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O Presidente da República antevê uma crise económica, mas também social devido ao aumento do
desemprego nos jovens.
Durante uma visita ao concelho de Monchique no Algarve, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que se
Portugal perder o corredor aéreo do Reino Unido, vai ser uma coisa negra.
 
Repetições: CM TV - Notícias CM , 2020-09-01 08:26
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Reservas 
à eletrificação 
da linha férrea 

No âmbito da consulta públi-
ca do projeto de eletrificação do 
troço Tunes-Lagos da linha fér-
rea do Algarve, a autarquia de 
Lagos manifestou reservas à 
proposta apresentada pela In-
fraestruturas de Portugal, devi-

  

do aos "impactos paisagísticos 
negativos e muito significati-
vos" na frente de mar da Meia 
Praia. Os fundamentos do pare-
cer têm a ver com "a introdução 
de catenárias com sete metros 
de altura e a perspetiva dos fu 
turos atravessamentos desni-
velados da linha serem feitos 
por estruturas de altura ainda 
superior". A câmara diz que es-
tas intervenções prejudicarão 
"a excelência do lugar". • 1.C.E. 

Página 2



A3

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 12

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 31,50 cm²

  Corte: 1 de 5ID: 88337473 01-09-2020

B Z OM / 
E ' AÇÃO 

O A PASSO 

Turismo 

1 ,01 inair r S". - - • 

 

 

O mês de julho continuou a mostrar uma tendência 
de recuperação na atividade turística nacional. 
No entanto, as quebras ainda são superiores 
a 60% e o setor vai demorar a recuperar. 

TEXTOS Daniela Soares Ferreira 
FOTOGRAFIA Diana Tinoco 
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Turismo. 
Tendência 
de recuperação 
mantém-se. 
Portugueses 
ajudam 
O mês de julho trouxe consigo um milhão de hóspedes 
e 2,6 milhões de dormidas ao turismo português. 
A recuperação faz-se a passo e passo, mas números 
estão muito longe de estabilizar. 

Zoom // Turismo 
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DANIELA SOARES FERREIRA* 
daniela.ferreira@ionline.pt  

A época alta de verão está quase a chegar 
ao fim e com a pandemia de covid-19 já 
era esperado que atividade turística mos-
trasse quedas abruptas, em resultado da 
pandemia. Apesar dos valores mais recen-
tes ainda mostrarem grandes quebras, a 
atividade tem recuperado. Pelo menos, é 
isso que mostra a estimativa rápida do 
Instituto Nacional de Estatística (INE): 
durante o mês de julho, o setor do aloja-
mento turístico terá registado um milhão 
de hóspedes e 2,6 milhões de dormidas, 
número que corresponde a variações nega-
tivas de 64% e 68%, respetivamente. 

Em números, o gabinete de estatística 
revela que as dormidas de residentes 
registaram uma diminuição de 31,3% 
chegando aos 1,7 milhões. No entanto, 
este valor mostra uma grande recupe-
ração face ao mês anterior, em que foi 
registada uma quebra de quase 60%. 

Já no que diz respeito às dormidas de 
não residentes, estas terão decrescido 
84,2% para os 906,6 mil, também um 
número inferior ao registado no mês 
anterior e que tinha sido de mais de 96%. 

Os hóspedes residentes terão sido 719,3  

mil, uma quebra de 32,7% (-60,3% em 
junho) e os hóspedes não residentes terão 
atingido um total de 305,8 mil, valor que 
representa um recuo de 82,8% (-95,6% 
no mês anterior). 

A estimativa rápida do gabinete de esta-
tística revela também que o Alentejo terá 
continuado a apresentar a menor dimi-
nuição no número de dormidas, face ao 
mês homólogo, apresentando uma desci-
da de 25,8%. A região mais afetada no que 
diz respeito à atividade turística é a Madei-
ra que apresenta uma quebra de 86,8%. 

No que diz respeito ao mercado exter-
no, Canadá, Reino Unido, EUA, Brasil ou 
China registaram recuos de mais de 90% 
durante o mês de julho. Do lado contrá-
rio — que apesar de mostrarem quebras, 
são menos expressivas—estão países como 
Suíça, Espanha, Alemanha e França. 

Mas, apesar da recuperação, o INE avan-
ça que, ainda no mês de julho, 27,6% dos 
estabelecimentos de alojamento turísti-
co terão estado encerrados ou não regis-
taram movimento de hóspedes (46,3% 
em junho). 

ALGARVE RECUPERA... MAS POUCO No 
total, o Algarve foi a região que conse-
guiu números maiores de visitantes. A Página 5
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Dormidas de residentes 
terão diminuído 31,3% 
para 1,7 milhões e não 
residentes terão caído 
84,2% para 906,6 mil 

"Agosto contou 
sobretudo com procura 

do mercado interno" 
com ocupações 

a subir no Algarve 

nível nacional, uma das regiões portu-
guesas preferidas para passar férias con-
tou com 636,9 mil dormidas de residen-
tes e 3892 mil dormidas de não residen-
tes. Apesar da recuperação face ao mês 
anterior, estes valores ainda represen-
tam quebras de 25,3% e 81,8%, respeti-
vamente, face ao ano anterior. 

O mês de agosto, que ontem terminou, 
segue a mesma tendência de recupera-
ção na região, como chegou a dizer ao 
SOL Elidérico Viegas, presidente da Asso-
ciação dos Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve (AHETA). "Confir-
mam-se as nossas expectativas. Agosto 
contou sobretudo com a procura do mer-
cado interno e, embora as ocupações 
tenham sido superiores às verificadas 
em julho, vão ficar aquém face aquilo 
que é habitual, ou seja, de ocupações per-
to dos 100%. Ainda tivemos algum mer-
cado externo, nomeadamente alemães 
e holandeses, que são mercados impor-
tantes, mas com quedas superiores a 
50%", disse o responsável. 

A quebra na procura fez com que nem 
todos os hotéis abrissem portas, como 
explicou o responsável numa entrevis-
ta dada ao SOL, acrescentando que cer-
ca de 20% das unidades hoteleiras estão  

encerradas, com abertura prevista ape-
nas para a próxima época turística de 
2021, a Páscoa. 

A pandemia continua ainda com incer-
tezas e incerto também é o futuro do 
turismo. Por isso, recuperar as taxas de 
ocupação de praticamente 100% não será 
para já. "Disse em março que a recupe-
ração iria demorar entre três a quatro 
anos, o mercado turístico é um merca-
do multo sensível e reage a estas situa-
ções, pela positiva e pela negativa, de for-
ma muito abrupta e muito rápida. Nes-
te caso, teve uma reação à pandemia de 
queda abrupta, foi a primeira consequên-
cia", explicou Elidérico Viegas. "Tam-
bém disse, na altura, que a recuperação, 
contrariamente ao que tinha aconteci-
do no passado, iria demorar e que o turis-
mo não seria o primeiro setor a recupe-
rar, 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 com-
portamento do transporte aéreo - ain-
da 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  

Apesar das quebras, 
o Algarve não foi a região 
a apresentar as maiores 
descidas. No pódio 
está a Região Autónoma 
da Madeira 
Di"vriNoco 

pandemia", disse ainda o responsável. 
Face a estas perspetivas, Elidérico Vie-
gas não tem dúvidas: "Estamos depen-
dentes de fatores externos que não con-
trolamos, nem dominamos". 

E sem turismo, aumenta também o 
desemprego, com a taxa a subir mais de 
216%, valor que Elidérico Viegas consi-
dera que vai aumentar com o fim do 
layoff simplificado. "Temo que esses 
números vão aumentar ainda mais a par-
tir de outubro, porque esses aumentos 
enormíssimos que tivemos no desem-
prego ocorreram quando ainda estava 
em vigor o regime de layoff simplifica-
do", acrescenta. 

Também Francisco Calheiros, presiden-
te da Confederação do Turismo Portu-
guês (CTP) considera ser difícil prever a 
retoma deste setor. "É prematuro fazer 
previsões porque há muita incerteza em 
relação a esta pandemia. Até à descober-
ta da vacina, é difícil fazer previsões mais 
rigorosas. Diria que, no melhor cenário, 
a recuperação comece em 2021 e só em 
2022 prevemos retomar a linha de cres-
cimento e os números que vínhamos a 
registar nos últimos anos", chegou a dizer 
em entrevista ao SOL, em julho. 

Com Sónia Peres Pinto Página 6
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RTPt Precários questionam primeiro-

 

-ministro sobre situação de Cãndida Pinto 

Até Si 
Possibilidade de jornalista ser de novo integrada nos quadros 
deixou trabalhadores revoltados // PÁG. 32 

1,50E // Terça-feira, 1 setembro 2020 // Ano 11 // Diário Nún fero 3286//  Diretor. Mário Haurires Dir. exec.: Vítor  Rainho // Dir. exec. adjuntcc José Cabrita Saraiva// Subdir.Pwrr.  : Marta F. Reis // Dir. de arte: Francisco Alves 

Vistoria técnica 
• avalia hoje condições 

da Festa do Avante! 
Câmara do Seixal aguarda parecer para dar luz verde 

DGS diz que na situação atual há risco real 
de haver pessoas infetadas na Festa do Avante! 

DGS sem orientações gerais para eventos de massas desde abril 
//  PÁGS. 2-3 
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Escolas. Mais de 100 mil professores 
apresentam-se hoje ao serviço 
Alunos voltam às aulas na segunda quinzena de setembro. 
Fenprof alerta para problemas de higienização e sobrecarga de trabalho P. //PÁ G. 6 

Herói que 
inspirou o filme 
Hotel Ruanda 
detido por 
terrorismo 
1/ PÁG. 10 

Turismo. 
Recuperação 
mantém-se. 
Portugueses 
ajudam 

PÁGS. 12-15 

Socialistas pedem 
estabilidade 
para enfrentar 
crise económica 
e social 
HpAG 5 

INE confirma 
queda histórica 
do PIB de 16,3% 
no segundo 
bimestre 
// PÁG. 9 
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Setor do turismo teve alguma recuperação em Julho

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b53565a3-5f53-4ddc-8d86-

c1256d4c07e6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor do turismo teve alguma recuperação em Julho.
O Instituto de Estatística revelou que no mês passado, foram registados 1 milhão de hóspedes
responsáveis por 2 milhões 600 mil dormidas.
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Desemprego a crescer - Análise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5584c3f4-77f3-4bfb-bbf6-

ade9591f5b26&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A pandemia está a marcar profundamente o mercado de trabalho. A taxa de desemprego disparou em
julho para 8,1 por cento. Só no período de março a julho, 140.000 portugueses perderam o emprego.
Análise de Pedro Santos Guerreiro, jornalista, e de Miguel Sousa Tavares, comentador TV.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-31 20:43
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-31 01:39
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COVID-19 na Europa - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aa1104a9-c9b4-400a-b19e-

19f79db87176&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os números da COVID em Espanha mantém uma trajetória de vincada subida. Desde sexta-feira, há
registo de 23.572 novos casos e mais 83 mortos. Apesar de acumular os dados do fim de semana,
este foi o maior aumento de sempre para uma segunda-feira, o que indicia uma escalada de
pandemia, para alguns já muito próxima do descontrolo. O Ministério espanhol da Saúde identifica um
incremento na transmissão do coronavírus. Ainda assim, as aulas vão recomeçar e o primeiro-ministro
Pedro Sánchez deixa um forte apelo aos empresários: relancem a economia espanhola.
Direto de Valença.
Comentários de Lisete Reis, alojamento local.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-31 20:17
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-08-31 01:13
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Marcelo Rebelo de Sousa em Faro - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=702a32a1-72fc-46b2-9f3c-

e0b611669450&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Seguimos agora em direto para Faro, onde o Presidente da República está a falar aos jornalistas.
Comentários de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 31/08/2020
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Presidente da República quer que os portugueses compreendam que, muitas vezes, o Algarve dá mais
ao país do que aquilo que recebe
 
Todos os portugueses devem estar solidários com o Algarve e com os algarvios , nesta altura em que
a região está ser fortemente atingida pela crise criada pela Covid-19, independentemente  do que
estão a sofrer e que vão sofrer com a pandemia e a crise económica e social , apelou esta segunda-
feira, em Faro, o Presidente da República.
 
O repto foi lançado por Marcelo Rebelo de Sousa momentos depois de ter recebido a Chave de Honra
da Cidade de Faro, uma distinção recebida das mãos do presidente da Câmara de Faro Rogério
Bacalhau, numa cerimónia que teve lugar no Museu Municipal de Faro.
 
Mas, e apesar de ter uma longa ligação a Faro que começou quando o Chefe de Estado tinha ainda
tenra idade , com uma visita de estudo à capital algarvia, e se consolidou no final dos anos 60, em
que Marcelo Rebelo de Sousa, ao longo de anos, se deslocava semanalmente ao Algarve para dar
aulas, foi no Algarve, enquanto região, que as suas atenções se focaram.
 
É que, diz, a  missão  que assumiu de visitar todos os concelhos do Algarve, na sequência do forte
impacto que a pandemia teve no turismo,  não esteve apenas ligada à realidade e social - embora esta
última, a social, seja particularmente grave, por via do desemprego .
 
É mais do que isso. É a reafirmação do dinamismo algarvio , afirmou.
 
Era preciso compreender-se, no todo nacional, que o Algarve contribui mais para Portugal do que, em
muitos casos, Portugal tem contribuído para o Algarve , resumiu Marcelo Rebelo de Sousa.
 
E a chave que irá abrir a porta para atingir este objetivo poderá, muito bem, ser aquela recebida hoje
pelo Presidente da República.
 
A chave da cidade que Faro hoje me entrega, não foi entregue ao cidadão Marcelo Rebelo de Sousa.
Foi entregue a um Presidente da República Portuguesa que representa todos os portugueses , disse.
 
E ela ficará na Presidência da República portuguesa, passando aos meus sucessores, para atestar
como, neste momento histórico, ao homenagear o Presidente da República, o Algarve quer dizer algo
muito simples: Queremos ser algarvios. Queremos merecer maior atenção. Precisamos da vossa
atenção. Temos direito a essa atenção. Mas nós reconhecemo-nos no todo nacional e temos o orgulho
de ser portugueses , disse.
 
E é esse orgulho que se traduz no gesto para com o representante de todos os portugueses , rematou
o Presidente da República.
 
Já Rogério Bacalhau, edil de Faro, não escondeu que a distinção vai, acima de tudo, para o cidadão,
agora Cidadão Honorário de Faro, e frisou que ficou escrito no livro de honra do município que Marcelo

Página 12



Rebelo de Sousa,  para além da sua naturalidade, passa também a ser um farense .
 
Claro que no coração do povo do nosso concelho, já o é há muito. O povo não esquece o seu afecto
genuíno , disse o presidente da Câmara de Faro.
 
Não esquece, por exemplo, aquele dia frio de Março quando, atravessando quilómetros de praias
destruídas, de estufas devastadas, de habitações deitadas abaixo, e no meio de toda a desolação que
experimentámos, após o tornado de 2018, o Presidente da República ali estava transmitindo a sua
solidariedade e o ânimo indómito que o move , rematou Rogério Bacalhau.
 
Na sua visita a Faro, que se seguiu à que fez ontem e esta manhã ao concelho de Monchique, Marcelo
Rebelo de Sousa visitou o MAPS, para conhecer o trabalho feito por esta instituição no apoio aos sem
abrigo, visitou o mosaico romano do Deus Oceano, no Museu Municipal de Faro, descerrando uma
placa alusiva a este Tesouro Nacional e voltou a jantar com os presidentes da Câmara da região.
 
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
 
Hugo Rodrigues
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