos que planeava estar em actividade entre Junho e Outubro previa
registar taxas de ocupação inferiores a 50% em cada um desses meses.
 
Segundo o INE, "é nos meses em que tradicionalmente a solicitação de serviços de alojamento
turístico é mais intensa que se verifica uma maior proporção de estabelecimentos que esperam taxas
de ocupação mais elevadas": Em agosto, cerca de 41,0% dos estabelecimentos que responderam
planear estar abertos neste mês prevêem taxas de ocupação superiores a 50%, proporção que se
reduz para 30,7% dos estabelecimentos em Julho e 22,0% em Setembro.
 
A maioria dos estabelecimentos inquiridos (56,8%) não prevê alterar os preços praticados face ao ano
anterior, enquanto cerca de um terço (35,3%) admite diminuir os preços e apenas 7,9% pondera
aumentar os preços durante estes meses.
 
Na Área Metropolitana de Lisboa e no Algarve predominam os estabelecimentos que admitem vir a
reduzir os preços (58,4% e 55,8% dos estabelecimentos, respectivamente).
 
Na hotelaria, em 44,6% dos estabelecimentos os preços deverão manter-se, enquanto em 44,9% se
deverá registar uma diminuição, sendo que nos estabelecimentos de alojamento local e no turismo no
espaço rural e de habitação a maioria dos estabelecimentos não prevê alterações de preços (52,5% e
73,2%, pela mesma ordem).
 
Na sequência da aplicação de medidas necessárias de distanciamento social, higiene e limpeza dos
estabelecimentos, 48,8% referiram que a capacidade oferecida iria ser reduzida.
 
Na hotelaria, 57,4% dos estabelecimentos admitiram que estas medidas implicaram a redução da
capacidade oferecida, enquanto no alojamento local e no turismo no espaço rural e de habitação esta
proporção foi de 46,7% e 44,5%, respectivamente.
 
Quando questionados sobre as principais medidas adoptadas, o aumento do intervalo de tempo entre
o "check-out" e o "check-in" dos hóspedes, que impossibilite o 'check-in' no mesmo dia, foi a medida
mais referida, indicada por 56,0% dos estabelecimentos, seguindo-se a redução do número de quartos
(49,1%).
 
A Redacção
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Trabalhadores da hotelaria algarvia protestam na quarta-feira junto a associações
empresariais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/08/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6b83a9ba

 
O Sindicato da Hotelaria do Algarve promove amanhã, quarta-feira, 19, ações de protesto em frente
às sedes de duas associações empresariais da região, reclamando "melhores salários e condições de
trabalho".
 
A primeira ação decorre às 11:30 horas, junto à sede da AHETA - Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve, em Albufeira.
 
À tarde, decorrerá o protesto em frente à AIHSA - Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do
Algarve, em Faro.
 
.diariOnline RS
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França pressiona Reino Unido impondo quarentena a viajantes ingleses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/08/2020

Meio: ECO - Economia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=686ea6d3

 
"Uma fronteira tem de ser administrada da mesma forma dos dois lados", afirmou Jean-Baptiste
Lemoyne, que reconheceu que decisão serve também para pressionar Governo britânico.
 
As autoridades francesas querem que o Reino Unido suspenda a quarentena imposta no sábado aos
viajantes com origem em França, tendo adotado medidas semelhantes para mostrar que os britânicos
também têm interesse em manter a livre circulação.
 
"Não podemos ficar impassíveis perante decisões unilaterais", disse o secretário de Estado francês
para os Assuntos Europeus, Jean-Baptiste Lemoyne, também responsável pelo turismo, em entrevista
ao canal BFMTV, divulgada esta terça-feira.
 
Além do argumento de "coerência", já que "uma fronteira tem de ser administrada da mesma forma
dos dois lados", Lemoyne justificou a adoção de medidas recíprocas com a necessidade de ter peso
nas negociações com o Governo britânico. "Queremos pôr fim a esses obstáculos à liberdade de
movimento o mais rápido possível", mas, para isso, "as autoridades britânicas têm de ter interesse em
tomar essa medida", disse.
 
O governante francês lembrou que, por norma, 10 milhões de britânicos viajam anualmente para
França apenas por motivos turísticos, pelo que a quarentena de 14 dias que Londres impõe a todos os
que chegam de França (como de outros países europeus, como Portugal, Espanha, Bélgica ou Países
Baixos) - para combater o aumento de infeções da Covid-19 - está a causar prejuízos significativos ao
setor do turismo francês.
 
Para compensar, o Governo vai tentar prolongar a temporada turística, quer para os franceses quer
para estrangeiros. Lemoyne reconheceu que a capital francesa e a sua região sofrem uma "situação
particularmente preocupante" pelo facto de este ano não haver turistas de outros continentes e, em
geral, poucos visitantes estrangeiros. Por isso, as esperanças de recuperação nos próximos meses
estão apontadas a eventos como feiras e congressos.
 
No resto do país, a situação é desigual, mas, de acordo com o secretário de Estado, "o mês de julho
foi bom" e o agosto também deverá ser, já que houve um elevado nível de ocupação dos alojamentos
rurais e parques de campismo, embora, ainda assim, se estime uma queda de cerca de 20% na
ocupação destes locais em relação a 2019.
 
O secretário de Estado também se referiu ao dispositivo especial que França criou para juntar, no seu
território, os casais que ficaram separados durante semanas ou meses devido ao encerramento de
fronteiras, tendo assegurado que os primeiros encontros deverão acontecer nos próximos dias. Jean-
Baptiste Lemoyne salientou que o procedimento foi "simplificado ao máximo" para que os pedidos e a
apresentação de documentos possam ser feitos online e a avaliação não demore mais de oito a 10
dias.
 
A Covid-19 já provocou pelo menos 770.429 mortos e infetou mais de 21,7 milhões de pessoas em
196 países e territórios desde que foi detetado o primeiro caso em dezembro, na China, segundo um
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balanço feito pela agência francesa AFP. A pandemia foi combatida em muitos países com um
confinamento que durou vários meses e obrigou a maior parte dos países a fechar as fronteiras e
suspender as viagens.
 
Lusa
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Covid-19. França responde ao Reino Unido impondo quarentena a viajantes ingleses
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/08/2020
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França lembrou que, por norma, 10 milhões de britânicos viajam anualmente para França apenas por
motivos turísticos
 
As autoridades francesas querem que o Reino Unido suspenda a quarentena imposta no sábado aos
viajantes com origem em França, tendo adotado medidas semelhantes para mostrar que os britânicos
também têm interesse em manter a livre circulação.
 
"Não podemos ficar impassíveis perante decisões unilaterais", disse o secretário de Estado francês
para os Assuntos Europeus, Jean-Baptiste Lemoyne, também responsável pelo turismo, em entrevista
ao canal BFMTV, hoje divulgada.
 
Além do argumento de "coerência", já que "uma fronteira tem de ser administrada da mesma forma
dos dois lados", Lemoyne justificou a adoção de medidas recíprocas com a necessidade de ter peso
nas negociações com o Governo britânico.
 
"Queremos pôr fim a esses obstáculos à liberdade de movimento o mais rápido possível", mas, para
isso, "as autoridades britânicas têm de ter interesse em tomar essa medida", disse.
 
O governante francês lembrou que, por norma, 10 milhões de britânicos viajam anualmente para
França apenas por motivos turísticos, pelo que a quarentena de 14 dias que Londres impõe a todos os
que chegam de França (como de outros países europeus, como Portugal, Espanha, Bélgica ou Países
Baixos) -- para combater o aumento de infeções da covid-19 - está a causar prejuízos significativos ao
setor do turismo francês.
 
Para compensar, o Governo vai tentar prolongar a temporada turística, quer para os franceses quer
para estrangeiros.
 
Lemoyne reconheceu que a capital francesa e a sua região sofrem uma "situação particularmente
preocupante" pelo facto de este ano não haver turistas de outros continentes e, em geral, poucos
visitantes estrangeiros.
 
Por isso, as esperanças de recuperação nos próximos meses estão apontadas a eventos como feiras e
congressos.
 
No resto do país, a situação é desigual, mas, de acordo com o secretário de Estado, "o mês de julho
foi bom" e o agosto também deverá ser, já que houve um elevado nível de ocupação dos alojamentos
rurais e parques de campismo, embora, ainda assim, se estime uma queda de cerca de 20% na
ocupação destes locais em relação a 2019.
 
Lusa
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Presidente da Failte Ireland demite-se depois de férias em Itália
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Início VIP Presidente da Failte Ireland demite-se depois de férias em Itália
 
Presidente da Failte Ireland demite-se depois de férias em Itália
 
Agosto 18, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Michael Cawley, presidente da Failte Ireland, a agência de promoção do turismo da Irlanda e antigo
executivo da Ryanair, apresentou a demissão do cargo à ministra do Turismo irlandês, que foi aceite,
apenas por ... ter feito férias em Itália. Todavia, o certo é que o governo apelou por várias vezes aos
irlandeses para que privilegiassem as viagens no país, devido à pandemia de covid-19.
 
A ministra do Turismo, ao receber a demissão de Michael Cawley recordou que embora Itália esteja na
lista verde, o que significa que as pessoas que retomaram as suas actividades não precisam limitar os
seus movimentos, o Governo pediu à população que evite todas as viagens não essenciais.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
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tweet
 
Luís de Magalhães
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Turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b210cbdb-9489-48a6-9b4a-

346f1df7bc6f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo é dos setores mais afetados pela pandemia. Já entrámos na segunda quinzena de Agosto.
Por isso, importa fazer um balanço do impacto no setor.
Entrevista a Elidérico Viegas, presidente da Associação de hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve.
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Reabertura das termas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b6b3581b-0a20-492a-b5dc-

4abb034a1aa7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Dois meses depois do Governo ter autorizado a reabertura das termas há 92% destas estruturas que
já está a funcionar, embora não tenha todos os serviços disponíveis. O turismo de saúde, o mais
rentável para este negócio, ainda não voltou mas Vítor Leal, o presidente da Associação das Termas
de Portugal, dá conta de uma nova procura.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-08-18 10:13
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Casinos estão a atrair clientela cada vez mais nova

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5a1bba9d-c399-4b80-b03e-

1fc3fdc312a7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os casinos estão a atrair uma clientela cada vez mais nova. Com horários alargados, alguns funcionam
até às 4 da manhã, acabam por ser uma alternativa aos bares e às discotecas. Os donos de bares e
discotecas não entendem a discrepância em relação aos casinos.
Comentários de Joel Pais, administrador Casinos do Algarve.

 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-08-18 09:01
 Renascença - Notícias , 2020-08-18 09:31
 Renascença - Notícias , 2020-08-18 10:02
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Presidente português visto como "herói"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8f1e560e-b49f-4a2b-a66b-

a396f74e737a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Marcelo Rebelo de Sousa está a ser destaque na imprensa estrangeira depois de ter resgatado 2
jovens numa praia do Algarve no sábado. Em França, o jornal Le Parisien destaca as qualidades de
salva-vidas do Presidente da República e sublinha a simplicidade e a simpatia que reúne junto dos
portugueses. A BBC no Reino Unido descreve o salvamento das 2 jovens que estavam a ser levadas
pela forte corrente e destaca o papel crucial de Marcelo neste resgate.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-08-18 07:39
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-18 09:41
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-18 06:44
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-18 07:39
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-18 09:42
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-18 10:33
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-18 12:24
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Queda dos movimento nos campos de golfe da Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0d3dedea-f2ba-4f3e-b706-

f12fa8ec3440&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nos primeiros seis meses deste ano, o movimento nos campos de golfe da Madeira caiu mais de 40%,
em relação ao ano passado. A diminuição da receita foi na ordem dos 45%.
Declarações de Rodrigo Ulrich, diretor do Palheiro Golfe; Ricardo Abreu, diretor do Clube de Golfe do
Santo da Serra.

 
Repetições: RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-08-17 00:11
 RTP 3 - Telejornal Madeira , 2020-08-17 04:51
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-08-17 04:51
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Festa ilegal em Almancil

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5b43bd4f-ac27-4580-9842-

05eb7ffa0040&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Apesar da subida dos casos em Portugal e por toda a Europa, são episódios que se vão repetindo. A
GNR interrompeu este domingo, uma festa ilegal com mais de 200 pessoas num espaço, em Almancil,
no Algarve. Oa promotores da festa já tinham sido alertados pelas autoridades para não realizarem o
evento festivo, face às medidas em vigor devido à COVID-19.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-17 20:02
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-17 22:00
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-17 21:36
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-18 07:05
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-17 00:04
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-17 00:57
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-18 08:05
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-18 09:05
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-18 07:05
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-18 08:06
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-18 09:06
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Festa ilegal em Almancil

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2791530f-94ca-42dc-a52e-

cea85572b26c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Guarda Nacional Republicana interrompeu ontem uma festa ilegal com mais de 200 pessoas, em
Almancil, no Algarve. A organização estava avisada de que não podia realizar o evento privado por
causa das medidas em vigor devido à pandemia e existia um parecer negativo das autoridades de
saúde.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-08-17 20:07
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