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Algarve, regiâo 
que luta contra a 
perda de britãni-
cos, conseguiu 
um reforço dos 
turistas nacio-
nais neste verão 

EFEITOS DA PANDEMIA PORTUGUESES 'AGUENTAM' HOTEIS E RESTAURANTES 

RETRATO DO SETOR 

r  

LISBCI 
MAIO 1 

VERÃ 
PROCURA O  Nacionais mexeram com o setor durante o verão, apostando no Algarve e Interior CENÁRIO O  Hoteleiros 

,s• 
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WILSON LEDO; 

O
s hotéis de LisbOa e Porto 
são os que mais sofrem 
com a falta de turistas, 

num verão em que outras áreas 
do País - como o Algarve e o In-
terior - conseguiram melhorias 
à custa da procura nacional. 

"Lisboa e Porto, sem o merca-
do internacional ou os eventos, 
acabaram com taxas de ocupa-
ção muito baixas, entre 15 a 
2O%", conta Gonçalo Rebelo de 
Almeida, do grupo Vila Galé. Já 
Miguel Proença,- 4 

da Hoti Hotéis,—,,--s:' ''i.---_ 
diz que o negócio nas 4 

unidades citadinas do 
grupo está "muito mal". 

Além dos estrangeiros, também 
os nacionais estão a revelar pouco 
interesse em explorar estes desti-
nos. "EmLisboa, não é indiferen-
te o número de casos de Covicl-
-19", explica Bernardo Trindade, 
do grupo PortoBay. Já no Porto, 
apenas com um dos dois hotéis 
abertos, a cadeia registou uma 
ocupação de 65% em agosto. 

As duas maiores cidades con-. 
trariam o cenário registado no 
resto do. País, com um verão  

acima das expectativas dos ho;-, 
teleiros, embora muito longe 
dos valores de anos anteriores. 
No Algarve, a ocupação rondou 
os 60% à custa do mercado na-
cional. O sentimento de segu-
rança e a natureza levaram 
também mais portugueses às 
unidades do Interior, contam 
vários hoteleiros ao CM. 

Nem mesmo o número cres-
cente de reservas britânicas, 
após a saída de Portugal da 
`lista negra' , chega para dissi-

 

HOTÉIS PEDEM REPOSIÇÃO 
DO LAYOFF SIMPLIFICADO 
PARA ENFRENTAR INVERNO 
par as preocupações do setor 
com a época baixa. A partir de 
outubro, com o regresso ao tra-
balho e às escolas, a quebra já é 
notória em todas as regiões. "O 
negócio era sustentável porque 
havia meses bons. Eram uma 
folga que agora não há", conta 
Gonçalo Rebelo de Almeida, que 
antecipa quebras anuais de 60%. 

Uma estima - 
tiva em linha 
com as quebras__..:,. 
anuais "superiores a 
50%" calculadas pela 
Confederação do Turismo 
de Portugal. "O que aguen-
tou as emPresas não foi °verão s-,4! 
mas sim o layoff e as medidas 
de apoio. A partir de outubro, a 
situação vai deteriorar--se mui • - 
to, se nada for feito", avisa o pre - 
sidente, Francisco Calheiros. 

O setor é unanime a pedir are 
posição do layoff simplificado e 
das moratórias fiscais. Até por - 
que, na maioria dos casos, foi 
necessário baixar preços e ofe-
recer serviços adicionais para 
conseguir gerar procura. "Em 
hotéis generalistas, com baixa 
produra, a única forma de apa 
recer é através de campanhas" 
lamenta Miguel Proença. o 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇA0 EM PAPEL 

• 

• 

O 

9 
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Vidago Palace registou recorde 

João Fernandes representa região 

Desporto tenta segurar 
Algarve em época baixa 
CO Neste verão "houve portu-
gueses a repetir férias na re-
gião", conta João Fernandes, 
presidente do Turismo do Al-
garve. Na época baixa, a apos-
ta será no desporto: golfe, 
Fórmula 1, MotoGP e vela. a 

Operadores revelam mais interesse 

Clima ameno pode trazer 
mais procura à Madeira 
CO Após o anúncio do Reino 
Unido, a Madeira tem regista-
do maior interesse. Os hote-
leiros recordam que, tendo 
em conta o perfil da procura, 
ésta é a região onde a sazona-
lidade menos pesa. • 

Espaços isolados cativam 

Isolamento em 'villas' 
mexe setor açoriano 
13 As `villas' , isoladas e com 
espaço para preparar refei-
ções, têm contrariado a forte 
perda de turistas em São Mi-
guel. Unidades como o Santa 
Bárbara ou o White registam 
ocupações acima dos 70%. • 

VIAGEM PELO PAÍS 

Verão cheio 
(ou quase) nos 
hotéis de luxo 
GA Herdade da Malhadi-
nha Nova, perto de Beja, foi 
dos primeiros hotéis a fe-
char portas devido à pan-
demia. Após reabrir, nada 
fazia prever um verão tão 
agitado. "Agosto foi a lou-
cura, tivemos quase 100 % 
de ocupação, sobretudo 
com clientes nacionais", 
explica a sócia Rita Soares. 
A mexer com o segmento 
de charme e luxo estive-
ram empresários habitua-
dos afazer férias fora do 
País. Esta procura contri-
buiu também para superar 
todas as expectativas no 
Vidago Palace. "Agosto foi 
o melhor mês de sempre, 
com 85% de ocupação", 
conta o diretor Jorge Al-
meida. Nos dois hotéis, as 
reservas descem após se-
tembro, apesar da maior 
procura britânica. "Outu-
bro está calmíssimo", 
conta Rita Soares. A espe-
rança está em reservas de 
última hora. • 

Barrosinha é refúgio em Alcácer 

Ruralidade atenua 
perdas no Alentejo 
El O Alentejo é a região com 
menos quebras, com a natu-
reza a atrair muitos nacio-
nais. Na Herdade da Barro-
sinha, Alcácer do Sal, agosto 
superou as expectativas, 
com ocupações de 80%. a 

Afalta de turistas e potenciais 
clientes em teletrabalho estão 'a 
deixar muitos restaurantes de 
Lisboa em asfixia financeira. É-o 
caso clo Salsa Rosa Bistrô, nas 
Avenidas Novas, que dependia 
sobretudo de estrangeiros. Com 
a reabertura, nem a ementa 
mais barata 
gerou procu-
ra. "O que fa-
turei até julho 
teria feito num 
més bom clo ano passado", diz o 
chef Junior Shirama. Já o Oh! 
Sorte, na praça da Alegria, nas-
ceu durante a pandemia. A sócia 
Alessandra Haiat conta que o 
ritmo lento permitiu corrigir fa-
lhas do negócio, mas o restau-

 

AHRESP AVISA QUE HÁ 
RISCO DE O SETOR "NÃO 
AGUENTAR" APÓS O VERÃO 

rante deixou de servir almoços 
para não sobrecarregara escas • 
sa equipa. "Nesta zona, os por-
tugueses estão em teletrabalho e 

os turistas são muito poucos", 
resume. A AHRESP, a maior as-. 
sociação do setor, reconhece o 
"impacto enorme" de um verão 

sem turistas 
em Lisboa. A 
secretária-
-geral, Ana 
Jacinto, refor-

ça que a procura interna ajudou 
a mexer com outras regiões, 
mas sem ser o "balão de oxigé-
nio" necessário. "Comoverão a 
acabar, vamos estar numa si ti -

 

tuação dramática. Há o risco de 
°setor não aguentar", alerta. • 

4., 

t 

A E PORTO COM 
ES PERDAS EM 
DE MELHORIAS 

estão preocupados com nova quebra após outubro 

MI/ 

4",« • I/ ffif
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CENÁRIO REGIÃO A REGIÃO 

• 
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Turistas eram os principais clientes de múltiplos restaurantes em Lisboa 

Restaurantes de 
Lisboa em asfixia 
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O Algarve esperava mitigar crise em setembro e outubro, mas más notícias estão de volta 

Turismo. Portugal deve 
regressar à "lista negra" 
britânica esta semana 

A evolução da pandemia em Portugal pode levar Governo de Boris 
Johnson a recuar e a fechar "corredor aéreo" já no próximo sábado. 

laleneerrtallr  
• 

• 

JOÃO AMARAL SANTOS 
ljoao.santos@ionline.pt  

As boas notícias provenientes de 
Downing Street para o turismo 
português - e sobretudo para a 
região do Algarve - podem, afi-
nal, ter tido a duração de uma efé-
mera tarde soalheira britânica 

Paul Charles, especialista em 
viagens e antigo jornalista da 
BBC, costuma publicar diaria-
mente no seu Twitter uma aná-
lise sobre a evolução da pande-
mia de covid-19 pelo mundo, e 
começou ontem a ser citado pela 
imprensa britânica que já pre-
vê a saída de Portugal do corre-
dor aéreo do Reino Unido nos 
próximos dias. 

"Infelizmente, Portugal está a  

voltar rapidamente para a zona 
vermelha. O Governo português 
está a preparar o estado de con-
tingência a partir de 15 de setem-
bro. Muito provavelmente será 
adicionado à quarentena do Rei-
no Unido a 5 de setembro [no 
próximo sábado]. A Grécia ago-
ra está âmbar [amarelo]. Itália 
tem os casos a aumentar mas 
ainda continua no verde", escre-
veu o líder de empresa de con-
sultadoria de turismo. 

Recorde-se que o Governo de 
Boris Johnson abriu, em julho, 
"corredores aéreos" com vários 
países, mas decidiu excluir Por-
tugal devidcraos números da pan-
demia no país. Na prática, o turis-
tas britânicos que decidissem 
passar férias em Portugal teriam  

de fazer uma quarentena obri-
gatória de 14 dias no regresso ao 
Reino Unido. No dia 20 de agos-
to, finalmente, o Governo britâ-
nico decidiu incluir Portugal na 
lista de países seguros. "Os dados 
também mostram que agora 
podemos adicionar Portugal aos 
países incluídos nos corredores 
de viagens", anunciou o minis-
tro britânico dos Transportes, 
Grant Shapps, no Twitter. 

A decisão fez aumentar os voos 
para o aeroporto de Faro, que 
chegou a ser notícia na última 
quarta-feira, devido à confusão 
provocada pela chegada de oito 
voos e 800 passageiros em ape-
nas uma hora. O aeroporto algar-
vio - que registou uma queda 
nos movimentos em 97% no 

DIANA 7TKOCO 

segundo trimestre do ano, em 
comparação com o mesmo perío-
do do ano passado, segundo o 
boletim da Autoridade Nacional 
da Aviação Civil (ANAC) - não 
estaria preparado para tanta 
afluência, tendo-se verificado o 
caos patente em imagens que 
se tornaram virais. 

Caso se confirme que Portu-
gal volta a entrar na "lista negra" 
do Reino Unido, o Algarve vol-
ta a perder um dos seus mais 
importantes mercados exterio-
res, agora em setembro e outu-
bro, numa altura em que já se 
sonhava com uma (envergonha-
da) recuperação. 

Ainda este sábado, em entrevis-
ta ao SOL, Elidérico Viegas, pre-
sidente da Associação dos Hotéis 
e Empreendimentos Turísticos 
do Algarve, referia a importância 
da decisão do Governo do Reino 
Unido em incluir Portugal no lote 
de países seguros: 'Vai contribuir, 
naturalmente, para um aumen-
to da procura por parte do mer-
cado britânico em setembro e em 
outubro, que são os dois meses 
que faltam para completar a cha-
mada época turística, mas são 
meses mais fracos". "Vamos ter 
agora certamente mais gente, mais 
britânicos em setembro e em outu-
bro, mas esta decisão abre sobre-
tudo boas perspetivas para o setor 
turístico", previa. Página 3



A4 SEF critica ANA em comunicado sobre a situação no Aeroporto de Faro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/08/2020

Meio: NewsAvia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=50f02e22

 
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) voltou a criticar a ANA - Aeroportos de Portugal por
manter a fronteira nas chegadas no Aeroporto de Faro, no Algarve, sul de Portugal, na zona de
inverno.
 
"O controlo de fronteira no Aeroporto de Faro continua a funcionar na chamada 'zona de inverno', uma
zona exígua face ao crescente número de passageiros após a abertura do corredor aéreo com o Reino
Unido", disse o SEF em comunicado divulgado este domingo, 30 de agosto.
 
O serviço anunciou que o aeroporto de Faro já conta com oito portões eletrónicos (e-gates) na zona
das chegadas que servem para controlar passaportes. Os portões foram instalados neste sábado, dia
29 de agosto, depois das longas filas verificadas na semana passada no aeroporto da capital algarvia.
No espaço de 24 horas, cerca de mil passageiros utilizaram estes portões.
 
O SEF também anunciou que o seu contingente no aeroporto de Faro foi aumentado em 12 inspetores,
e que vai ser reforçado com mais cinco inspetores a partir de terça-feira, dia 1 de setembro.
 
Estes portões servem para controlar os passaportes em "menos de 20 segundos", fazendo a
"autenticação do documento de viagem através de um sistema de reconhecimento facial que compara,
no momento, o rosto do passageiro com a fotografia registada no chip do documento".
 
O SEF confirmou a situação apontando que teve lugar a 26 de agosto quando aterraram no aeroporto
de Faro no espaço de uma hora "oito voos, o que correspondeu a mais de 800 passageiros controlados
na fronteira".
 
A 28 de agosto, o SEF já tinha criticado a decisão da ANA de manter o controlo de fronteira na zona de
inverno e hoje voltou a deixar críticas.
 
As novas e-gates têm um sistema operativo mais rápido e funcional, que permite processar de forma
mais célere a leitura dos passaportes com dados biométricos. O sistema atual (RAPID) realiza este
processo em apenas one step e todos os procedimentos são realizados numa única paragem do
passageiro. Depois de validado o processo de identificação, que inclui uma pesquisa em bases de
dados internacionais, o passageiro é autorizado a prosseguir viagem.
 
Os portões operam com o sistema operativo Rapid desenvolvido pela empresa portuguesa 'Vision Box',
e processam de "forma mais célere a leitura dos passaportes com dados biométricos". "Depois de
validado o processo de identificação, que inclui uma pesquisa em bases de dados internacionais, o
passageiro é autorizado a prosseguir viagem".
 
Nas últimas 48 horas, o SEF controlou no aeroporto de Faro "mais de 22 mil passageiros e 103 voos,
sem qualquer registo de reclamações relativamente a tempos de espera no controlo documental",
informa o comunicado do SEF.
 
Depois de Portugal retirar o Reino Unido da lista negra de viagens, o número de viajantes com origem
no Reino Unido disparou no aeroporto de Faro, o que levou a que houvesse muitas filas esta semana

Página 4



na zona de chegadas, como foi denunciado pelo deputado do PSD, Cristóvão Norte, na quinta-feira,
dia 27 de agosto. "O SEF a funcionar com dois colaboradores para esta torrente de gente! Quisemos
tanto o corredor turístico aberto para isto?", escreveu o deputado eleito por Faro nas redes sociais.
 
O 'Jornal Económico' contactou a ANA sobre as críticas do SEF, mas não recebeu resposta às questões
colocadas.
 
Redacção 2
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Portugal deve regressar à "lista negra" britânica esta semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/08/2020

Meio: Sol Online Autores: João Amaral Santos

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d6285989

 
A evolução da pandemia em Portugal pode levar Governo de Boris Johnson a recuar e a fechar
'corredor aéreo' já no próximo sábado.
 
As boas notícias provenientes de Downing Street para o turismo português - e sobretudo para a região
do Algarve - podem, afinal, ter tido a duração de uma efémera tarde soalheira britânica.
 
Paul Charles, especialista em viagens e antigo jornalista da BBC, costuma publicar diariamente no seu
Twitter uma análise sobre a evolução da pandemia de covid-19 pelo mundo, e começou ontem a ser
citado pela imprensa britânica que já prevê a saída de Portugal do corredor aéreo do Reino Unido nos
próximos dias.
 
"Infelizmente, Portugal está a voltar rapidamente para a zona vermelha. O Governo português está a
preparar o estado de contingência a partir de 15 de setembro. Muito provavelmente será adicionado à
quarentena do Reino Unido a 5 de setembro [no próximo sábado]. A Grécia agora está âmbar
[amarelo]. Itália tem os casos a aumentar mas ainda continua no verde", escreveu o líder de empresa
de consultadoria de turismo.
 
Recorde-se que o Governo de Boris Johnson abriu, em julho, "corredores aéreos" com vários países,
mas decidiu excluir Portugal devido aos números da pandemia no país. Na prática, o turistas britânicos
que decidissem passar férias em Portugal teriam de fazer uma quarentena obrigatória de 14 dias no
regresso ao Reino Unido. No dia 20 de agosto, finalmente, o Governo britânico decidiu incluir Portugal
na lista de países seguros. "Os dados também mostram que agora podemos adicionar Portugal aos
países incluídos nos corredores de viagens", anunciou o ministro britânico dos Transportes, Grant
Shapps, no Twitter.
 
A decisão fez aumentar os voos para o aeroporto de Faro, que chegou a ser notícia na última quarta-
feira, devido à confusão provocada pela chegada de oito voos e 800 passageiros em apenas uma hora.
O aeroporto algarvio - que registou uma queda nos movimentos em 97% no segundo trimestre do
ano, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o boletim da Autoridade
Nacional da Aviação Civil (ANAC) - não estaria preparado para tanta afluência, tendo-se verificado o
caos patente em imagens que se tornaram virais.
 
Caso se confirme que Portugal volta a entrar na "lista negra" do Reino Unido, o Algarve volta a perder
um dos seus mais importantes mercados exteriores, agora em setembro e outubro, numa altura em
que já se sonhava com uma (envergonhada) recuperação.
 
Ainda este sábado, em entrevista ao SOL, Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve, referia a importância da decisão do Governo do Reino Unido
em incluir Portugal no lote de países seguros: "Vai contribuir, naturalmente, para um aumento da
procura por parte do mercado britânico em setembro e em outubro, que são os dois meses que faltam
para completar a chamada época turística, mas são meses mais fracos". "Vamos ter agora certamente
mais gente, mais britânicos em setembro e em outubro, mas esta decisão abre sobretudo boas
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perspetivas para o setor turístico", previa.
 
João Amaral Santos
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Marcelo: subida de casos de Covid-19 não justifica inversão da decisão do Reino
Unido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/08/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Elisabete Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b8d5b7c5

 
Presidente da República fez hoje a sua oitava visita a um concelho do Algarve, num périplo iniciado
em Junho
 
Não há  neste momento circunstâncias que justifiquem a inversão da última decisão do Reino Unido
em relação a Portugal, que tem 10 dias . Foi desta forma que o Presidente da República afirmou não
temer que o aumento do número de casos de Covid-19, a nível nacional, possa levar ao encerramento
do corredor aéreo britânico.
 
Em visita este domingo às Caldas de Monchique, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que, se a
eventual reversão da decisão do Governo britânico de incluir Portugal nos destinos seguros não se
justifica a nível do país todo, menos ainda se justifica no caso do Algarve.
 
Os números do Algarve são números residuais em termos nacionais. Em geral, ao longo das últimas
semanas, nesse aumento de casos que tem havido não se pode dizer que haja um peso decisivo do
números algarvios. Não há! , garantiu.
 
E, mesmo em termos gerais para o país, há que ter atenção, há que prevenir, eu já disse isso e penso
que é essa também a posição das autoridades sanitárias , mas não há razões para alarme,
acrescentou o Chefe de Estado.
 
Quanto à recente abertura do corredor aéreo com o Reino Unido, que já trouxe milhares de turistas
britânicos para a região na última semana, Marcelo frisou:  todos sabemos como é importante o
turismo estrangeiro e o turismo britânico. É ver a diferença nesta última semana, relativamente ao
que foi há duas semanas, há um mês, há dois meses .
 
Mais tarde, antes de entrar no restaurante na vila de Monchique para mais um jantar de trabalho - o
oitavo - com os autarcas do Algarve, o Presidente da República voltou a referir que a situação do
turismo na região, desde a abertura do corredor aéreo britânico, é agora bem diferente,
nomeadamente ao nível das taxas de ocupação hoteleira.
 
Marcelo Rebelo de Sousa a falar aos jornalistas - Foto: Elisabete Rodrigues | Sul Informação
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Elisabete Rodrigues
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A9

 
RTP 1

 	Duração: 00:05:20

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 88316636

 
30-08-2020 21:05

1 1 1

"Volta de Verão" - Praia de Benagil

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d450843b-f4f1-43d0-8135-

d5b8cf956c6a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve há dois percursos marítimos entre Lagos e Portimão, onde não se sente para já o efeito da
crise gerada pela pandemia. Pelo contrário, os passeios de barco para ver as grutas e os golfinhos,
chegam a fazer cinco vezes por dia. A gruta da Praia de Benagil atrai tantos curiosos que foi já
destacada um nadador-salvador só para este local para controlar tanto movimento de turistas.
Declarações de André Coelho, Guia Turístico empresa Seafaris.

 
Repetições: RTP 3 - 24 Horas , 2020-08-30 00:49
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SIC

 	Duração: 00:01:38

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 88316171

 
30-08-2020 20:08

1 1 1

COVID-19 no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=14e7669f-279d-42cd-b41b-

29117e2038ed&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Loulé, há mais 3 pessoas com COVID-19 relacionadas com o surto no Louletano Desportos Clube.
A maior parte dos 38 infetados são atletas e elementos da equipa técnica.
Comentários de Ana Cristina Guerreiro, delegada regional de saúde no Algarve.

 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-08-31 06:14
 SIC - Edição da Manhã , 2020-08-31 07:20
 SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-08-30 20:08
 SIC Notícias - Notícias , 2020-08-30 21:50
 SIC - Edição da Manhã , 2020-08-31 08:20
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-08-31 06:15
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-08-31 07:20
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-08-31 08:20
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-08-31 09:16
 SIC Notícias - Jornal de Domingo , 2020-08-30 22:37
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-08-30 00:15
 SIC Notícias - Jornal de Domingo , 2020-08-30 02:53
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 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-08-31 10:23
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A12

 
TVI

 	Duração: 00:03:43

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 88316164

 
30-08-2020 20:03

1 1 1

Portugal arrisca voltar a ser excluído do corredor aéreo do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4920a840-1cde-4637-90e3-

a235e146273f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve apresenta um número de infeções ativas mais elevado nesta altura do que em qualquer
outro momento desde março. Deve-se sobretudo ao foco de contágio no Louletano, mas isto,
associado ao elevado número de infeções em todo o país, levou os media britânicos a noticiarem que o
corredor aéreo do Reino Unido poderia voltar a ser encerrado em breve.
Declarações de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve; Marcelo Rebelo de
Sousa, Presidente da República.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-08-31 07:04
 TVI - Diário da Manhã , 2020-08-31 08:05
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-30 20:04
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-30 21:40
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-30 22:23
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-30 23:02
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-30 00:06
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-30 00:58
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-30 02:39
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 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-31 07:04
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-08-31 08:05
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CM TV

 	Duração: 00:05:58

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 88316184

 
30-08-2020 20:00

1 1 1

Marcelo Rebelo de Sousa em Monchique - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=10294de6-465f-420f-ac62-

ed7d95dbf487&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, em Monchique.

Página 14



A15

 
CM TV

 	Duração: 00:01:59

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 88316144

 
30-08-2020 19:54

1 1 1

Presidente da República sobre corredor aéreo britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3d557000-a3bf-4370-90c5-

816fe72ea907&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Sobre o risco de Portugal voltar à lista negra do Reino Unido, Marcelo Rebelo de Sousa disse também
esta tarde que o aumento de novos casos de COVID-19, não justifica essa decisão do Governo
britânico.
Comentários de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
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A16

 
Renascença

 	Duração: 00:02:04

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88321706

 
30-08-2020 19:00

Marcelo Rebelo de Sousa em Monchique

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=622c0cb1-7b83-4b03-8bf9-

237b3d5e67bf&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Marcelo Rebelo de Sousa deixa criticas à DGS, pelo atraso na divulgação das regras aplicar na Festa
do Avante.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa.
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SIC Notícias

 	Duração: 00:01:04

 	OCS: SIC Notícias - Notícias

 
ID: 88315742

 
30-08-2020 18:02

1 1 1

COVID-19 em Portugal - PR diz que números do Algarve são residuais

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9fdcb0ae-8250-45be-80b9-

0f929f4a6e18&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Marcelo disse ainda que espera que a reabertura do corredor aéreo britânico não seja revertida.
Comentários de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal das 7 , 2020-08-30 19:03
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RTP 3

 	Duração: 00:14:43

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 88315705

 
30-08-2020 17:09

1 1 1

Presidente da República no Algarve - direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2e1039b8-e478-47aa-b84f-

03e1238b19a8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da República está no Algarve e fala aos jornalistas sobre a Festa do Avante,.
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TVI 24

 	Duração: 00:03:52

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 88315431

 
30-08-2020 15:06

1 1 1

Portugal arrisca voltar a ser excluído do corredor aéreo do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e43444af-97c3-470b-bbd2-

b20a0366e120&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com o aumento do número de casos, Portugal arrisca a voltar a ser excluído do corredor aéreo com o
Reino Unido.
Declarações de João Fernandes, Região de Turismo do Algarve.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-08-30 16:10
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-30 18:12
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-30 19:14
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A20

 
TVI

 	Duração: 00:05:42

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 88312488

 
30-08-2020 13:08

1 1 1

Aumento do número de infeções em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8015d0cb-bdab-45cf-bf24-

7ba90ee76fce&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os surtos têm feito aumentar o número de casos em Portugal, que arrisca agora ser excluído do
corredor aéreo turístico com o Reino Unido. O Algarve merece uma atenção especial, porque nesta
última quinzena de agosto, o número de turistas aumentou de forma exponencial.
Direto de Quarteira.
Declarações de João Fernandes, Região de Turismo do Algarve.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-08-30 13:08
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A21

 
SIC Notícias

 	Duração: 00:05:47

 	OCS: SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia

 
ID: 88315183

 
30-08-2020 12:25

1 1 1

Portugal no corredor aéreo britânico - Entrevista a António Pina

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2e7607c5-05cc-4999-96bd-

e0ac91659faa&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo é dos setores mais afetados pela pandemia. Estamos a terminar agosto, o  principal mês de
férias. Importa por isso fazer um balanço do setor no Algarve com António Pina, presidente da AMAL.

Página 21



A22

 
SIC Notícias

 	Duração: 00:00:27

 	OCS: SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia

 
ID: 88315169

 
30-08-2020 12:22

1 1 1

COVID-19 no Louletano

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d29dc431-5efb-4766-ab1b-

aa93eed8284a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há pelo menos 38 casos confirmados no Louletano. Atletas e elementos da equipa técnica do clube
algarvio estão infetados. Estão agora em casa sob vigilância ativa, cumprido o confinamento
obrigatório.
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Algarve recebeu mais de 25 mil turistas oriundos do Reino Unido numa semana - SIC
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/08/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c6fcf662

 
O corredor turístico entre o Reino Unido e Portugal trouxe mais de 25 mil turistas ao Algarve em
apenas uma semana, mas o balanço não é tão positivo para a Madeira, onde a retoma está ser muito
lenta, numa altura em que volta a pairar a possibilidade de Portugal deixar a lista de destinos seguros.
 
Os dados indicam que, na última semana, terão desembarcado no Aeroporto de Faro entre 25 e 30 mil
turistas provenientes do Reino Unido.
 
Em relação à Madeira, o facto de ser um destino de turistas mais velhos pode explicar as fracas taxas
de ocupação nos hotéis.
 
Veja AQUI a Reportagem
 
Reportagem transmitida na SIC, dia 29 de agosto de 2020
 
.diariOnline RS
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PS Algarve acusa a TAP de "contínuo alheamento" para com a região - Jornal do
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/08/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=80e8dc92

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
O presidente do PS Algarve escreveu esta semana ao ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno
Santos, manifestando o seu descontentamento pelo "contínuo alheamento" da companhia aérea
portuguesa para com o Algarve, principal destino turístico português, divulgou a Federação do
PS/Algarve.
 
Luís Graça, deputado do PS na Assembleia da República e presidente do PS Algarve, diz que a
companhia aérea portuguesa "não aprendeu nada com os erros do passado e apesar dos esforços do
Primeiro-ministro na retoma da actividade económica do sector do turismo e do Presidente da
República em demonstrar a importância do Algarve para a economia nacional a TAP insiste em
manter-se longe do Aeroporto Internacional de Faro e do Algarve".
 
"Mesmo numa altura de enorme crescimento da procura entre o Reino Unido e o Algarve, depois do
Governo Britânico ter reaberto o corredor aéreo com Portugal, e quando várias companhias aéreas
estrangeiras retomaram ou aumentaram o número de ligações com o Aeroporto Internacional de Faro
e as agências de viagem e as associações de hoteleiros dão conta do aumento exponencial da procura
do Algarve pelo mercado britânico com reservas até outubro, a TAP continua sem intenções de voar
entre o Reino Unido e o Algarve", diz a missiva.
 
"Nós no Algarve até já estamos habituados a não contar com a TAP. Na verdade é até motivo de
algum orgulho sermos o maior destino turístico português e a TAP representar apenas 3% do total de
voos para o Aeroporto Internacional de Faro pois isso significa que soubemos enquanto região
encontrar ao longo dos anos alternativas mas pensávamos que os últimos acontecimentos,
designadamente os efeitos da pandemia na indústria das viagens e particularmente no sector da
aviação e na TAP em concreto podiam ter mudado o pensamento da empresa e colocado a TAP a agir
como uma verdadeira companhia aérea de bandeira contribuído para o desenvolvimento da economia
de todo o país. Era um desejo bonito mas, como dizemos aqui no Algarve "foi sol de pouca dura".
 
O líder do PS Algarve diz que não basta ao Governo injetar dinheiro para salvar a TAP, é preciso que a
empresa e os seus administradores a queiram salvar.
 
"A TAP continua sem aprender com os erros do passado mantendo-se de costas voltadas para o
desenvolvimento do País", conclui a mensagem.
 
João Prudêncio
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Golfe e Espanha são a chave da retoma do turismo algarvio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/08/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Bianca Marques

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bac4ffb5

 
Impacto da decisão tomada pelo governo de Reino Unido de incluir Portugal nos corredores aéreos
ainda é incerto, mas a AHETA antevê recuperação.
 
O setor hoteleiro está a recuperar e o seu futuro revela "perspetivas positivas", referiu ao Jornal
Económico Elidérico Viegas, responsável pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA), que também destacou a influência que Espanha e o golfe vão ter na vinda dos
turistas do Reino Unido a Portugal. O setor hoteleiro no Algarve tem recuperado de "forma exponencial
e significativa", mas o turismo tem contribuído pouco para esta melhoria, uma vez que são os
portugueses quem mais tem aderido à reabertura dos hotéis, explica Elidérico Viegas.
 
"No mês de julho o que melhorou foi a procura interna e, portanto, no mês de agosto temos razões
para acreditar que a procura interna, que tem tido um comportamento verdadeiramente notável,
diminuirá pouco mais do que 12% relativamente ao ano anterior", refere Elidérico Viegas, que prevê
que os dados de agosto, a serem divulgados em setembro, vão ilustrar um "maior aumento da
procura".
 
Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor
 
Bianca Marques
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De Lagos a Alcoutim. 10 coisas para fazer no Algarve - e não, não é ir à praia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/08/2020

Meio: MAGG Online Autores: Mariana Carriço

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ba6e442

 
Cascatas, passeios de jipe pela serra e ainda parques aquáticos onde diversão e aventura não faltará.
A MAGG sugere 10 coisas que pode fazer no Algarve - e nem sequer vamos falar de praias.
 
Provavelmente estará a pensar que Algarve não combina com "fugir da praia", mas a verdade é que
nem todos gostam de sujar os pés com areia ou de passar o dia a apanhar sol. Além disso, este ano, a
vontade de estarmos rodeados de pessoas e de não termos onde estender a nossa toalha é ainda
menor.
 
Mas, ao contrário do que pode pensar, o Algarve oferece muito mais do que praias de água cristalina e
passeios de barco.
 
O verão está prestes a terminar, mas ainda falta muito tempo para começarmos a pensar em tirar os
casacos do armário. O calor ainda promete ficar e há sempre quem prefira aproveitar as férias de
verão nos meses mais calmos. Do barlavento ao sotavento, há inúmeras coisas que este pequeno
paraíso a sul do país lhe pode oferecer: cascatas de água cristalina onde se pode refrescar, parques
aquáticos onde diversão e aventura não faltará, passeios de jipe pela serra, idas ao mercado ou visitas
às zonas históricas. A MAGG sugere 10 coisas que pode fazer no Algarve fugindo da praia.
 
1. Zoo de Lagos
 
créditos: marta_fsilva/Instagram
 
O programa ideal para passar uma tarde perto da natureza e da vida selvagem. A poucos minutos do
centro de Lagos, encontra um espaço de lazer e, simultaneamente, educativo. O Zoo de Lagos está
aberto há duas décadas e serve de casa a mais de 150 espécies - cerca de 1500 animais de cinco
continentes. Este parque pretende aproximar ao máximo os animais dos humanos sendo que, sempre
que permitido, não foram construídas barreiras entre as duas espécies. Aqui, pode viver a experiência
única de alimentar os habitantes do zoo.
2. Piscina NoSoloÁgua
 
créditos: nosoloaguaportimao/Instagram
 
O que diz a um mergulho numa piscina de água salgada à beira-mar? O NoSoloÁgua, em Portimão, é
o sítio indicado para os indecisos entre uma ida à praia ou à piscina. Aqui, não tem de se preocupar
com as ondas nem com a areia que acaba sempre por levar para casa. É um espaço de lazer diferente
e cheio de glamour onde o areal foi substituído por confortáveis espreguiçadeiras. Entre os banho de
água salgada e os de sol, pode ainda aproveitar para provar o melhor da gastronomia mediterrânica
disponível no menu do restaurante.
3. Zoomarine
 
créditos: zoomarine_algarve_oficial/Instagram
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Os golfinhos são a atração principal, mas neste parque - que luta diariamente pela sobrevivência de
várias espécies - pode ainda encontrar leões-marinhos, tartarugas, papagaios ou as temidas cobras. O
parque aquático inspirado na vida marinha, situa-se na zona da Guia, em Albufeira, e abriu em 1991.
O Zoomarine foi o primeiro delfinário português e o primeiro parque a criar um centro de reabilitação
para animais aquáticos. Aqui, pode assistir ao espetáculo dos Golfinhos, dos Leões Marinhos, das Aves
Tropicais e de Rapina ou ainda ver cinema 4D. Para um momento de pura diversão opte pelo
espetáculo de acrobacias da "Baía dos Piratas". Se sempre sonhou nadar com golfinhos, este é o sítio
indicado para o fazer.
4. Passeios de jipe pela Serra
 
créditos: extremoambiente/Instagram
 
Se acha que os safaris só fazem sentido na savana, está muito enganado. Quer uma tarde cheia de
aventura? Arrisque nos passeios todo-o-terreno que a empresa turística Extremo Ambiente tem para
lhe oferecer. As excursões de jipe pelas serras algarvias, do Caldeirão e de Monchique, prometem
mostrar o melhor das vilas típicas do sul por onde o tempo não passou. Para além de viver um grande
momento de aventura, fica a conhecer as tradições e todas lendas. Durante o passeio, pode ainda
realizar provas dos produtos típicos da região: medronho, melosa, aguardente ou ainda os doces feitos
com alimentos biológicos que crescem em abundância nas serras algarvias. Se quiser fugir à serra,
opte pelo passeio de jeep pelas montanhas com vista para as grutas de Benagil. O Extremo Ambiente
disponibiliza ainda buggys para quem preferir um passeio mais isolado, ideal para os tempos em que
vivemos.
5. Queda do Vigário
 
créditos: chooseyourroute/Instagram
 
Esta cascata de 24 metros é o local que não vai querer perder este verão. A Queda do Vigário fica em
Alte, uma das freguesias pertencentes ao concelho de Loulé. Para lá chegar basta estacionar o carro
perto do cemitério da zona e fazer uma descida de cerca de 300 metros. O espaço sofreu algumas
alterações recentemente tornando-se ainda mais turístico. A água cristalina provém da ribeira de Alte,
que nasce na Quinta do Freixo e se junta com a ribeira de Algibre, perto de Paderne, formando a
ribeira de Quarteira. A queda do vigário promete ser o cenário perfeito para a fotografia ideal que vai
querer postar no seu Instagram.
6. Piscinas Naturais de Alte
 
créditos: estevasdesportivas/Instagram
 
Se quiser continuar o roteiro de banhos pelas águas da Ribeira de Alte, visite as Fontes da Freguesia,
mais conhecidas como "Piscinas Naturais de Alte". Aqui, encontrará a paz de espírito de que precisa
para as suas férias de verão tranquilas. Estas piscinas, fazem parte de um dos pontos turísticos mais
atraente da região, onde, tal como o nome indica, só a natureza dita a beleza do local. Cercadas por
uma vasta zona verde onde pode desfrutar de uma tarde calma ou fazer um piquenique no parque de
merendas. Durante séculos, as águas da ribeira alimentavam e serviam a aldeia e os campos mais
próximos.
7. Mercado de Loulé
 
créditos: __algarve__/Instagram
 
Para os amantes de gastronomia típica, passear pelos mercados algarvios tem de fazer parte dos
planos. No mercado de Loulé, para além de encontrar um edifício arquitectónico único, pode ainda
comprar o peixe mais fresco e as iguarias exclusivas da ria formosa - que se estende do concelho de
Loulé ao de Vila Real de Santo António. Para os mais gulosos, existem ainda diversas bancas com
doces conventuais e compotas feitas artesanalmente com produtos da região.
 
8. Ruínas romanas do Cerro da Vila
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créditos: adamstrozynski/Instagram
 
As ruínas romanas do Cerro da Vila ficam em Vilamoura. Provavelmente, já por aqui passou antes de
entrar na marina ou no habitual caminho que, certamente, já percorreu até à praia da falésia. A
verdade é que esta estação arqueológica consegue passar bem despercebida. Para os amantes de
história e arqueologia, este é o programa de tarde perfeito para uma viagem de 5000 anos pela
história da humanidade. Fique a conhecer uma típica vila marítima romana. Nesta viagem histórica, o
foco são os artefactos arqueológicos romanos relacionados com a arquitetura, escultura e, sendo,
muitas destas, peças únicas em Portugal. Este espaço histórico está aberto de terça a domingo, das
9h30 da manhã às 18 horas..
9. Cascata do Pego do Inferno
 
créditos: ig_algarve_/Instagram
 
A Cascata do Pego do Inferno tem três metros de altura e é a maior do conjunto de três cascatas da
Ribeira da Asseca, em Tavira. É um excelente espaço para um piquenique ou para dar uns belos
mergulhos. Em 2012, a Cascata do Pego do Inferno deixou de ser uma zona balnear depois de um
incêndio ter destruído o local, bem como o passeio pedonal e a ponte que dava acesso às restantes
infraestruturas. A natureza encarregou-se de a voltar a reerguer tornando este sítio ainda mais
mágico. Contudo, a cascata nunca voltou a ser oficialmente aberta ao público visto que nada foi
construído depois do incêndio - o que não impede que não se dirija até lá e possa desfrutar das águas
refrescantes da lagoa. É um caminho para fazer à descoberta com a ajuda do Google Maps , isto
porque as sinaléticas foram totalmente retiradas depois do incidente.
10. Praia Fluvial de Alcoutim
 
créditos: lupan59/Instagram
 
A Praia Fluvial do Pego do Fundo fica em Alcoutim, na ribeira de Cadavais, já próximo da foz com o rio
Guadiana e é um dos pontos turísticos mais conhecidos da vila. A 500 metros do centro, aqui
encontrará a alternativa perfeita a um dia de praia tradicional. Areia, água quente, um parque de
merendas e ainda vigilância durante toda a época balnear - o sítio indicado para passar o dia em
família ou para um convívio entre amigos. Perto de Mértola e da fronteira com Espanha, esta praia
está também bastante próxima das unidades hoteleiras existentes.
 
[Additional Text]:
De Lagos a Alcoutim. 10 coisas para fazer no Algarve - e não, não é ir à praia
 
Mariana Carriço
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Algarve regista aumento do número de casos e turistas mostram-se apreensivos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/08/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a0ae3bfd

 
O mês de agosto está a terminar e para muitos significa que as férias estão no fim. O Algarve tem
registado mais turistas na última quinzena de agosto e o movimento coincide também com o número
de casos que tem aumentado na região
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TVI

 	Duração: 00:02:38

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 88307054

 
29-08-2020 20:45

1 1 1

COVID-19 no Louletano

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=214c08b3-0643-40fa-b201-

75e3f02653d6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nas atividades desportivas, o que se percebe é que quando surge um foco, ele tem tendência para
alastrar se não for contrariado com medidas eficazes e rápidas. No Algarve, a equipa do Louletano
testou toda positivo para a COVID-19.Há 33 pessoas identificadas até agora entre jogadores e equipa
técnica. As autoridades de saúde estão a testar todos os contactos mais diretos destas pessoas.
Comentários de António do Adro, presidente do Louletano Desportos Clube; Ana Cristina Guerreiro,
delegada de saúde regional.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-29 20:46
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-29 22:05
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-29 23:03
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-29 00:12
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-29 01:40
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-29 02:24
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-30 08:05
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-30 09:04
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-30 10:06

Página 30



 TVI 24 - Notícias , 2020-08-30 11:03
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-30 12:04
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TVI

 	Duração: 00:02:14

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 88307021

 
29-08-2020 20:09

1 1 1

Chegadas ao Aeroporto de Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d08c8aeb-7bcc-4254-bf8e-

df3ce6f402be&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Está reorganizado, o controlo de fronteiras no Aeroporto de Faro. Apesar da grande quantidade de
voos, foram mais de 80 chegadas hoje, já não há filas excessivas. Os turistas confirmam que os
procedimentos são eficientes e com o respeito pelas regras sanitárias.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-29 20:09
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-29 22:27
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-29 23:24
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-29 01:03
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-30 08:35
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-30 09:36
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-30 11:30
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-30 12:35
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Sagres Sunset Shots combinou música com o encanto natural da região algarvia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/08/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bb0e2c16

 
Já se sabe que o pôr do sol em Sagres atrai anualmente
milhares de pessoas que se deslocam ao ponto mais sudoeste de Portugal para
assistirem a um belo espetáculo da natureza que se prolonga apenas por alguns
minutos. Mas, este ano, esse acontecimento foi partilhado com o mundo, nos dias
14, 15 e 16 de agosto, graças ao  Sagres Sunset Shots , uma iniciativa online organizada
pelo Turismo do Algarve, em conjunto com o Município de Vila do Bispo, que teve
lugar no Forte do Beliche.
 
Foram três eventos que decorrerem sensivelmente entre as 20h
e as 21h, a hora prevista do entardecer, animados por miniconcertos de vários
artistas e djs nacionais. Assim, no primeiro dia, o palco foi partilhado pela
conhecida fadista Cuca Roseta e pelo DJ Christian F, seguindo-se, no dia 15, o
cantor João Pedro Pais e o DJ Eddie Ferrer e, finalmente, no dia 16, a cantora Viviane
e a banda local  Naomi & The Raposeira Dub Collective .
 
Os sunset shots ganharam vida com a transmissão em live
streaming no Facebook, em VisitAlgarve,
Algarve Tourism,
VisitAlgarve_ES
e Município
de Vila do Bispo, e no canal de YouTube VisitAlgarve
e, de acordo com a organização, tiveram mais de 65 mil visualizações e foram
alcançadas 225 mil pessoas. "O evento permitiu-nos mostrar a beleza de mais um
recanto da nossa região, agora enriquecido com uma componente de
entretenimento, através da música. Conseguiu-se captar todo o encanto desta
paisagem natural e surpreender-se quem se juntou a nós através das redes
sociais", referiu o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes. Também o
presidente do Município de Vila do Bispo, Adelino Soares, considerou que esta "é
uma iniciativa diferenciadora e envolvente". "O  Sagres Sunset Shots  apresenta
um enorme potencial para dar a conhecer a beleza da nossa paisagem a milhares
de visitantes, nomeadamente o turista português, mas também o estrangeiro.
Partilhar este cenário natural do nosso concelho é uma oportunidade para reforçar
a promoção turística do destino, que tem atrações únicas e que proporciona
experiências inesquecíveis a quem nos visita", frisou o autarca.
 
Sagres Sunset Shots  teve a assinatura  O Algarve fica-te
bem ao pôr do sol , estabelecendo ligação à nova campanha promocional
do destino, que tem como objetivo motivar os turistas nacionais e estrangeiros
a desfrutarem das suas férias na região, que é o principal destino turístico do
país.
 
Texto: Daniel Pina | Fotografia: Daniel Pina
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Leia a reportagem completa em:
https://issuu.com/danielpina1975/docs/algarve_informativo__262
 
Daniel Pina
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CRISE 
NO ALGARVE 

CRISE1 PAÍS É DOS MAIS PENALIZADOS 

ortugal está entre os países europeus P  
mais_expostos à quebra do turismo devi-

do à pandemia, de acordo com um relatório 
divulgado ontem pela agência de notação pela 
Moody's, que salvaguarda a estabilidade do 
rating do país. Grécia, Malta, Espanha, Chi-
pre, Croácia e Itália completam a lista. 
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O  Caos instalou-se no Aeroporto de 
Faro quando 800 turistas britânicos fi-
caram bloqueados no controlo de passa-
portes  O  Situação já se encontrava 
regularizada durante o dia de ontem 
©Maioria  dos voos que aterram em e 
Faro são de Londres, Inglaterra 

Falta de inspetores 
leva caos ao aeroporto 
FILAS O  Espera no controlo de passaportes juntou centenas de britânicos que aterraram no Aeroporto de Faro na quarta-feira 
ACUSAÇÕES O  SEF diz que ANA ainda não abriu a zona de verão. ANA diz que só dois dos cinco postos estavam a funcionar 

sx 

RAFAEL DOMINGUES[TIAGO GRIFF/ 
DIANA SANTOS COMÉZ 

A enchente de turistas in-
gleses que se tem regista-
do no Algarve na última 

semana, depois de o Governo 
britânico ter considerado Por-
tugal como destino seguro da 
Covid-19, criou um embaraço 
no Aeroporto de Faro. 800 tu-
ristas ficaram bloqueados à es-
pera de passar pelo controlo de 
passaportes, depois de oito voos 
do Reino Unido terem chegado  

no espaço de uma hora. Segun-
do a ANA, entidade que gere o 
Aeroporto de Faro, a situa-
ção desta quarta-feira ocorreu 
devido a "ape-
nas dois dos 
cinco postos de 
controlo dis-
poníveis se en-
contrarem em funcionamento", 
o que se agravou com o facto "de 
os equipamentos de controlo ele-
trónico [cujo funcionamento é 
assegurado pelo Serviço de Es-

  

trangeiros e Fronteiras (SEF)] 
também não estarem a operar". 
Já o SEF acusa a ANA de não ter 
aberto a "zona de verão", que 

contempla 10 
destes postos 
de controlo e 
que daria uma 
maior celeri-

dade no processo burocrático, e 
que foram obrigados a usarem a 
"zona de inverno, que contem-
pla apenas os cinco postos". O 
SEF reconheceu a falta de inspe-

  

tores naquele aeroporto e revela: 
"Foram já assegurados, no ime-
diato, maisl2inspetores e, apar-
tir do dial de setembro, vai haver 
mais10 disponíveis". 

Ao CM, Acácio Pereira, do 
Sindicato dos Inspetores do 
SEF, lamenta "a falta de efeti-
vos" e adianta que "se passou 
uma má imagem de Portugal". 

"As responsabilidades devem 
ser repartidas pela ANA e pelo 
SEF. Deverá haver uma melhor 
articulação entre as duas enti-

  

dades para que uma situação 
destas não volte a ocorrer" 
adiantou o dirigente . 

Durante o dia de ontem, o CM 
verificou que os problemas nas 
chegadas dos turistas britânicos 
ao Aeroporto de Faro já não 
aconteceram, com o tráfego de 
pessoas a fluir com normalida-
de, sem formar longas filas 
como as que foram registadas 
no dia 26 de agosto. • 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÂO EM PAPEL 

REFORÇO DE 1 2 EFETIVOS 
PARA FARO ES TA SEMANA 
E MAIS 10 EM S ETEMBRO 

C011,111X) 
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Eventos dão alento 
Os eventos desportivos como o 
Masters de Golfe (setembro), a 
Fórmula 1(outubro) e o MotoGP 
(novembro) vão dar algum alen-
to ao turismo da região nos pró-
ximos meses, que são conside-
rados mais fracos em termos de 
afluência turística quando com-
parado com o verão. 

Mais enfermeiros 
A Administração Regional de 
Saúde do Algarve garante que 
vai reforçar a capacidade de 
resposta nos cuidados de saúde 
com a contratação de mais 17 
enfermeiros. 

Foco na construção 
A atenção das autoridades de 
saúde também está nas obras 
da região, onde já houve vários 
surtos de Covid-19. Já foram 
feitas 74 ações que visaram 
mais de mil trabalhadores. 

25 VOOS CHEGARAM 
ONTEM DO REINO UNIDO 
O Durante o dia de ontem 
aterraram, provenientes de 
vários aeroportos do Reino 
Unido, 25 voos de diferentes 
companhias aéreas euro-
peias. Para hoje são esperados 
mais 20 voos britânicos. • 

AEROPORTOS LONDRINOS 
CONCENTRAM MAIS VOOS 
13 Os diferentes aeroportos da 
cidade de Londres registaram 
quase metade dos voos que 
chegaram ontem ao Aeropor-
to de Faro. Foram 12 voos que 
aterraram em solo português 
vindos da cidade inglesa. • 

SEF INSTALA PORTAS DE 
CONTROLO ELETRÓNICO 
13 Vão entrar em funciona-
mento no Aeroporto de Faro, 
na próxima segunda-feira, 16 
portas de controlo eletrônico 
que irão permitir a verificação 
de forma automatizada e em 
menos de 20 segundos. • 

TRANSPORTE DE PESSOAS 
TEM VINDO A AUMENTAR 
13 Desde o passado sábado, 
dia em que a medida da aber-
tura do corredor aéreo entrou 
em vigor, que o número de 
passageiros transportados a 
partir do Aeroporto de Faro 
aumentou entre 40 a 50%. • 

GOVERNO 1 "FOI UMA SITUAÇÃO PONTUAL" 
osé Apolinário, secretário de Estado coor-

 

denador da execução da Declaração da Si-
tuação de Alerta no Algarve, disse que a acu-
mulação de turistas no aeroporto foi "uma si-
tuação pontual" e garante que a situação será 
"resolvida" com o "reforço de meios humanos 
e as soluções tecnológicas". 

DENÚNCIA 1 DEPUTADO 
A DENÚNCIA DESTA SITUAÇÃO 
CHEGOU ATRAVÉS DAS REDES 
SOCIAIS DO DEPUTADO DO PSD 
CRISTÓVÃO NORTE, QUE 
PUBLICOU A FOTOGRAFIA NO 
TWITTER. 

TURISMO 1 EMPRESÁRIO AGRADADOS 

E ste maior fluxo de turistas na região tem dei-
xado os empresários locais agradados. "Tive-

mos, de imediato, 500 pedidos de reservas nas úl-
timas 24 horas nos estabelecimentos associados. 
Houve uma mudança radical", diz João Guerreiro, 
presidente da Associação de Empresários de Res-
tauração de Quarteira e Vilamoura. 

Turistas importam mais casos 
ENCHENTE  O Estão 1,5 milhões de pessoas no Algarve POSITIVO  O  "Situação está estabilizada" 

Responsáveis pela Saúde no Algarve dizem que a situação "está estabilizada" 

DISCURSO DIRETO 

Cristóvão Norte 
deputado PSD 

40.1‘1 

"PASSA 
PÉSSIMA 
IMAGEM" 
El Correio da Manhã - A 
imagem do Algarve fica 
afetada por esta falta de 
resposta no Aeroporto de 
Faro? 
Cristóvão Norte - Passa 
uma péssima imagem não 
só do Algarve mas também 
do País. Desejámos tanto 
que os corredores turísticos 
fossem reativados e que 
não houvesse restrições em 
termos de quarentena - em 
especial no regresso dos tu-
ristas ao Reino Unido - e é 
agora incompreensível não 
terem sido acauteladas to-
das as normas de segurança 
que eu considero que são 
elementares. 
-Com o expectável aumen-
to de turistas nos próximos 
meses receia que situações 
destas possam surgir nova-
mente? 
- Espero que tal não suceda 
porque é uma situação què 
tem de se resolver rapida-
mente. A tendência agora é 
aumentarem os voos e não 
diminuírem. Os desenten-
dimentos entre a ANA e o 
SEF em relação a este caso 
não é benéfico. 
- Vai expor o caso no Par-
lamento? 
- Para já não me parece que 
seja necessário qualquer ato 
formal. A exposição mediá-
tica que o caso está a ter 
deve ser motivo mais do que 
suficiente para que o Gover-
no tenha conhecimento do 
que se passou e avaliar se 
toma uma atitude. •  

O Um total de 40 casos ativos de 
Covid-19 no Algarve são im 
portados, sejam de portugueses 
que estiveram recentemente 
em Espanha ou de turistas es-
trangeiros, de várias nacionali 
dades, que vieram infetados 
mas acabaram por adoecer na 
região algarvia. Este número 
representa 17 por cento dos ca-
sos ativos totais (264), numa al-
tura em que estão1,5 milhões de 
pessoas no Algarve, que tem 

UM TOTAL. DE 40 CASOS 

ATIVOS NA REGIÃO SÃO DE 
SITUAÇÕES IMPORTADAS 

uma população residente de 
cerca de 400 mil habitantes. 

"É o que se passou no início da 
pandemia, em março, em que 
uma parte substancial dos casos 
eram importados, mas não tem 
muito significado", assumiu 
ontem Ana Cristina Guerreiro, 
delegada de Saúde Regional, 
uma opinião suportada por An-
tónio Pina, presidente da Co-

 

"Dificilmente seria 
programada uma 
resposta" 
OJoão Fernandes, presidente 
do Turismo do Algarve, disse 
que, "dificilmente seria pro-
gramada uma resposta atem-
pada em termos de meios" face 
à concentração de voos que se 
registaram na quarta-feira. 
Foram oito os aviões que ater-
raram ao mesmo tempo, com 
800 passageiros. • 

missão Distrital da Proteção Ci-
vil: "Os números são muito 
bons quando percebemos que 
triplicamos a população, mas 
ninguém está livre de termos 
um fenómeno qualquer. Não 
podemos é criar situações de 
alarmismo". 

Na conferência de imprensa 
sobre a situação ep.  idemiológica 
no Algarve, que teve lugar on-

 

uR 

João Fernandes considerou que 
uma resposta atempada era difícil  

tem de manhã emLoulé, os res-
ponsáveis consideramque, ain-
da assim, a situação encontra-se 
"estabilizada" e realçam o "es-
forço e empenho" dos empresá-
rios e concessionários de praia 
que ajudaram a manter "uma 
região segura e aberta ao mun-
do" quando as condições de 
acesso à praia "suscitaram dúvi-
das há dois meses". **COM LUSA 

O A Ryanair reforçou as liga-

 

•ções entre o Reino Unido e o 
Algarve com mais 14 voos se-
manais desde que o Governo 
britânico retirou Portugal da 
lista negra da Covid-19, no 
passado dia 20 de agosto. A 
companhia aérea irlandesa 
soma agora 89 ligações sema-
nais oriundas de 12 cidades do 
Reino Unido. • 

PORMENORES 

• 

4 -1 

Levantamento de restrições le-
vou a aumento de ligações aéreas 

•••••11.1,01 
t 

• 

2 

Ryanair esta com 89 voos semanais 
para o Algarve a partir do Reino Unido 
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Filas no aeroporto de Faro. Presidente da Associação Dos Hotéis do Algarve não
compreende a falta de preparação
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/08/2020

Meio: Observador Online

URL: https://observador.pt/programas/noticiario/as-noticias-das-12h-400/

 
Filas no aeroporto de Faro. Presidente da Associação Dos Hotéis do Algarve não compreende a falta de
preparação. Nos centros de saúde as consultas presenciais caíram para metade.
 
Rádio Observador
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As las intermináveis e compactas no 

Aeroporto de Faro, de passageiros 

que aguardavam o controlo de fron-

teiras, e que foram reveladas nas 

redes sociais, levou o Serviço de 

Estrangeiros e Fronteiras (SEF) a 

comunicar que esta foi uma situação 

“pontual e circunscrita, registada em 

apenas uma hora, no dia 26 de Agos-

to”. A reabertura do corredor aéreo 

com o Reino Unido aconteceu antes 

do que este serviço esperava, pelo 

que o reforço de inspectores, já pre-

visto para aquele aeroporto para esta 

semana, não estava ainda concretiza-

do. Desde ontem que o aeroporto já 

conta com o reforço de 12 inspecto-

res, garante o SEF.  

A fotogra a que mostra um amon-

toado de passageiros numa sala api-

nhada do Aeroporto de Faro terá sido 

inicialmente divulgada pela mãe de 

uma estudante britânica que chegou 

naquela tarde ao Algarve e posterior-

mente republicada, no Twitter, por 

alguns deputados sociais-democra-

tas. Apesar da confusão ali documen-

tada, o SEF garante que “o tempo 

máximo de espera foi de 30 minutos”. 

E, apesar de reconhecer que os servi-

ços não estavam preparados para o 

aumento tão grande e rápido de pas-

sageiros, fonte do SEF garante que a 

sala de espera não tem capacidade 

para mais de “cem pessoas”, pelo que 

qualquer chegada simultânea de pas-

sageiros acima desse valor pode levar 

a imagens similares àquela, mesmo 

que não implique a chegada de “oito 

voos”, com cerca de 800 passageiros, 

como aconteceu durante o período 

retratado. 

Na sequência da divulgação da 

fotogra a, o SEF veio garantir, em 

resposta escrita, que o aglomerado 

de pessoas que aguardava a veri ca-

ção dos documentos no controlo de 

fronteira do Aeroporto de Faro se 

deveu ao facto de este controlo estar 

a funcionar, “por determinação da 

Resolvida a confusão provocada pela falta de meios do SEF, o turismo algarvio espera que o corredor com o Re

ANA Aeroporto, na chamada ‘zona de 

Inverno’, que não se encontra ade-

quada a receber o exponencial cres-

cimento do número de passageiros 

(+190%), após a abertura do corredor 

aéreo com o Reino Unido”. 

Segundo o esclarecimento do SEF 

enviado ao PÚBLICO, esta zona tem 

apenas “cinco posições de controlo 

documental de passageiros na área 

de chegadas”, ao contrário da “zona 

de Verão”, ainda encerrada pela ANA, 

que disponibiliza o dobro dessas posi-

ções. Contudo, a ANA diz que a área 

em questão é “a mesma utilizada no 

período de Verão como de Inverno” 

e diz lamentar que “a falta de recursos 

por parte do SEF cause impacto nega-

tivo nos passageiros que chegam ao 

Aeroporto de Faro”. 

A mesma fonte dá ainda conta, 

numa informação enviada ao PÚBLI-

CO, que “fornece antecipadamente as 

informações sobre o tráfego previsto”, 

para que as operações de segurança 

e controlo possam ser atempadamen-

te adequadas, pelo que “irá esclarecer 

junto do SEF quais as razões para este 

tipo de ocorrência”. 

Depois da informação inicialmente 

divulgada, o SEF admitiu que, no dia 

26, quando se registou o pico de che-

gadas de oito voos, estavam apenas 

três dos cinco postos de controlo a 

funcionar (a ANA diz que eram ape-

nas dois) e nenhum dos sistemas de 

controlo automáticos, os chamados 

e-gate. Uma situação que já foi ultra-

passada com o reforço, desde esta 

quinta-feira, de 12 inspectores do SEF 

no Aeroporto de Faro. 

SEF surpreendido 

Um reforço que, garante o SEF, já 

estava previsto para esta semana, 

com o pressuposto de que o corredor 

aéreo com o Reino Unido só entraria 

em funcionamento por estes dias. O 

anúncio de que o mesmo abriria na 

passada sexta-feira levou à precipita-

ção de voos e passageiros, sem que o 

reforço de inspectores no controlo de 

fronteiras estivesse já concretizado, 

explica o SEF. Também os dois e-gates 

nas partidas — “com um sistema mais 

automatizado” e que só deveriam 

estar prontos no nal da próxima 

semana, acrescenta a mesma fonte. 

Além disso, a partir da próxima terça-

-feira, dia 1 de Setembro, “haverá 

novo reforço de mais dez inspecto-

res”, garante o SEF. 

A mesma fonte garante que não se 

registou qualquer situação similar a 

esta nos aeroportos de Lisboa e do 

Porto. A ainda baixa frequência de 

voos, sobretudo no caso do Porto, e 

um maior dispositivo de inspectores 

do SEF nestes locais, com particular 

incidência para Lisboa, são as razões 

para isso. 

Na sequência desta caso, a ANA 

recorda ainda que “apesar das várias 

solicitações” que tem feito junto do 

SEF nesse sentido, “não foi possível 

assinar” com este serviço um acordo 

que de na os tempos máximos de 

espera dos passageiros “para garantir 

o cumprimento das boas práticas 

internacionais conforme recomenda-

do pela Associação Internacional de 

Transporte Aéreo”. 

Esta sexta-feira, na conferência de 

imprensa quinzenal sobre a pande-

mia na região, a delegada de Saúde 

SEF garante que já reforçou 
inspectores no Aeroporto de Faro  
SEF garante que, apesar do aglomerado 
de pessoas retratado numa fotogra a 
divulgada nas redes sociais, ninguém 
esperou mais do que “30 minutos”. 
Reforço já foi concretizado anteontem

Algarve
Patrícia Carvalho

DR

estavam, na altura, “em manuten-

ção”, pelo que não se encontravam 

em funcionamento, mas o SEF pediu 

a antecipação da entrada em funcio-

namento de oito novos equipamentos 

destes nas chegadas — e outros tantos 
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O pneumologista Filipe Froes 

avisou ontem que o aumento de 

casos de covid-19 nos últimos dias 

pode levar Portugal a ser excluído 

dos corredores seguros do Reino 

Unido e a uma reavaliação da data 

da declaração do estado de 

contingência. A hotelaria algarvia 

reza para que este receio não se 

con rme, pois a abertura do 

corredor aéreo com a Grã Bretanha 

já está a ter um efeito positivo na 

economia do Algarve, com o 

aumento de novas reservas e a 

reactivação daquelas que tinham 

sido canceladas, sobretudo para 

Setembro e Outubro. 

No aeroporto de Faro, já é notório 

o aumento de passageiros, com os 

turistas britânicos a revelarem à 

Lusa que aguardavam o 

levantamento da obrigatoriedade 

de quarentena imposta pelo 

Governo britânico para poderem 

viajar para Portugal. “Não tínhamos 

nada preparado. Assim que 

disseram que poderíamos ir de 

férias, marcámos a viagem de avião 

e depois procurámos hotel”, 

a rmou James Meakin, acabado de 

chegar de Londres. 

Outros passageiros deste voo 

revelam que só após o 

levantamento da imposição de 

quarentena no regresso ao país 

decidiram viajar, com uma turista a 

considerar que “seria desrespeitoso 

para as pessoas do outro país viajar 

sem permissão”. 

Também acabada de chegar num 

voo “completamente cheio”, Soraya 

Halabi realçou a forma “ordeira e 

respeitosa” com que “todos os 

passageiros usavam máscara”, 

numa viagem onde predominavam 

“famílias com lhos”. Já Amanda 

Reverten revelou que a sua 

“primeira vez em Portugal” 

acontece após terem cancelado as 

férias em “Espanha, depois em 

França e na Croácia” devido à 

imposição do Governo britânico, 

numa viagem que foi “marcada 

O Verão, no Algarve, parece ter 
(re)começado por estes dias

poucas horas depois” do anúncio 

da retirada do país da “lista negra”. 

Nas chegadas do aeroporto 

algarvio, dezenas de táxis 

resguardam-se do sol, logo após o 

almoço, uma das “horas mais 

calmas” para “apanhar 

passageiros”, revela à Lusa um dos 

taxistas que aguarda a chegada de 

mais um voo da capital britânica. 

“De manhã, foi bem mais agitado. 

Desde sábado que os aviões 

começaram a chegar mais cheios,” 

a rma António Pinto, realçando um 

“aumento de 40 a 50%” em 

passageiros transportados. 

O voo que aqueles taxistas 

aguardavam foi o 15.º a ligar os 

vários aeroportos britânicos a Faro 

na passada quarta-feira, dia em que 

eram esperadas mais 12 ligações até 

ao nal da noite. 

O presidente da Região de 

Turismo do Algarve (RTA) considera 

que “ nalmente se fez justiça” em 

relação a Portugal. “O efeito 

começou a sentir-se logo na 

primeira hora a seguir ao anúncio 

o cial, com a reactivação de 

reservas que estavam canceladas ou 

adiadas”, a rmou João Fernandes. 

Segundo aquele responsável, 

surgiram também “novas reservas” 

de turistas que aguardavam a 

inclusão de Portugal na lista de 

países seguros, já que lhes 

possibilitava a “realização de um 

seguro de viagem” com o qual “os 

britânicos se habituaram a viajar”. 

Outra fonte de novas reservas foi 

o cancelamento de viagens para 

outros destinos incluídos na “lista 

negra” britânica, o que “os deixa 

numa posição desvantajosa” em 

relação a Portugal, realçou. João 

Fernandes destaca a “oferta extra” 

anunciada por companhias como a 

Wizzair, a Easyjet, a Jet2 ou a Tui e 

que “ligam Faro a 20 cidades no 

Reino Unido”. No entanto, é sabido 

que são realizadas “revisões 

semanais” à decisão britânica. E se 

as condições epidemiológicas em 

Portugal mudarem, para pior, o 

turismo Algarvio voltará a car em 

apuros.PÚBLICO/Lusa

eino Unido se mantenha aberto

regional de Faro, Ana Cristina Guer-

reiro, disse que a situação epidemio-

lógica “tem conseguido manter-se 

estabilizada”, havendo apenas peque-

nos surtos “de transmissão familiar 

ou laboral”, disse, citada pela Lusa. 

O número de casos activos é 264 e 

nenhum dos oito internados se 

encontra nos cuidados intensivos. 

Ana Cristina Guerreiro disse também 

que entre os casos de covid-19 na 

região há “48 ou 49” que são impor-

tados, seja de portugueses que viaja-

ram para o estrangeiro, sobretudo 

para Espanha, ou de cidadãos estran-

geiros que se deslocaram para o 

Algarve e adoeceram lá. Um número 

desvalorizado pelo presidente distri-

tal da Protecção Civil, António Miguel 

Pina, que lembrou que a população 

algarvia triplica no Verão, pelo que 

esses números não têm “signi cado 

nenhum”. 

patricia.carvalho@publico.pt

Reportagem
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Governo trava a venda de imóveis 
de 265 milhões do antigo BPN
Finanças ordenam à Parvalorem que suspenda a venda intermediada pela Alantra, sociedade liderada em 
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´O desemprego no Algarve vai disparar  a partir de outubro´
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/08/2020

Meio: Sol Online Autores: Sónia Peres Pinto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8c42f698

 
O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Elidérico Viegas,
considera que 'o turismo é um gigante económico, mas é um anão político' e, por isso, entende que o
setor tem grande dificuldade 'em fazer valer os pontos de vista junto dos decisores governamentais'.
 
Alertou para os meses perdidos em julho e agosto. Os valores de ocupação sempre confirmaram essas
perspetivas?
Confirmam-se as nossas expectativas. Agosto contou sobretudo com a procura do mercado interno e,
embora as ocupações tenham sido superiores às verificadas em julho, vão ficar aquém face aquilo que
é habitual, ou seja, de ocupações perto dos 100%. Ainda tivemos algum mercado externo,
nomeadamente alemães e holandeses, que são mercados importantes, mas com quedas superiores a
50%.
 
Já disse que a decisão do Reino Unido de tirar Portugal da lista negra peca por ser tardia; ainda assim,
vai conseguir minimizar as perdas?
 
Era uma decisão há muito esperada, mas peca por ser demasiado tardia, comprometeu os resultados
sobretudo dos meses de julho e agosto, que são os meses de excelência do turismo da região . Vai
contribuir, naturalmente, para um aumento da procura por parte do mercado britânico em setembro e
em outubro, que são os dois meses que faltam para completar a chamada época turística, mas são
meses mais fracos. Na hotelaria não há stocks, o quarto que não se aluga hoje amanhã não se aluga
duas vezes. Os prejuízos acumulados mantém-se, não são recuperáveis. Vamos ter agora certamente
mais gente, mais britânicos em setembro e em outubro, mas esta decisão abre sobretudo boas
perspetivas para o setor turístico.
 
Em setembro e outubro também são praticados preços mais baixos...
 
São sem dúvida mais atrativos. E, acima de tudo, serve para potenciar gradualmente a procura,
mesmo durante a estação baixa, para que depois, no início da época turística de 2021, possamos
regressar a alguma normalidade, não em termos homólogos como tínhamos no passado, mas já numa
perspetiva de termos restabelecido os canais de comercialização e distribuição tradicionais de modo a
que possamos a ter um ano turístico mais sustentado.
 
Mas ainda longe dos recordes atingidos em anos anteriores?
 
Sim.
 
Quanto tempo vai demorar a recuperar a atingir aqueles valores?
 
Disse em março que a recuperação iria demorar entre três a quatro anos, o mercado turístico é um
mercado muito sensível e reage a estas situações, pela positiva e pela negativa, de forma muito
abrupta e muito rápida. Neste caso, teve uma reação à pandemia de queda abrupta, foi a primeira
consequência. Também disse, na altura, que a recuperação, contrariamente ao que tinha acontecido
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no passado, iria demorar e que o turismo não seria o primeiro setor a recuperar, o que de facto veio a
confirmar-se. Ainda continuam a existir uma série de fatores de incerteza que vão determinar a
recuperação e que passa quer pelo comportamento do transporte aéreo - ainda não sabemos como é
que vai evoluir o setor da aviação - e pelos mercados concorrentes - que ainda não sabemos como
vão evoluir -, como é o caso da vizinha Espanha, quer pelo controlo da pandemia. Perante estas
perspetivas, estamos dependentes de fatores externos que não controlamos, nem dominamos.
 
Leia o artigo na íntegra na edição impressa do SOL. Agora também pode receber o jornal em casa ou
subscrever a nossa assinatura digital.
 
Sónia Peres Pinto
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Faro é a cidade mais procurada por turistas espanhóis

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=813f0aca-7ea6-4683-b5ca-

f7b9dd52ac28&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E há um dado que pode ajudar a perceber o que está a acontecer. Faro tornou-se o destino mais
procurado do mundo por turistas espanhóis. Destronou mesmo a cidade de Londres. Os fatores
segurança e proximidade aparentam ser decisivos na tomada de decisão dos espanhóis.
Comentários de Diogo Ferreira, Old Tavern; Jaime Simões, restaurante-bar O Castelo.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-08-28 21:41
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-28 20:11
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-29 08:50
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-29 09:40
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-28 01:06
 TVI 24 - Notícias , 2020-08-29 12:43
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