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Turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=01f52bd4-3d87-4147-980b-

aae3e0a5c434&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Associação do Comércio e Serviços do Algarve, diz que afinal Agosto não foi tão mau
como se temeu.
Declarações de Paulo Alentejano.
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A2 Reino Unido quer substituir quarentena por testes à covid-19 nos aeroportos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/08/2020

Meio: Negócios Online Autores: Ana Rita Faria

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4e08217a

 
O governo do Reino Unido está a trabalhar com os aeroportos britânicos para a implementação de um
sistema de testes rápidos à covid-19. Se bem sucedida, a iniciativa permitirá acabar com a quarentena
obrigatória.
 
Pode estar para breve o fim das restrições às viagens para o Reino Unido. O ministro britânico da
saúde revelou esta quarta-feira, em declarações à BBC Radio, que o governo está a "trabalhar" para
implementar um sistema de testes rápidos à covid-19 nos aeroportos. A concretizar-se, a iniciativa
significaria o fim da quarentena obrigatória, atualmente imposta a quem regressa de países
considerados pelos britânicos como não seguros, como é o caso de Portugal.
 
Segundo Matt Hancock, o controlo dos passageiros será facilitado "se tivermos uma tecnologia de
testagem que permita obter resultados em poucos minutos e não apenas no dia seguinte, pois deixa
de ser necessário enviar o teste para o laboratório".
 
O governo britânico está a trabalhar "com Heathrow e outros aeroportos", sendo que o maior desafio
do projeto é "alcançar um nível de confiança suficiente na capacidade dos testes", que permita
dispensar a necessidade de quarentena.
 
O ministro diz que ainda não é possível avançar com uma data concreta para que o sistema seja posto
em prática. "Estamos a trabalhar o mais depressa que conseguimos com dezenas de empresas, tanto
nacionais como estrangeiras, para melhorar a capacidade de testagem".
 
A imposição de quarentena obrigatória de 14 dias aos viajantes que entram em solo britânico tem sido
problemática para o turismo nacional, sobretudo para o Algarve. Segundo os dados revelados pelo INE
na semana passada, o número de turistas britânicos em Portugal caiu 98% em junho. O Reino Unido
reviu a lista de países seguros no início do mês mas, apesar das negociações mantidas com o Governo
português, não retirou Portugal da "lista negra".
 
No passado sábado, o país liderado por Boris Johnson retirou França da lista de países com corredores
aéreos, levando os franceses a retaliar com a mesma medida, elevando o clima de tensão entre os
dois países. Os viajantes oriundos de geografias como Espanha, Países Baixos e Bélgica também estão
sujeitos a ficar de quarentena no Reino Unido.
 
À BBC, Matt Hancock defendeu que os teste rápidos são a solução que permitirá ao país "reduzir o
fardo das questões associadas à quarentena" e "reabrir certos setores da economia". O responsável
destacou que os viajantes terão, porém, de repetir o teste dias depois do regresso, uma vez que o
período de incubação do vírus pode ir até duas semanas.
 
Ana Sanlez anasanlez@negocios.pt
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Época alta faz-se sentir apesar da pandemia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/08/2020

Meio: Presstur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=52ac450e

 
19-08-2020 (15h14)
 
Os indicadores de receitas e gastos turísticos divulgados hoje pelo Banco de Portugal mostram que a
época alta começou como de costume em Junho, ainda que em níveis fortemente penalizados pela
pandemia de covid-19.
 
O Banco de Portugal indicou hoje que em Junho os turistas
estrangeiros despenderam em Portugal 339,86 milhões de euros, muito menos que
em Junho de 2019, em que os seus gastos totalizaram 1.593,48 milhões de euros,
mas também 30,5% mais que no mês anterior, Maio, em que os gastos ficaram em
260,45 milhões.
 
O forte aumento de Maio para Junho evidencia a relevância
que a época estival tem para o turismo em Portugal, e até de forma mais forte
que em tempos 'normais', pois no ano passado os gastos em Junho apenas
superaram o montante do mês anterior em 2,2%.
 
Este quadro também é o que transparece nos gastos dos
turistas portugueses em turismo no estrangeiro, que aumentaram 15,5% em Junho
relativamente a Maio, quando há um ano o aumento tinha sido em apenas 4,1%.
 
De acordo com os dados do banco central divulgados hoje,
Portugal teve em Junho um saldo positivo da balança das viagens e turismo de
126,71 milhões de euros, que significam uma quebra em 88,4% ou 966,88 milhões
em relação ao mês homólogo de 2019.
 
Esta quebra reflecte uma quebra em 1.253,62 milhões nas
receitas turísticas, que baixaram 78,7%, parcialmente atenuada por um
decréscimo dos gastos de turistas portugueses no estrangeiro em 286,73 milhões
(-57,4%, para 213,15 milhões).
 
Clique para ler:
 
Pandemia cortou mais de 4.000 milhões de receitas turísticas
portuguesas no 1º semestre
 
Gastos dos portugueses em turismo no estrangeiro caíram mais
de 1.000 milhões até Junho
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Pandemia cortou mais de 4.000 milhões de receitas turísticas portuguesas no 1º
semestre
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/08/2020

Meio: Presstur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=19b3d850

 
19-08-2020 (15h09)
 
Foto: Markus Spiske / Unsplash
 
Portugal teve no primeiro semestre menos 4.051 milhões de euros de gastos de turistas estrangeiros,
que são contabilizados como receitas turísticas ou exportações de turismo e que são essenciais para o
equilíbrio das contas externas.
 
A informação divulgada hoje pelo Banco de Portugal mostra
que essa quebra acarretou uma redução do excedente da balança de viagens e
turismo em 3.026,78 milhões de euros, a qual, por sua vez, levou a uma redução
do excedente da balança de serviços em 3.555,49 milhões e acarretou um
agravamento do défice da Balança de Bens e Serviços em 187,5% ou mais de 1.900
milhões de euros.
 
"No primeiro semestre de 2020, o défice da balança de bens
diminuiu 1.623 milhões de euros face ao período homólogo, enquanto o excedente
da balança de serviços decresceu 3.555 milhões de euros", diz a informação
publicada pelo banco central, que acrescenta que "esta redução foi
maioritariamente justificada pelo decréscimo acentuado do saldo da rubrica de
viagens e turismo, de 3.027 milhões de euros".
 
A informação do Banco de Portugal especifica ainda que "nos
primeiros seis meses do ano, as exportações de bens e serviços decresceram
22,8% (16,5% nos bens e 34,8% nos serviços) e as importações diminuíram 18,1%
(17,3% nos bens e 22% nos serviços)".

Página 4



A5

Impacto da COVID-19 no Turismo é três vezes maior ao da Grande Recessão de 2007
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/08/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6facc0c0

 
O secretário-geral alerta para as consequências "devastadoras" que "ações unilaterais de visão curta
terão a longo prazo"
 
Entre janeiro e maio deste ano, as quebras das viagens de turistas teve um impacto de menos 320 mil
milhões de dólares, o que representa um valor de três vezes maior ao impacto registado na Grande
Recessão de 2007-2009, segundo análise da Organização Mundial do Turismo (OMT).
 
Zurab Pololikashvili, secretário-geral da OMT, realça, em comunicado, que "a reabertura das fronteiras
ao turismo é uma medida bem-vinda para os milhões que dependem do nosso setor". Contudo,
salienta o responsável, esta tem-se revelado insuficiente, especialmente tendo em conta os "recentes
anúncios e medidas que parecem cada vez mais distantes da coordenação internacional que a OMT
tem pedido desde o início da pandemia".
Nestes tempos de incerteza, diz o responsável, a população necessita de "mensagens fortes, claras e
consistentes" e não de políticas "que ignorem o facto de que apenas juntos somos mais fortes e
capazes de superar os desafios que enfrentamos".
 
Para a OMT, reconhecer a importância do Turismo para a economia é apenas o primeiro passo, mas
importa agora colocar as pessoas a viajar novamente, "implementando todos os protocolos que fazem
parte desta nova realidade".
Zurab Pololikashvili refere que é indiscutível que a saúde dos cidadãos está em primeiro lugar, mas os
governos têm também "a responsabilidade de proteger os negócios e meios de subsistência. Por muito
tempo, e em muitos lugares, a ênfase concentrou-se excessivamente no primeiro".
 
Enquanto se aguarda pela vacina, a OMT considera que deve ser dada atenção à implementação de
várias soluções, como é o caso dos "testes rápidos, mas rigorosos em portos e aeroportos, e
aplicações de rastreamento têm o potencial para impulsionar o reinício seguro do turismo".
O secretário-geral alerta ainda para as consequências "devastadoras" que "ações unilaterais de visão
curta terão a longo prazo". E recorda que, na generalidade, "as pessoas aprenderam a comportar-se
de maneira responsável. Empresas e serviços implementaram protocolos e adaptaram suas
operações", mas chegou "a hora daqueles que tomam as decisões políticas fecharem as lacunas, para
que todos possamos avançar juntos".
 
Publituris
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Desta vez, Marcelo janta com autarcas em Portimão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/08/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ac3d99ed

 
Jantar decorrerá no "Faina", na Zona Ribeirinha de Portimão
 
Marcelo Rebelo de Sousa tem um jantar de trabalho com os presidentes das Câmaras do Algarve esta
quinta-feira, 20 de Agosto, a partir das 20h00, no Restaurante "Faina", em Portimão.
 
O espaço, que abriu em 2017 junto ao Museu de Portimão, será o palco de mais um jantar do
Presidente da República com os autarcas algarvios.
 
Tendo em conta a situação económica do Algarve, muito afetada pela maior quebra de sempre do
turismo, devido à pandemia, Marcelo Rebelo de Sousa prometeu que iria começar a visitar todas as
semanas pelo menos um concelho, até finais de Setembro, para conhecer os problemas da região e
para reunir-se com autarcas, empresários e outros responsáveis locais e regionais.
 
O objetivo, disse o Chefe de Estado na sua primeira visita, a Monte Gordo, no concelho de Vila Real de
Santo António, é  puxar pelo Algarve  e  rápido .
 
Até agora, Marcelo Rebelo de Sousa já esteve em Vila Real de Santo António, Lagos, Loulé (com visita
a Boliqueime e pernoita em Quarteira), Albufeira, onde jantou em Paderne, Tavira, Lagoa e Silves.
 
Sul Informação
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Protesto do Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria e Restaurantes do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d3df0bbd-0692-4b98-ac26-

f630ab2bd533&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria e Restaurantes do Algarve saiu hoje à rua para reivindicar
junto de 2 associações patronais aumentos e melhores condições de trabalho.
Declarações de Tiago Jacinto, Sindicato dos Trabalhadores da Hotelaria e Restaurantes do Algarve.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-08-19 14:01
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TURISMO 
MELHORES CONDIÇÕES 
O Sindicato de Hotelaria do 
Algarve vai estar amanhã nas 
sedes da AHETA - Associação 
dos Hotéis e Empreendimen-
tos Turísticos do Algarve e da 
AIHSA - Associação dos In-
dustriais Hoteleiros e Simila-
res do Algarve para reclamar 
melhores salários e condi-
ções de trabalho. 
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Os 5 locais mais Instagramáveis a visitar em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/08/2020

Meio: Betrend Online

URL: https://www.betrend.pt/5-locais-mais-instagramaveis-a-visitar-em-portugal/

 
Em Betrend.pt tem tudo o que precisa de saber acerca de Fashion, Lifestyle & Eyewear diariamente
online em exclusivo para si
 
Categoria: Lifestyle
Título: Os 5 locais mais Instagramáveis a visitar em Portugal
Tempo de leitura: 3 min e 11 seg
Data: 19 de Agosto, 2020
 
Agora, mais do que nunca, Portugal espera pela visita de todos.
 
E com tanta oferta de norte a sul do país, o mais difícil será escolher o local mais instagramável para
as suas férias.
 
Selecione o seu melhor look, pegue na sua câmara fotográfica e parta à aventura para os 5 locais mais
Instagramáveis em Portugal:
 
NORTE
 
O Parque Nacional da Peneda-Gerês é a única área protegida portuguesa classificada como Parque
Nacional. E é considerado um verdadeiro paraíso da natureza no norte de Portugal. Os tons verdes das
serras e os azuis das cascatas naturais fazem do Gerês a paisagem perfeita para as suas fotografias
de Instagram. Não se esqueça de vestir algo confortável para dar longos passeios pela natureza.
 
WHAT TO WEAR
 
CENTRO
 
A capital de Portugal pode parecer uma sugestão um pouco óbvia. Mas a verdade é que na cidade de
Lisboa consegue encontrar, em cada recanto, os melhores locais para tirar fotografias incríveis para o
Instagram. A luz da cidade e as cores dos edifícios são o cenário perfeito para as suas fotografias dos
looks do dia / #ootd.
 
WHAT TO WEAR
 
Sabia que a cidade de Águeda foi considerada um dos 25 locais mais brilhantes e coloridos do mundo,
pela CNN? Graças ao Umbrella Sky Project que cobriu as ruas com chapéus de chuva coloridos.
 
A rua dos chapéus coloridos tornou a cidade num dos locais mais Instagramáveis de Portugal e torna o
seu feed de Instagram um autêntico arco-íris.
 
SUL
 
Sabemos que a maioria das praias no sul do país são um autêntico postal de férias. Mas a praia da
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marinha, no Algarve, foi distinguida, em 2007, pelo o Guia Michelin como uma das 100 praias mais
bonitas do Mundo. As falésias de tons dourados e as águas azuis tão cristalinas, que permitem que
possa observar a beleza da fauna e flora marinha, são o cenário ideal para as suas fotografias de
verão.
 
WHAT TO WEAR
 
Conhecida como um dos cenários mais incríveis do Algarve, a Ponta da Piedade, em Lagos, é um dos
locais onde poderá encontrar as famosas grutas da zona. Experimente observar o pôr-do-sol no cimo
das falésias, para conseguir ter uma vista total sobre o oceano e os raios do sol refletidos nas
formações rochosas. Agarre no seu fato de banho preferido, rume ao Algarve e não perca um dos
melhores locais Instagramáveis do país.
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Parque de campismo e caravanismo previsto para o Biogal com investimento de 3,5
milhões de euros
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/08/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a0633b0

 
Um parque de campismo e caravanismo de 4 estrelas vai nascer na zona do Biogal, freguesia de
Montenegro, em Faro, num investimento privado estimado em 3,5 milhões de euros e com abertura
prevista para 2022.
 
O Parque de Campismo e Caravanismo do Biogal - localizado numa propriedade com 170.760 metros
quadrados situada no Alto do Calhau e inserida no parque natural da Ria Formosa, perto das
Gambelas -, terá uma capacidade de 1.030 utentes, constituído por 48 talhões para acampamento
tradicional, 55 talhões para acampamento com tendas, 144 talhões para alojamento complementar e
76 para caravanistas.
 
A empresa Apartmar, promotora do empreendimento, quer "desenvolver investimentos na área do
turismo de natureza numa zona com forte potencial para esta atividade", visando "aumentar a oferta
turística de qualidade na região" e contribuir para "o desenvolvimento sustentável do turismo de
natureza, de recreio e lazer".
 
Numa zona vocacionada para o campismo e caravanismo, deverá ser utilizado "de forma sustentável o
património natural e cultural", conjugando atividades ao ar livre e lúdicas, antecipa o promotor,
sublinhando que o empreendimento será "diferenciador na região".
 
Planta de implantação do projeto de parque de campismo e caravanismo
 
Além de infraestruturas como restaurante, balneários, espaços de convívio, piscina, campo de jogos e
espaços infantis, estão também previstas áreas ligadas à natureza, como um trilho de recuperação
ambiental, um trilho de interpretação ambiental e uma quinta pedagógica.
 
A Assembleia Municipal de Faro aprovou, na reunião de 9 de dezembro de 2019, a proposta de
declaração de interesse público municipal do projeto, que prevê um investimento de 3.575.000 euros.
 
Para a fase de exploração, prevê-se cerca de 22 postos de trabalho diretos a gerar pelo
empreendimento, que estará em funcionamento 24 horas por dia.
 
O estudo de impacte ambiental, que considera o Parque de Campismo e Caravanismo do Biogal
"ambientalmente viável" e uma "mais-valia" para o concelho, está em consulta pública até 16 de
setembro, no sítio da CCDR/Algarve ou no Portal Participa.
 
.diariOnline RS
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Festa da Espiga disputa semifinal das 7 Maravilhas da Cultura Popular - Jornal do
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/08/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Gonçalo Dourado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=86cf96c6

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
A primeira semifinal do programa que vai escolher as "7 Maravilhas da Cultura Popular" de 2020 vai
ser transmitida no domingo em direto de Salir, através da RTP1, com a Festa da Espiga em
competição, anunciou a autarquia.
 
O programa terá início às 11:30 até às 20:00 e serão apresentadas as 13 delegações semifinalistas
que, em conjunto com a Festa da Espiga de Salir, vão disputar o título através do seu património
cultural imaterial.
 
Com a Festa da Espiga, a freguesia de Salir representará o interior do Algarve e o coração da Serra do
Caldeirão "contribuindo de forma significativa para a coesão territorial, divulgando uma oferta
complementar às belas praias de toda a região, num interior repleto de História, cultura, gastronomia,
artesanato, de paisagens deslumbrantes e gentes únicas no seu bem-receber", segundo o
comunicado.
 
Devido à pandemia de covid-19, o público no local será limitado e restrito, além de condicionantes no
trânsito no centro da vila de Salir.
 
A Câmara Municipal de Loulé apela à população algarvia que contribua com o seu voto nesta
candidatura, através de uma chamada telefónica para o número 760 207 704 (custo da chamada
0,60EUR+IVA), uma vez que é a Festa da Espiga de Salir é a única nomeada da região neste
concurso.
 
Esta emissão televisiva é feita em colaboração com a Junta de Freguesia de Salir, a Câmara Municipal
de Loulé e um conjunto de voluntários e patrocinadores.
 
Gonçalo Dourado
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Salir é palco da primeira semifinal das "7 Maravilhas da Cultura Popular"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/08/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ee9aa5c8

 
A primeira semifinal do programa "7 Maravilhas da Cultura Popular" realiza-se no próximo domingo,
23 de Agosto, das 11h30 às 20h00, em Salir. Haverá transmissão em direto na RTP1.
 
Salir, escolhida para anfitriã da Cultura Popular Portuguesa, recebe as 13 delegações semifinalistas
que, juntamente com a Festa da Espiga de Salir, disputam o título das 7 Maravilhas de Portugal.
Vindas um pouco de todo o Portugal Continental e Ilhas, cada uma destas candidaturas semifinalistas
irá mostrar o seu património cultural imaterial a todo o Mundo em busca de um lugar na final.
 
A Freguesia de Salir, situada no coração da Serra do Caldeirão, tem assim a oportunidade e a
responsabilidade de promover todo o Interior do Algarve, contribuindo de forma significativa para a
coesão territorial, divulgando uma oferta complementar às praias de toda a região, num interior
repleto de História, cultura, gastronomia, artesanato, de paisagens deslumbrantes e gentes únicas no
seu bem-receber , diz a Câmara de Loulé.
 
Devido às condicionantes impostas pelo momento atual que vivemos, o público no local será limitado e
restrito, havendo também condicionantes à normal circulação do trânsito no centro da vila de Salir.
 
Ainda assim, a autarquia realça que a  participação de todos continua a ser essencial para o sucesso
desta celebração . A Festa da Espiga é a única candidata do Algarve ainda em votação, representando
assim toda a região.
 
Para votar ligue 760 207 704 (custo da chamada 60 cêntimos+IVA). Pode votar quantas vezes quiser.
 
Esta emissão resulta da vontade e colaboração da Junta de Freguesia de Salir, Câmara Municipal de
Loulé e de um conjunto significativo de voluntários e patrocinadores.
 
Todas estas entidades propõem-se promover os valores naturais, culturais e patrimoniais dos
territórios do Algarve interior, e, muito particularmente, da Freguesia de Salir.
 
Sul Informação
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Pandemia puxa pelo turismo nas cidades do interior
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/08/2020

Meio: Jornal de Notícias Online Autores: Eduardo Pinto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=25aba584

 
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.
 
Na oficina do latoeiro ao lado da Capela Nova, em Vila Real, duas turistas portuguesas procuram saber
tudo sobre a arte. Deixaram à porta duas bicicletas encostadas à parede. As amigas Manuela Bártolo e
Luísa Jorge saíram de Leiria e da Batalha, respetivamente, e estão em viagem pelas cidades
atravessadas pela Estrada Nacional 2 (EN2), entre a Sertã e Chaves. Não fosse a pandemia de covid-
19 e estariam "numa praia do Algarve". Fugiram à confusão e, aos 58 anos, preferiram percorrer o
interior para conhecer "costumes, tradições e gastronomia".
 
As amigas são duas dos muitos milhares de portugueses que este ano trocaram praias e cidades do
litoral por locais menos povoados para passar férias. O interior Norte e o Minho mais afastado do mar
estão a registar ocupações hoteleiras entre 75% e 80%, de acordo com as contas da Turismo do Porto
e Norte de Portugal.
 
Eduardo Pinto
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Linha de Apoio às Microempresas do Turismo reforçada para 90MEUR
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/08/2020

Meio: Publituris Online
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Até ao momento, tiveram o apoio da Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas de Turismo
COVID-19 mais de 5 mil empresas, com um financiamento associado de cerca de 40 milhões de euros
 
A Linha de Apoio à Tesouraria para Microempresas de Turismo COVID-19 vai ser reforçada para uma
dotação máxima disponível para financiamento de 90 milhões de euros, assegurado por saldos de
gerência do Turismo de Portugal, I.P.
 
Inicialmente com uma dotação de 60MEUR, a linha de apoio foi reforçada com o objetivo de também
alargar o seu âmbito a outras atividades económicas "com relevo para o turismo, ao mesmo tempo
que se intensifica o seu auxílio mediante a previsão de conversão de uma parte do financiamento em
incentivo não reembolsável, associada ao objetivo de manutenção do emprego".
Segundo o Turismo de Portugal, esta é uma medida destinada a "reforçar o apoio às microempresas
numa altura em que muitas delas reiniciam a sua atividade, sendo necessário um esforço financeiro
para assegurar que esse reinício seja adequado e sustentável".
 
Até ao momento, indica ainda o instituto público, tiveram o apoio da Linha de Apoio à Tesouraria para
Microempresas de Turismo COVID-19 mais de 5 mil empresas, com um financiamento associado de
cerca de 40 milhões de euros, das quais "mais de 90% já receberam integralmente o apoio concedido
e contratado no espaço de dois meses".
 
Recorde-se que o apoio financeiro corresponde ao valor de EUR750 mensais por cada posto de
trabalho existente na empresa a 29 fevereiro 2020, multiplicado pelo período de três meses, até ao
montante máximo de EUR20.000. Do valor do apoio concedido, 20% do mesmo pode ser convertido
em incentivo não reembolsável, desde que, à data de 30 junho 2021, se demonstre a manutenção do
número de postos de trabalho existentes na empresa em 29 fevereiro 2020.
 
O financiamento assume "natureza reembolsável sem juros remuneratórios associados e é
reembolsado no prazo de três anos com um período de carência de 12 meses. As prestações de igual
montante têm uma periodicidade trimestral".
 
Publituris
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V Cimeira do Turismo vai decorrer em Setembro
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Turismo
 
V Cimeira do Turismo vai decorrer em Setembro
 
19 de agosto de 2020
 
A Confederação do Turismo de Portugal vai assinalar o Dia Mundial do Turismo com a realização da V
Cimeira do Turismo no dia 28 de Setembro sobre o tema Turismo pós-Covid.
 
A anteceder o evento na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, e que será transmitido em live
stream, a CTP vai fazer três web conferences nos dias 8, 15 e 22 de Setembro, com três temas e três
convidados diferentes.
 
No dia 28 de Setembro está confirmada a presença, entre outros, do economista Daniel Bessa, de
Elisa Ferreira, Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, Miguel Maya, Presidente da Comissão
Executiva e Vice-Presidente do Conselho de Administração do Millennium bcp, Rita Marques, Secretária
de Estado do Turismo, assim como do Primeiro-ministro António Costa e do Presidente da República
Marcelo Rebelo de Sousa.
 
"A edição de 2020 decorre em condições excepcionais, fruto do contexto de pandemia em que nos
encontramos e que, infelizmente, nos conduziu a uma crise sem precedentes na nossa história
recente. O turismo, como uma das atividades económicas mais atingidas, atravessa um período
particularmente crítico que exigirá muito trabalho, empenho e capacidade de inovação a todos os
agentes do setor. Precisamos de assegurar que o turismo retome a sua linha de crescimento e que a
nossa oferta se mantenha forte e competitiva", refere Francisco Calheiros, presidente da CTP.
 
#V Cimeira do Turismo
 
#Confederação do Turismo de Portugal
 
#Turismo
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Impacto da COVID-19 nos táxis

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1a32c4ad-a0df-4ba0-947d-

58a171692b76&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A COVID-19 está a ter um forte impacto no setor dos táxis. Em alguns casos, as perdas atingem os
90%. Para mitigar os efeitos, a ANTRAL diz que o setor tem de se reorganizar para se tornar mais
concorrencial.
Declarações de José Monteiro, ANTRAL.
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