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CONSUMO BRITÂNICO EM PORTUGAL 
PAGAMENTOS COM CARTOES ENTRE JUNHO E AGOSTO EM PORTUGAL 
Em milhões de euros 4, 158 

142,8 TOTAL 
119,2 

81,9 
420,1 

44,8 
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JUNHO JULHO AGOSTO 
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2020 

EM 2020 

TOP 5 DE CONCELHOS 

Albufeira  12,2 MC 
Lagos 6,7 MC 
Faro 6,4 MC 
Portimão 6,3 MC 

RVE 

71,2 milhões € 
Cerca de 50% 

dos gastos 

-3S EM QUÊ? 

(média trimestral 

por pagamento) 

Alojamento 

219,3 euros 

Restauração 

39,5 euros 

Supermercado 

35,2 euros 

2019 Loulé 25,0 MC 

PAGAMENTOS NOS TRÊS MESES DO VERÃO 
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Britânicos estiveram e estão sujeitos a quarentena por viajarem para Portugal 

RAQUEL OLIVEIRA 

O
s turistas ingleses, nos 
meses de verão, gasta-
ram, entre compras e le-

vantamentos, em Portugal, 
menos 308 milhões de euros do 
que no ano passado. É uma re - 
dução superior a 60% face aos 
movimentos com cartões feitos 
entre junho e agosto de 2019, 
antes da pandemia. No Algarve, 
Loulé concentra o.maior valor 
nos pagamentos destes turistas. 

A utilização de cartões de pa-
gamento quantifica o impacto 
da pandemia no turismo inglês 
em Portugal, obrigados de novo 
a quarentenas no regresso a 
casa. Segundo a SIES Analytics, 
os ingleses gastaram em com-
pras, entre junho e agosto, cer -
ca de 146 milhões de euros e le-
vantaram 42 milhões, valores 
muito inferiores aos registados 
em igual período do ano passa-
do, quando os montantes entre  

as duas operações ascendiam a 
496 milhões de euros 

O Algarve continuou a liderar 
a tabela dos distritos com mais 
pagamentos entre junho e 
agosto. Dos cerca de 188 mi-
lhões de euros movimentados 
'por britânicos, cerca de 85 mi-
lhões foram gastos no distrito 

USADOS 188 MILHÕES, 
LONGE DOS QUASE 
500 MILHÕES DE 2019 

de Faro, seguido de Lisboa, com 
40 milhões de euros. Na Madei-
ra, outro destino de eleição dos 
britânicos, foram gastos pouco 
mais de sete milhões de euros. 

Uma análise aos concelhos al-
garvio revela que Loulé -onde 
se situa a luxuosa Quinta do 
Lago - concentra, com 25 mi-
lhões de euros, o maior volu 
me de pagamentos em estabe-
lecimentos comerciais, entre 

ESPANHÓIS USAM MAIS 
DINHEIRO NOS HÍPERES 
El Os pagamentos dos turistas 
espanhóis têm estado a subir 
após a ligação entre os dois 
países ter estado reduzida a 
apenas algumas travessias. Os 
dados da entidade gestora do 
Multibanco mostram, no en-
tanto, uma mu~no con-
sumo: o valor médio de com-
pra nos hiperes e supermerca-
dos subiu este ano. Nos três 
meses de verão, os espanhóis 
movimentaram, entre com-
pras e levantamentos, 137 mi-
lhões de euros, menos 85 mi-
lhões face ao mesmo período 
de2019, passando de 11,6 mi-
lhões em junho ultimo para 
83 milhões em agosto. • 

lojas, restaurantes e hotéis. 
Nos levantamentos, o peso do 

Algarve é idêntico: dos cerca da-
42 milhões, quase 14 milhões 
ocorreram no distrito de Faro, o 
maior valor registado entre ju-
nho e agosto. 

Cerca de 64% dos pagamentos 
com cartões destinam-se a des-
pesas de alojamento e a alimen-
tação, quer na restauração quer 
nos supermercados. Face ao 
mesmo período do ano passa-
do, baixaram os valores médios 
por compra: no alojamento os 
pagamentos foram de 219,3 eu-
ros, menos 32,5 euros. A lide-
rança no que diz respeito a 
gamentos de tecnologia, cultu - 
ra e entretenimento, também 
pertence ao Algarve, com me-
tade dos 3,4 milhões de euros 
gastos a serem deixados no dis - 
trito de Faro. * 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

TRANSAÇÕES BANCÁRIAS TRAÇAM RETRATO 

TIJ R SMO 
BRITÂNICOS GASTAM 
MENOS 308 MILHÕES 

CARTÕES O  Movimentos entre junho e agosto permitem quantificar 
impacto da pandemia nos pagamentos dos ingleses REGIÕES O  Algarve 
concentra o maior volume de transações e de levantamentos em dinheiro 

Página 1



A2  
RTP 1
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1 1 1

Ajuntamentos no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c4f1b83c-af0c-4cd9-8976-

82964bebf390&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Albufeira, comerciantes e turistas estão descontentes com as medidas de contingência decretadas
pelo Governo, para combater a pandemia. Contestam as limitações no consumo de álcool, e nos
horários de bares e restaurantes.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-09-13 09:10
 RTP 1 - Jornal da Tarde , 2020-09-13 13:13
 RTP 3 - 3 às... , 2020-09-13 11:07
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-09-13 12:11
 RTP 3 - 3 às... , 2020-09-13 15:10
 RTP 3 - 3 às... , 2020-09-13 17:14
 RTP 3 - 3 às... , 2020-09-13 18:11
 RTP 3 - 3 às... , 2020-09-13 19:21
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MILHARS CORREM PARA 
FUGIR A QUARENTENA 

FILAS O  Concentração de voos no espaço de uma hora levou a um ajuntamento de pessoas 
no Aeroporto de Faro DADO Turistas consideram região do Algarve um destino seguro 

4; 

f. 

Dezenas de turistas britânicos esperavam ontem de manhã no Aeroporto de Faro para poderem regressar ao Reino Unido sem cumprir a quarentena 

60.5% 
Taxa de ocupação hoteleira£ 
O Algarve registou uma taxa de 
ocupação média por quarto de 
60,5% no mês de agosto, 35% 
abaixo no número registado em 
igual período do ano anterior. 

Ministro ataca ANA 
Eduardo Cabrita, ministro da 
Administração Interna, apontou 
ontem o dedo à ANA Aeroportos 
por "violar as obrigações de 
serviço público", referindo-se 
às longas filas registadas no 
Aeroporto de Faro. 

Saúde discorda de decisão 
Durante a conferência de im-
prensa de ontem da Direção-
-Geral da Saúde, a ministra 
Marta Temido afirmou que "não 
concorda com a decisão" toma-
da pelo governo britânico de re-
tirar Portugal mas "respeita". 

Época cio golfe afetada 
Com o início da época de golfe 
marcada para este mês, a deci-
são irá afetar as marcações já 
previstas. "Obviamente que com 
esta decisão haverá cancela-
mentos 

 
para o período próximo" 

referiu João Fernandes, presi-
dente da Região de Turismo do 
Algarve, que está expectável 
com uma possível reversão da 
medida na próxima semana. 

AEROPORTO DE LONDRES 
CONCENTRA VOOS 

Os vários aeroportos de 
Londres são aqueles que con-
centram a maioria dos voos 
que têm saído do Aeroporto 
de Faro nos últimos dias. • 

MAIS 30 AVIÕES COM 
PARTIDA MARCADA HOJE 
O Estão previstos cerca de 30 
voos hoje para os aeroportos 
britânicos com salda de Faro, 
à semelhança do que aconte-
ceu no dia de ontem. • 

SAIBA MAIS 

AEROPORTO DE FARO SAIDA DE BRITÂNICOS 

TURISMO 

DEBANDADA 

RAFAEL DOMINGUES 

M
filhares de turistas bri-
tânicos invadiram nos 
últimos dias o Aero-

porto de Faro, depois do anún-
cio do governo inglês de impor 
novamente a quarentena à 
chegada ao país. Apesar da de-
cisão só entrar hoje em vigor, o 
movimento de turistas tem 
sido bastante significativo 
desde quinta-feira, após a de-
cisão ter sido comunicada. 

Para ontem estavam marca-
dos cerca de 30 voos para ae-
roportos britânicos a partir de 
Faro e as longas filas começa-
ram a registar-se logo pela 
manhã. A prever esta medida,  

na semana passada pela Escó-
cia e País de Gales, o que obriga 
as dezenas de turistas que em-
barcaram ontem a ter de cum-
prir os 14 dias de isolamento à 
chegada. 

"O governo escocês já tinha 
declarado 
quarentena 
antes de vir-
mos. Não vai 
ser novidade 

para nós, agora quando che-
garmos ternos de ir mais duas 
semanas para casa de quaren-
tena" referiu Wilson, turista 
proveniente da Escócia. 

Apesar do aumento no nú-
mero de casos nos últimos dias  

em Portugal, quem escolhe o 
Algarve para passar fériassen-
te-se em segurança na região. 
"Sinto-me mais seguro aqui 

do que em casa. Toda a gente 
parece usar máscara e em to-
das as lojas e restaurantes onde 
estive isso era verificável; as 
distâncias de segurança tam-
bém são cumpridas" acres-
centou David. 

A medida vai ter um impacto 
devastador na economia da 
região do Algarve, segundo 
afirmou ao CM Elidérico Vie-
gas, presidente da AHETA (ver 
entrevista pág. 47) . • 
NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

muitos turistas já tinham mar-
cado os seus voos para ontem, 
de forma a fugirem à quaren-
tena, caso fosse imposta, o que 
acabou por acontecer. 

"Já tinha o meu voo marcado 
com destino a Liverpool. Estou 
desapontado 
com esta de-  TURISTAS  DESCONTENTES 
cisão, nor COM A DECISÃO TOMADA 
malmente PELO GOVERNO INGLÊS apoio as deci-

 

sões do governo mas este é um 
local seguro" disse ontem ao 
CM David Williams, turista 
britânico. 

A decisão de imposição de 
quarentena tomada por Ingla-
terra já tinha sido decretada, C01101310 
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ÉPOCA 2020/21 
HOJE NÃO PERCA 

Grátis 
SPORT 

.0,038 

1 6  ••••• 
JUGO°.  

AS ESTRELAS 
DE TODOS OS PLANTÉLS E QUANTO 

CUSTARAM OS REFORÇOS 

14ç FASCÍCULO 03111111:12 

    

    

POR APENAS 

1 , 99€ 
+ JORNAL 

+ OFERTA 
FOGÃO 

DE METAL 

Nas bancas 
6 8  feira, dia 18, 

CASA De BCNECAS 

CAÇA AO HOMEM P.8 E9 

HOSPEDEIRA 
VIOLADA 
À SAÍDA 

DE GINÁSIO 
PJ divulga foto do agressor 

TUDO O QUE PRECISA DE..S,ABER P.4 A7 

FUNÇAO 
PÚBLICA 
FORÇADA 

A MUDANÇAS 
ATÉ 60 KM 

Definido plano antivírus. 
Trabalhadores podem ser 

deslocados. Faltam 
funcionários nas escolas 

VIDAS  P.41 A45 

STELLA 
ABRAÇA 
O MUNDO 
DA MODA 

É a filha 
mais nova 
do clã Figo 

MEDIA P29 
CRISTINA FERREIRA JÁ É DONA 

DE 2,5% DA MEDIA CAPITAL 
Usa empresa que tem 
com o pai no negócio 

PUEI 

DRAMA P.14 

   

    

   

CUIDAVA DA MÃE. 
FOI PICADA POR UMA 
ABELHA E NÃO RESISTIU. 
CORPO FICOU CINCO 
DIAS NA CAMA 

VIVE COM FILHA 
MORTA EM CASA 

 

  

PdISAIr 

ale 2030 

Anil Broca 
Anli Gazuas 

Chaves 10011 
incorhaveis ire 

Distribuidor em Portugal: TECNOPORTA 

www.tecnoporta.m 

GUIA 
COMPLETO 
DA NOVA 
TEMPORADA 
CALENDÁRIO 
EQUIPAS 
ÁRBITROS 

SI 

• 
; • 

SÁBADO 12109/2020 IDIÁR101 31,70 (C/IVA) 

www.cmjornal.pt 

ORBE 
OREM^ ENDA AL CCTAV OR BERO da manhã DIR GEANSIBIT ALE ARMANDO ESTEVES Mei A E ALFREDO LE TE 
011,iErlY EXECtRIVIICaDSF1)1~001-~ IOSECARLOSCASTRO E RUAM SANTOS 

NOVO BANCO EMPRESTA P,10 E11 

28 MILHÕES AO BENFICA 

HOJE 
S MULHERES 

ADIDA 

O CHEF 

; 1JUBOMIR 

AS CURVAS 
DE GEORGINA 
EM VENEZA 

BISPOS ESCONDEM 
CONTAS DE FATIMA 
DIFERENDO COM O FISCO 
OCULTA DINHEIRO DAS ESMOLAS 

O REITOR do Santuário disponível 
para revelar números em segredo 
O COVID provoca duro golpe nos 
cofres. Menos 77% de receitas P.23 A 26 

ALGARVE P.31 

Milhares de ingleses 
em fuga à quarentena 

BEBE  ESTÁ BEM P.22 

Mulher não resiste 
a parto complicado 

ATOR ASSASSINADO P.38 

Teatro doa receitas 
a família de Candé 

DRAMA NA GRÉCIA P.32 

Cf_roKozp 
CILINDROS DE SEGURANÇA 

PEDIDA PRISAO 
PARA AMANTE DE ROSA 

• MINISTÉRIO 
PÚBLICO 
TEME FUGA 
DE JOAQUIM 
P.48 

~1. 

BOMBEIROS 
SETA 

Portugal vai acolher 
refugiados de Moda 
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Regiões menos 
turísticas em recordes 

PORTUGAL Alguns negócios em 
regiões portuguesas menos turís-
ticas, como Alentejo, Centro e 
Norte, tiveram o "melhor verão 
de sempre", o único fator posi-
tivo "dentro do cenário negati-
vo" causado pela pandemia, 
segundo o Turismo de Portugal. 
Luís Araújo fala ainda num "turis-
mo familiar" este verão, com 
"períodos mais longos, procura 
por unidades de alojamento mais 
isoladas e mais individuais". 
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 	Duração: 00:00:33

 	OCS: Rádio Observador - Notícias

 
ID: 88560152

 
14-09-2020 08:14

Porto volta a ficar de fora dos planos de retoma da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=13a2dce5-99ae-4b29-8dbc-

cc2988e9ca27&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Porto volta a ficar de fora dos planos de retoma da TAP, a companhia aérea vai repor vários voos
para a Europa África Brasil e Estados Unidos já em Outubro, mas estes voos vão partir do aeroporto
Humberto Delgado em Lisboa e o Porto volta a ficar de fora do plano de recuperação da companhia.
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Renascença

 	Duração: 00:00:28

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88558822

 
14-09-2020 07:04

Porto volta a ficar planos de retoma da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8e526075-a5bf-4208-86c5-

81cce0b23f72&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Porto volta a ficar planos de retoma da TAP. De acordo com o "Jornal de Notícias", a companhia
aérea vai repor já no próximo mês, vários voos para a Europa, África, Brasil e Estados Unidos.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-09-14 08:03
 Renascença - Notícias , 2020-09-14 09:02
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 	Duração: 00:00:34

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 88558927

 
14-09-2020 06:51

1 1 1

CTP contra o aumento do salário mínimo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a14d576a-d468-4947-b686-

233508ec7021&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Confederação do Turismo de Portugal rejeita qualquer aumento salário mínimo no
próximo ano. Diz que isso seria atirar as empresas para o precipício.
Declarações de Francisco Calheiros, presidente Confederação Turismo Portugal.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-09-14 09:16
 RTP 3 - 360 , 2020-09-13 21:39
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ORÇAMENTO PARA 2021 

Turismo pede 
alívio fiscal 
00  presidente da Confede-
ração do Turismo defende 
um alívio da carga fiscal no 
âmbito do Orçamento do 
Estado para 2021. Em entre-
vista o 'Negócios' e Antena 1, 
Francisco Calheiros sugere 
uma descida do IRS, do IRC e 
das tributações autónomas. 
"Temos de ser realistas. As 
empresas estão muito des-
capitalizadas, na sua maior 
parte", lembrou. • 

Francisco Calheiros preside 
à Confederação do Turismo 
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A10Marcelo em Alcoutim disse "era importante" haver uma reversão da decisão britânica
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/09/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2756b611

 
Depois de visitar, este domingo, o lar Nossa Senhora da Conceição, em Martim Longo, Marcelo Rebelo
de Sousa teve na agenda oficial um jantar com os presidentes de Câmara do Algarve num hotel de
Alcoutim, pelas 20h00, onde se inteirou como os autarcas pensam reagir ao recente anúncio do Reino
Unido de excluir Portugal do corredor aéreo que isenta os viajantes de quarentena à chegada a
território britânico devido à Covid-19.
 
"Quando tivemos a última reunião havia a esperança que se pudesse prolongar o corredor por mais
uma semanas, porque havia marcações, havia reservas e expectativas muito boas para o mês de
setembro, para uma série de eventos em outubro, nomeadamente o Masters de Golfe e a Fórmula 1 e,
em novembro a prova de motos internacional [MotoGP], mas havia o medo que houvesse uma decisão
inglesa desfavorável", disse o chefe de Estado.
 
Marcelo Rebelo de Sousa realçou que a decisão britânica de retirar Portugal do corredor aéreo
verificou-se e aguarda pela reunião com os autarcas "para ver um bocadinho como é que eles medem
os efeitos" da decisão.
 
"Porque eu pude ver ainda há dias que o efeito era muito bom de subida do turismo inglês e, agora,
eles [autarcas] vão dizer-me quão maus são os efeitos desta decisão britânica", antecipou,
acrescentando que quer "também perceber como vão reagir a isso, o que é que é possível fazer,
supondo que não há uma alteração da situação nos próximos tempos".
 
O Presidente da República considerou que "era importante" haver uma reversão da decisão britânica
que permitisse ao Algarve regressar ao corredor aéreo com o Reino Unido, sobretudo porque "já estão
vendidos muitos milhares de bilhetes" para as prova de Fórmula 1 e "já esteva cheia a ocupação
hoteleira um pouco por todo o Algarve".
 
"Vamos ver o que passa, vai depende de duas coisas, da frente diplomática e da evolução da
pandemia", disse, reconhecendo que os dados de infetados divulgados hoje pelas autoridades de
saúde portuguesas, acima dos 600, "não é uma boa notícia"porque se registou a um fim de semana,
quando os números costumam ser menores do que nos dias de semana.
 
agência LUSA
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A11

Regiões menos turísticas registam melhor verão de sempre - Turismo de Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/09/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online Autores: José Mateus Moreno

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=db81ce7f

 
Alguns negócios em regiões portuguesas menos turísticas, como Alentejo, Centro e Norte, tiveram,
este ano, o "melhor verão de sempre", escreve a Agência Lusa, tendo como único fator positivo
"dentro do cenário negativo" causado pela pandemia de covid-19, segundo o Turismo de Portugal.
 
"O que sabemos, do ponto de vista do verão, é que as regiões menos turísticas são aquelas que têm
sido mais procuradas, principalmente pelo turismo interno, portanto tem havido uma boa resposta do
turismo nacional", indica o presidente da entidade nacional responsável pela promoção turística, Luís
Araújo, em entrevista à agência Lusa.
 
O responsável assinala que "algumas destas regiões atrás referidas estão a ter muito bons
resultados", precisando que em causa estão, principalmente, Alentejo, Norte e Centro.
 
"Ainda não temos dados [oficiais], mas temos hoteleiros e projetos turísticos que tiveram o melhor
verão de sempre, principalmente nestas zonas", de acordo com as informações transmitidas ao
Turismo de Portugal, acrescenta.
 
E é também de acordo com o 'feedback' do setor que Luís Araújo fala num "turismo familiar" este
verão em Portugal, com "períodos mais longos, procura por unidades de alojamento mais isoladas e
mais individuais e regiões alternativas", com o alojamento a ter também "grande crescimento nestas
zonas".
 
"É uma resposta positiva dentro daquilo que pode ser positivo, é dentro do negativo, porque não
estamos nem de perto nem de longe a recuperar o que tínhamos em 2019. Estamos a recuar há
alguns anos face ao que tínhamos", lamenta Luís Araújo.
 
Segundo a Lusa, com o turismo nacional a representar cerca de um terço do total registado em
Portugal, mesmo que duplicasse em 2020, "nunca conseguiríamos chegar ao valor [total] que tivemos
no ano passado" em termos de receitas turísticas, que ascenderam aos 18,4 mil milhões de euros,
explica.
 
"A grande dificuldade está nas grandes cidades como Lisboa e Porto, no Algarve pela capacidade de
oferta que tem - e também tem sofrido bastante principalmente com a questão do Reino Unido -, e na
Madeira e Açores por causa da questão da conectividade", destaca o responsável.
 
Contextualizando que "o turismo nacional vive dos grandes destinos, das cidades, do segmento de
negócios e do setor dos eventos, que está duramente penalizado, com regras muito rígidas
relativamente à organização de eventos", Luís Araújo fala em "alguns desafios pela frente" no setor.
 
Um deles é recuperar "a segurança e confiança" dos turistas, tanto nacionais como estrangeiros,
nomeadamente da União Europeia (UE), e o outro centra-se nas "questões financeiras, que cada um
está a viver de maneira diferente".
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Algumas previsões internacionais, como as da Organização Mundial de Turismo, estimam perdas
globais entre os 50% e os 70% este ano devido à covid-19, pelo que Portugal "não deve andar muito
longe disso", perspetiva Luís Araújo.
 
Ainda assim, o responsável ressalva que "tudo depende de fatores externos, como a questão do
controlo da pandemia, as medidas que vão sendo implementadas ao nível da UE, de uma potencial
vacina, do aumento da confiança do turismo [...] e da retoma da capacidade aérea".
 
Certo é que o Turismo de Portugal está já a promover o país como "um destino do ano todo",
esperando assim ter "trunfos para captar turistas até final do ano e no início do próximo", adianta Luís
Araújo.
 
Luís Araújo é presidente do Turismo de Portugal desde 2016 e, esta semana, passou também a
assumir a presidência da European Travel Commission, a entidade europeia para promoção do setor,
cargo que vai acumular nos próximos quatro anos.
 
JMM - diariOnline
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Turismo rejeita 
aumento do SMN 

PORTUGAL O presidente da Con-
federação do Turismo de Por-
tugal, Francisco Calheiros, garan-
te que não há condições para 
atualizar o salário mínimo no 
próximo ano, tendo em conta a 
quebra na atividade da maioria 
das empresas provocada pela 
pandemia. "Estamos a falar de 
empresas fechadas, que estão 
com zero atividade. Não deve 
haver aumento neste momen-
to". Ao mesmo tempo, defende 
a redução da carga fiscal. 
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á um ano, em en-
trevista ao Negó-
cios e à Antena 1, 
Francisco Calhei-
ros defendeu que 

osalário mínimo deveria subir. A 
pandemia mudou por completo as 
circunstâncias e, hoje, perante os 
sinais que têm sido dados pelo Go-
verno de que o salário mínimo de-
verá mesmo aumentar, o presi-
dente da Confederação do Turis-
mo de Portugal (CTP) afirma que 
"não é razoável" que isso aconte-
ça e assegura que, no seu setor, não 
há condições para tal. Pede, por 
outro lado, que o Orçamento do 
Estado (OE) para 2021 contem-
ple uma redução da carga fiscal 
para as empresas. 

Quais são as vossas exigên-
das para o próximo OE? 
Iremos fazer° que fizemos no 

ano passado, as quatro confedera-
ções apresentam um documento 
conjunto ao Governo com aque-
las que são as melhores opções.  

Deve haver estabilidade fiscal 
mas, claramente, uma diminuição 
da carga fiscal este ano. Não pode-
mos continuar a ter a carga fiscal 
que tínhamos antes da covid. 

Onde quer essa redução da 
carga fiscal? 
IRS, IRC, tributações autóno-

mas. Há uma série de cargas que 
não se aguentam. 

Há abertura para essa redu-

 

ção numa altura em que o 
Governo precisa de receita? 
Ainda não entrámos nessa dis-

cussão, mas o Governo precisa de 
ir buscar onde? É como a discus-
são do pagamento por conta este 
ano. Qual pagamento por conta? 
Quem é que vai ganhar dinheiro 
este ano? Temos de ser realistas. 
As empresas estão muito descapi-
talizadas, na maior parte. 

Que outras medidas querem 
no próximo OE? 
O OE de 2021 é um orçamen-

to de ficção. Não sei se tem de ha-
ver orçamentos suplementares ou 
orçamentos retificativos, mas tem 
de haver uma navegação à vista 
muito rápida. O OE de 2021 tem 
de se analisar ao mês. Não faze-
mos ideia nenhuma de como é que  

a situação vai evoluir. 

Há capacidade para aumen-
tar o salário mínimo? 
Essa é uma discussão sempre 

difícil, sobretudo por parte das 
entidades empregadoras. Temos 
de ter consciência de que os salá-
rios em Portugal são baixos. Não 
é o salário mínimo que é baixo, 
são os salários em si que são bai-
xos. A questão tem de ser muito 
mais técnica. É verdade que, ao 
aumentar o salário mínimo, está 
a aumentar nas pessoas a propen-
são para o consumo. Isso é bom 
para as empresas? Não é menti-
ra 

A questão é se têm condições 
para aumentar. 
No turismo? Não. Mais claro 

que esta resposta é dificil. 

Em percentagem nenhuma? 
Não me compete a mim fazer 

perguntas, mas eu adorava per-
guntar, depois de saberem que 
uma determinada atividade tem 
uma quebra de 60%, se acham ra-
zoável fazerem-se aumentos no 
mês de janeiro. 

E o Francisco Calheiros, o 
que acha? 
Que não é razoável. O que eu 

quero discutir é emprego máximo, 
não é o salário mínimo. Estamos 
a falar de empresas fechadas, que 
estão com zero atividade. Não 
deve haver aumento neste mo-
mento, face ao que está a aconte-
cer com a pandemia. Adiamos 
para mais tarde? Com certeza, é o 
que faz sentido. Nós apoiámos to-
dos os aumentos. 

Pode haver uni aumento a 
meio de 2021? 
Se a situação se alterar, porque 

não? 

E alterações à legislação labo-

 

rai, como o PCP propõe, rela-

 

tivamente ao aumento dos 
dias de férias ou alargamen-

 

to das 35 horas ao privado? 
Dou todo o apoio a essas me-

didas, acho que arranjamos con-
senso à volta da mesa. Você não é 
contra ter dois meses de férias, não 
é contra trabalhar 30 horas por se-
mana. Mas há tms que sabem que 
não é possível, que é o nosso caso, 
e há outros que, sabendo que não 
é possível, reivindicam na mesma. 

Preocupa-o a possível insta-
bilidade política? 
Não prevejo grandes instabili-

dades. O primeiro-ministro já dei-
xou claro. Quando disse "eu não 
faço acordos à direita", eliminou 
tudo o que está à sua direita. ■ 

As medidas de financiamento 
às empresas afetadas pela pan-
demia vão deixar de ser sufi-
cientes. "As empresas não con-
seguem pagar", diz Francisco 
Calheiros. É preciso apoio a 
fundo perdido, que poderá 
chegar, em parte, nas linhas de 
crédito prometidas pelo Go-
verno aos parceiros da concer-
tarão social para outubro. E é 
preciso que os fundos euro-
peus destinados a Portugal te-

 

FRANCISCO CALHEIROS "RESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO DO TURISMO DE PORTUGAL 

"Não é razoável subir 
o salário mínimo" 
O presidente da Confederação do Turismo de Portugal espera que o Orçamento 
do Estado para 2021 traga uma redução da carga fiscal para as empresas e 
garante que não há condições para aumentar o salário mínimo no próximo ano. 

"Não podemos continuar 
a ter a carga fiscal que 
tínhamos antes da covid." 

"Sabendo que determinada 
atividade teve quebras de 
60%, acham razoável haver 
aumentos em janeiro?" 

nham uma parcela exclusiva 
pura o turismo, defende. 

Já elogiou as linhas de 
crédito que foram lança-
das pelo Governo, mas es-
sas já se esgotaram por 
completo e, hoje, temos 
novas linhas em montan-
tes muito inferiores ao 
que já houve. São sufi-
cientes? É preciso mais? 
.\iit 1110 que o Governo nos 

"Governo garantiu -nos 
que, em outubro, 
vão nascer novas 
linhas de crédito" 
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PERFIL 

O gestor que 
está há 30 anos 
no turismo 

Licenciado em Gestão e Administra-
ção de Empresas pela Universidade 
Católica Portuguesa, Francisco Ca-
lheiros conta com mais de 30 anos 
de experiência no turismo. Hoje com 

62 anos, foi ainda na década de 1990 

que iniciou a carreira no setor. En-
tre 1990 e 2015 foi presidente do 
conselho de administração da Ma-

crotur, que foi adquirida pela ES Via-
gens (do Grupo Espírito Santo) e que 
hoje é a Springwater Tourism. A par-

ticipação associativa no setor do tu-
rismo tem sido uma constante des-
de então. Entre 1995 e 2008 foi re-

presentante de Portugal na Associa-
ção Europeia das Associações de 
Agentes de Viagens e Tour (ECTAA, 
na sigla em inglês), associação a que 
também presidiu durante três anos. 

Foi presidente da assembleia-geral 
da Associação da Associação Portu-

guesa das Agências de Viagens 
(APAVT). E foi em 2008 que chegou 
à direção da Confederação do Turis-
mo de Portugal, onde começou por 
ocupar o cargo de vice-presidente. 

É o presidente deste órgão desde 
maio de 2012. 

garantiu é que, em outubro, vão 
nascer novas l inhas. 

É necessário que essas te-
nham condições diferentes 
das que têm existido até ago-
ra? Por exemplo, deveriam 
ser considerados apoios a 
fundo perdido? 
Passaram seis meses e a sibila-

ção está pior. Entre essas medidas 
que estão anunciadas para outu-
bro, claramente tem de haver me-
didas de capitalização das empre-
sas. Na prática, tem de entrar ca-
pital nas empresas e, provavel-
mente, parte tem de ser a fundo 
perdido, claramente. 

E como é que isso se faz? É 
através dessa linha a ser lan-
çada em outubro? 
Pode ser através da linha que 

será lançada em outubro, pode ser 
através das medidas do Plano de  

Estabilização Económica e Social. 
O capital de risco, por exemplo, 
está previsto nesse plano. Podem 
ser linhas com uma percentagem 
de apoio a fundo perdido, como já 
se fez para as microempresas de 
turismo. Há 'n' modalidades que 
se podem utilizar. Mas chega-se a 
uma altura em que não chegam só 
as medidas de financiamento, por-
que as empresas não conseguem 
pagar. 

Em relação aos fundos euro-
peus, já defendeu que deve 
haver uma linha específica 
para o turismo. Quanto deve 
ser destinado ao setor por-
tuguês? 
O último apoio que iremos ter 

todos será quando vier a "bazuca" 
europeia Nesse sentido, estamos 
a trabalhar bastante com o Gover-
no para haver uma "bazuquinha" 
específica para o turismo. Mas só  

no segundo semestre de 2021 é 
que estes apoios europeus estarão 
disponíveis. O segundo semestre 
de 2021 é tarde. Temos de anteci-
par estas medidas de apoio. É essa 
a mensagem que temos estado a 
transmitir ao Governo. 

Os eurodeputados com a 
pasta do turismo apresenta-
ram uma proposta para que 
cada país possa receber em 
função do peso deste setor 
no seu PIB. Concorda com 
este modelo? 
Todos os modelos são válidos. 

Esse tem lógica, porque há diver-
gências muito grandes no valor do 
turismo em determinados países 
em detrimento dos outros. É um 
modelo perfeitamente aceitável, 
uma medida muito concreta. 

E quanto é que isso daria 
para Portugal? 

Estamos, neste momento, a fa-
zer o plano. Mas, mais do que os 
montantes, são importantes os 
"drivers" que temos de ter. E isso 
passa, com certeza, por moderni-
zação, por capitalização, por pro-
moção do setor. Há uma série de 
eixos que iremos abordar nesse 
plano. Todos esperamos que o ano  

que vem seja um ano de retoma, 
mas vamos estar longe dos núme-
ros de 2019. Temos de ter cons-
ciência dessa situação. E não sa-
bemos o estado em que os consu-
midores portugueses e os estran-
geiros vão estar e qual a disponi-
bilidade que haverá para poder 
viajar. ■ 

"O financiamento não chega. 
As empresas não 
conseguem pagar." 

"Estamos a trabalhar com 
o Governo para haver uma 
`bazuquinha' para o 
turismo." 
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FRANCISCO CALHEIROS RESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO DO TURISMO DE PORTUGAL 

"Em janeiro, irá haver, com 
certeza, mais desemprego" 
O prolongamento do lay-off simplificado e o das moratórias bancárias 
seriam duas das medidas necessárias para mitigar um aumento 
exponencial do desemprego em janeiro, acredita Francisco Calheiros, 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelareivas®negocios.pt 
ROSÁRIO LIRA, ANTENA 1 

JOÃO MIGUEL RODRIGUES 

Fotografia 

rancisco Calheiros ad-
mite que haverá um 
pico de desemprego já a 
partir de janeiro do pró-

 

ximo ano, quando chegarem ao 
fim algumas das restrições impos-
tas às empresas que recorreram às 
medidas lançadas pelo Governo 
para apoiar a economia. O presi-
dente da CTP não entende, por 
isso, que o regime de lay-off sim-
plificado não seja prolongado, tal 
como pediram as confederações 
patronais. Ao mesmo tempo, de-
fende que as moratórias para os 
créditos das empresas devem ser 
prolongadas, um cenário que já é 
admitido por alguns bancos. 

"Vai haver desemprego, não 
vale a pena fugir à realidade." 

"O Governo esteve muito bem 
no início da pandemia, mas o 
modelo dinâmico e aberto que 
definiu tem vindo a fechar-se." 

Quantos mais postos de tra-
balho vai o turismo perder 
até ao final do ano? 
Na altura da crise, atingimos 

uma taxa de desemprego de cerca 
de 17%. Atingimos o valor mais 
baixo em fevereiro deste ano, de 
cerca de 6%. Neste momento, es-
tamos com uma taxa de cerca de 
8%. Vai haver dois choques gran-
des. O primeiro em outubro, aí 
muito acentuado nas empresas de 
turismo, porque as empresas 
mantiveram os postos de trabalho 
na esperança de ter um verão di-
ferente daquele que foi. 

Vão continuar a despedir. 
Pode chamar-lhe despedi-

mentos, pode chamar-lhe cessa-
ção de contratos, mas vai haver de-
semprego, não vale a pena fugir à 
realidade nem às palavras, porque 
são estas. O segundo choque será 
a partir de janeiro do ano que vem. 
As empresas que recorreram a to-

  

mais desemprego. 

Tem previsão do número de 
unidades que irão fechar e 
de empregos perdidos? 
Vai ser um número, infeliz-

mente, bastante grande. Por isso, 
insisto que o que temos de fazer é 
tentar, ao máximo, manter os pos-
tos de trabalho. No caso do turis-
mo, a nossa atividade cresceu 12% 
em janeiro e fevereiro. Em março, 
descemos cerca de 50%. Em abril 
e maio, menos 95%. Junho, me-
nos 85%. E os dados de julho, que 
são provisórios e não andarão 
muito longe da realidade, menos 
65%. A CTP fez dois estudos, em  

abril e em agosto, para avaliar a ex-
pectativa da diminuição da ativi-
dade no final do ano. O primeiro 
número mandou-nos para 50% a 
52%. O segundo número aumen-
tou 10 pontos, porque a pandemia 
durou mais do que o que estáva-
mos à espera. Se uma empresa 
tem X colaboradores para funcio-
nar a 100% e se a sua atividade 
quebrou 60%, é evidente que essa 
empresa tem de se reestruturar. 
Situação diferente, que também 
vai acontecer, é empresas fecha-
rem, porque não conseguiram 
aguentar. Esta crise já vai em seis 
meses e não se prevê, no curto pra-
zo, que vá ser diferente. 

das as medidas de apoio ao empre-
go, ao lay-off simplificado, às me-
didas de apoio à retoma da econo-
mia, não podem fazer reestrutu-

 

rações até janeiro. A partir de ja-
neiro, face ao pouco movimento 
que as empresas transversalmen-
te têm, irá, com certeza, haver 
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"O apoio à retoma não se 
compara ao lay-off. Muito 
menos empresas estão 
a recorrer a ela." 

"Tem de se alargar o prazo 
das moratórias bancárias." 

"Não podemos 
perder a nossa 
imagem de país 
seguro" 

Aliás, o último trimestre 
vai ser pior, com previsões 
de quebras de 70% nas 
chegadas internacionais. 
Como é que um setor no 
qual os estrangeiros repre-
sentam 70% das dormidas 
sobrevive a isto? 
Com grande dificuldade. Os 

estrangeiros são 70% do setor e 
não estão a vir, nem vão vir, 
com certeza, no próximo qua-
drimestre, como vinham antes. 
Portanto, vai haver dificuldades 
grandes. Sou uma pessoa oti-
mista por natureza, mas não es-
tou nada otimista com o que aí 
vem. 

Entretanto, avizinham-se 
três meses em que se fala 
numa nova vaga da pande-
mia. Em que cenários estão 
a trabalhar? 
O Governo esteve muito 

bem no início da pandemia. De-
finiu um modelo dinâmico, per-
manentemente em mutação e 
aberto a novos tipos de situa-
ções. E definiram uma série de 
medidas extremamente impor-
tantes, como a questão do lay-off 
simplificado, as medidas de 
apoio à economia, as moratórias 
financeiras, as moratórias fiscais 
e as medidas de apoio às peque-
nas e microempresas por parte 
do Turismo de Portugal. Mas 
este modelo dinâmico e aberto 
tem vindo a fechar-se e a tornar-
-se estático. O lay-off simplifica-
do é urna questão que não en-
tendo. Foi alterado este mês 
para as medidas de apoio à reto-
ma, mas qual retoma? Se há uma 
medida que foi tão aplaudida e 
que até não custou às contas do 
Estado aquilo que estavam a 
pensar, porque é que o lay-off 
simplificado não continua? 

A CTP propôs o prolonga-

  

mento do lay-off, para o se-
tor do turismo, até ao pró-
ximo ano. Tem resposta do 
Governo? 
Tenho. É não. E é isso que 

não percebo. Esta medida de 
apoio à retoma não tem qual-
quer comparação com a outra. 
São muito menos as empresas 
que estão a recorrer a ela, e isto 
pode levar a que mais empresas 
não aguentem e vão mais pes-
soas para o desemprego. 

Qual foi a justificação? 
Não houve justificação. Há, 

com certeza, outras ideias em 
cima da mesa. Mas a realidade é 
esta: o lay-off simplificado era 
fundamental e não aconteceu. 
As medidas de apoio à economia 
foram ótimas e importantes, 
mas acabaram. A resposta que 
temos do Governo é que, em ou-
tubro, irá haver um novo apoio à 
economia. Esperemos por ele. 
Também tem de se ter muita 
atenção às moratórias fiscais e 
financeiras. Se, em relação a um 
particular, temos tempo para re-
cuperar uma moratória bancá-
ria sobre um crédito de 20 anos, 
se houver um adiamento de seis 
meses nu ma empresa, essa si-
tuação nào é recuperável, não é 
possível estar a pagar, daqui a 
seis meses, o dobro do que se es-
tava a pagai: Tem de se ter mui-
ta atenção com essa questão das 
moratórias. 

Qual é a alternativa? 
Tem de se prolongar. Aliás, 

já vimos presidentes de bancos 
a defenderem isso, o que apoia-
mos completamente. Tem de se 
alargar o prazo das moratórias 
financeiras para as empresas, até 
para não empurrar os bancos 
para uma situação em que te-
nham de considerar provisões 
dessas mesmas situações. •  

A exclusão de Portugal da lis-
ta de países considerados se-
guros pelo Reino Unido levou 
turistas habituais para outros 
destinos. Esses, admite Fran-
cisco Calheiros, poderão ser 
recuperados. E, por isso mes-
mo, Portugal tem de insistir na 
manutenção da imagem de 
"país seguro e responsável". 

Criticou o Governo pela 
falta de estratégia em ju-
nho e julho quanto aos 
corredores aéreos, no-
meadamente com o Rei-
no Unido. Neste momen-
to, há estratégia? Esta-
mos a trabalhar também 
ao nível da diplomacia 
para conseguir agarrar as 
pequenas brechas? 
O que sei que tem havido é 

um trabalho muito grande, 
quer da Secretaria de Estado, 
quer do Turismo de Portugal, 
no sentido de que essas ques-
tões sejam ultrapassadas. Te-
mos de dar, de facto, muita im-
portância a isso. O corredor tu-
rístico do Reino Unido - esta-
mos a falar do maior cliente 
português - não só é impor-
tante estar aberto no imedia-
to, como há outra questão: é 
que nós somos conhecidos por 
ser um país extremamente se-
guro e responsável, do ponto 
de vista sanitário. Não pode-
mos perder nunca de vista essa 
nossa imagem de marca. Um 
país responsável, do ponto de 
vista sanitário, e um país segu-
ro. E há outra questão: quando 
o inglês ou o alemão não vem 
para cá, vai para outro sítio. Se 
correr bem, se calhar são turis-
tas que estamos a perder. 

Corremos o risco de não 
recuperar esses turistas? 
É um facto. Isso pode 

acontecer. 

Estão a trabalhar para os 
próximos três meses ou 
para o início do próximo 
ano? A estratégia é 
aguentar para conseguir 
recuperar? 
Não é fácil começar a pen-

sar em janeiro. Dizer que os 
três meses estão perdidos tem 
consequências enormes nas 
empresas. Há muitas questões 
aqui que são extremamente 
complicadas. Como os finan-
ciamentos, como manter a 
porta aberta e como manter os 
trabalhadores. 

Concorda que haja uma 
vigilância apertada do 
ponto de vista sanitário e 
que sejam colocadas res-
trições? 
Concordo com o primeiro-

-ministro quando diz que não 
podemos voltar a ter um con-
finamento. Ternos de voltar ao 
normal com a questão da co-
vid. Nunca andávamos de 
máscara e temos de andar de 
máscara permanentemente. 
São hábitos que não podemos 
perder nos próximos tempos. 
Uma higienização completa-
mente diferente, manifesta-
ções pessoais completamente 
diferentes, isso tudo tem de en-
trar no nosso léxico. Não pode 
haver qualquer espécie de alí-
vio, não se pode brincar com 
essa situação, com grandes 
ajuntamentos. Dito isto, temos 
de, cada vez mais, voltar à nos-
sa vida normal. Consumir, an-
dar na estrada, no restaurante, 
viajar, passar férias, passar o 
fim de semana, temos de vol-
tar ao normal. E devíamos to-
dos ir trabalhai; ir para o escri-
tório. A economia tem de fim-
cionar. • 

Respostas 
rápidas 

FRANCISCO CALHEMOS 

Alguém que tenta fazer o bem to-
dos os dias. 

RITA MARQUES 

Nova secretária de Estado, enge-
nheira, muito competente. Tenho 
gostado muito de trabalhar com 
ela. 

RACISMO 

Algo que não devia existir em 
parte nenhuma do mundo. 

PANDEMIA 

Horror. 

REPÚBLICA 

Regime. 

ANDRÉ VENTURA 

Benfiquista. 

VIAGEM 

O que todos devem fazer. 

THOMAS COOK 

Foi um grande operador turísti-
co. 

ALGARVE 

Melhor sítio do mundo para se 
passar férias, onde eu passo to-
dos os anos. 

FUTEBOL 

Uma paixão. 

DEUS 

Sempre presente. 

HERÓI 

Salvador Mendes de Almeida. 

PÁTRIA 

A nossa. 

PORTUGAL 

Melhor país do mundo. 
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FRANCISCO CALHEIROS  %RESIDENTE DA CONFEDERAÇÃO DO TURISMO DE PORTUGAL 

"Se não tem havido covid este ano, 
a Portela ia ser uma bagunça" 

O presidente da CTP diz ser "urgente" que os aviões da TAP saiam do 
chão e lamenta que haja um "vazio de poder" na companhia aérea, que 
atrasa decisões estratégicas. E volta a pedir consenso para o Montijo. 
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RAFAELA BURD RELVAS 
rafaelarelvas@negocios.pt 
ROSÁRIO LIRA, ANTENA 1 
JOÃO MIGUEL RODRIGUES 
Fotografia 

O
atraso na chegada da nova 
equipa de gestão à TAP 
está a prejudicar a compa-

nhia e, por arrasto, o turismo, diz 
Francisco Calheiros, que defende 
a manutenção da aposta nos mer-
cados de longa distância. Sobre o 
novo aeroporto, apela a um enten-
dimento com o PSD e com as câ-
maras municipais para que a cons-
trução avance de forma "urgente". 

O plano de retoma da TAP fa-
cilitou a vida ao turismo? 
Não tem facilitado muito. Em 

2019, no período de setembro a 
setembro, o aeroporto de Lisboa 
tinha 21 milhões de passageiros 
desembarcados; este ano, tivemos 
7 milhões. No Porto, tínhamos 9 
milhões, tivemos 3 milhões. Na  

Madeira, tínhamos 2,3 milhões, 
tivemos 800 mil. Em Faro, tínha-
mos 6,5 milhões, tivemos 1,5 mi-
lhões. A retorna dos aviões da TAP 
é pouquíssima. É urgente a TAP 
começar a dar a volta, é urgente 
que os seus aviões saiam do chão, 
porque, mesmo com todas as difi-
culdades, que existem neste mo-
mento, voa muito pouco. 

Podia ter voado mais? 
É dificil, porque, mesmo a ní-

vel europeu, os critérios não são 
iguais. Para ir para um sítio tem de 
levar teste, para ir para outro sítio 
não leva teste, num tem de fazer 
quarentena, noutro não tem. 

Qual deveria, então, ser a es-
tratégia da TAP? 
A TAP foi muito maltratada 

durante muitos anos. Tudo o que 
se fez com a TAP foi errado. Des-
de as privatizações até às repriva-
tizações. Mas, neste momento, a 
TAP, pela decisão do Governo, é 
nossa.A primei ra questão que de-

  

veria acontecer é que quem lá está 
já não devia estare quem devia es-
tar ainda não entrou. A nova equi-
pa já foi noticiada e negociada. 

Essa demora está a prejudi-
car a companhia? 
Com certeza. Sobretudo numa 

altura destas, em que as decisões 
aparecem todos os dias para ser 
tomadas.Aquestão tem de ser ra-
pidamente posta a funcionar. Não 
digo que isso trouxesse muitos 
voos, mas já tinha de estar tudo a 
trabalhar no plano de reestrutu-
ração, que todos sabemos que vai 
haver. Temos ouvido algumas cor-
rentes a dizer que a TAP deve ser 
uma TAPzinha. Não é solução. A 
TAP fez uma grande aposta no 
Brasil e nos EUA, que nós aplau-
dimos. Ganhámos muito com isso. 
Mas isso foi possível através de 
unia política de "hub", em que 
chegam a Lisboa turistas de toda 
a Europa que vão para os vários 
destinos do Brasil e dos Estados 
Unidos. 

Essas apostas ainda fazem 
sentido neste contexto? 
No que estamos, claramente 

não. Mas a covid vai passar. Por-
tanto, esta política de "hub" não é 
de abandonar. O turismo cresce 
quando há voos diretos. Qual foi o 
sucesso dos EUA para Portugal? 
Os voos diretos. E o que é que é o 
insucesso da China para Portugal? 
Não haver voos diretos. 

Esse é o seu principal receio 
em relação ao futuro da TAP, 
a não continuidade de rotas? 
Isso pode ser perigoso, porque 

as linhas da Europa são pouco 
rentáveis. São mais rentáveis as li-
nhas do Brasil, dos EUA, dos PA-
LOP, etc. Quanto mais depressa 
entrar uma equipa que reestrutu-
re a TAP e que faça a sua gestão, 
melhor para todos nós. Não pode 
haver vazio de poder. 

E este adiamento do novo ae-

 

roporto? 
Estamos a perder uma opor-

  

tunidade de ouro. É muito difícil 
resolver assuntos quando estão a 
ser discutidos na praça pública e o 
aeroporto, antes da covid, era a no-
tícia de abertura. 

O primeiro-ministro diz que 
vai avançar. 
Mas estamos iguais há seis 

meses. Porque é que o aeroporto 
não avançou? Por um lado, o PSD 
recusou viabilizar a alteração de 
lei que permitia fazê-lo e, por ou-
tro, as câmaras recusam-se a que 
isso aconteça. Se não tem havido 
covid este ano, tendo em conta o 
que foi o ano passado e o que está-
vamos a crescer em janeiro e feve-
reiro, este ano, a Portela ia ser uma 
bagunça completa. A correr mui-
to bem, a construção do Montijo 
demora três a quatro anos. Espe-
ro vivamente, em 2024, estar com 
os números de 2019. Portanto, é 
urgente, com as câmaras ou com 
o PSD, que se chegue a um con-
senso para começar a ser construí-
do o aeroporto do Montijo.  ■ 
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CONVERSA CAPITAL 
FRANCISCO CALHEIROS 

  

"Em outubro 
vão nascer 
novas linhas 
de crédito" 
Presidente da Confederação 
do Turismo revela ter recebido 
essa garantia do Governo 
e sustenta que não é razoável 
subir o salário mínimo. 
PRIMEIRA LINHA  4 a 8 
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Montepio avança 
contra a Grão-

 

-Pará em tribunal 

lberdrola contrata 
Conduril para 
acabar barragem 
cio Alto Tâmega 
EMPRESAS 18 

Sondagem 

PS perde gás a um 
mês de entregar 
Orçamento de 2021 
,Os socialistas roiam os que mais intenções de soco 
no barómetro da Intercampus de setembro. O PSD não foi 
capaz de aproveitar a queda, registando também uma descida. 

ECONOMIA 12 
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Sobre-endividados vão ter 
novo mecanismo de apoio 
As taminas que enfrentem prooiemas cie natureza financeira vao passar a dispor ae um 
instrumento extrajudicial para chegar a acordo com os credores e evitar idas à justiça. 
ECONOMIA 10 e 11 

investidor privado 

Disney entra 
na guerra 
pelo trono do 
"streaming" 
Saiba as ofertas 
que existem 
no mercado 
SUPLEMENTO 24 a 27 

Telecomunicações 

OPA de Drahi 
à Altice não 
convence 
investidores 
MERCADOS 22 

Agricultura 
Metas de 
Bruxelas terão 
de garantir 
"preços justos" 

- A ministra da Agricultura, e

,  
Maria do Céu Antunes, diz 
ser preciso assegurar "que 
ninguém fica para trás". 

EMPRESAS 14 e 15 
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Portugal fora do corredor aéreo britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a7163823-bcc4-49d4-a8b6-

38a7281c7070&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal está fora do corredor aéreo seguro do Reino Unido. Isso já se nota no aeroporto de Faro.
Poucos turistas britânicos estiveram durante o início da tarde de ontem no aeroporto.
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COVID-19 em Portugal - PR preocupado com números da última semana

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3d70efc7-83d0-4546-aa4a-

9f3166a8e815&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da República mostra-se preocupado com estes números da COVID-19 em Portugal.
Marcelo Rebelo de Sousa pede responsabilidade aos portugueses, para que o Serviço Nacional de
Saúde não perca a capacidade de resposta.
Comentários de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.

 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-09-14 06:08
 SIC - Edição da Manhã , 2020-09-14 07:08
 SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-09-13 20:10
 SIC - Edição da Manhã , 2020-09-14 08:18
 SIC Notícias - Notícias , 2020-09-13 21:49
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-14 06:09
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-14 07:09
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-14 08:18
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-14 09:21
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LUÍS 
ARAÚJO 
TURISMO DE PORTUGAL 

PA 

Portugal assumiu 
a presidência da 
European Travel 
Commission, en-
tidade europeia 
de turismo, numa 
"altura crítica" 
para o setor. 

.;: 

JOÃO 
LOURENÇO 
PRESIDENTE DE ANGOLA 

Governo de Ango-
la está sob pres-
são, com as prin-
cipais agências 
de rating a corta-
rem a avaliação 
relativa à dívida 
pública do pais. 
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FARO 

POUCOS TURISTAS 
O número de turistas britâni-
cos no Aeroporto de Faro foi 
ontem reduzido, face ao 
meiro dia quando foi conheci-
da a decisão do governo de Bo-
ris Johnson. A zona das parti-
das estava praticamente vazia 
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Turismo de cruzeiros perde meio 
milhão de passageiros até Julho

Nos primeiros sete meses do ano pas-

sado, tinham passado pelos portos 

portugueses 750 mil passageiros de 

navios de cruzeiro, com 496 escalas. 

Este ano, no mesmo período, o 

número caiu para 229 mil, o que 

equivale a uma quebra de 69% — 

superior a mais de meio milhão de 

turistas (521 mil). Este é o resultado 

da suspensão de actividade de cru-

zeiros internacionais, que entrou em 

vigor em Portugal a 14 de Março, e 

para a qual não há ainda m à vista. 

Desde essa data houve já seis pror-

rogações do despacho do Governo 

que proíbe o desembarque de passa-

geiros, a última das quais publicada a 

1 de Setembro e válida até às 23h59 do 

dia 14 deste mês, amanhã. 

“A revogação da medida está 

dependente da evolução epidemio-

lógica da covid-19, pelo que nesta 

altura não é possível prever uma data 

para a abertura dos portos nacionais 

à actividade normal dos navios de 

cruzeiro”, a rmou ao PÚBLICO o pre-

sidente da Associação dos Portos de 

Portugal (APP), José Luís Cacho. 

Por parte do Governo, a interdição 

explica-se como medida de conten-

ção “das possíveis linhas de contá-

gio” da covid-19, uma vez que “a 

situação epidemiológica, quer em 

Portugal quer noutros países, conti-

nua a não se mostrar plenamente 

controlada”, e a experiência interna-

cional, lê-se no despacho, “demons-

tra o elevado risco decorrente do 

desembarque de passageiros e tripu-

lações dos navios de cruzeiro”. 

Um dos símbolos da massi cação 

do turismo, os cruzeiros tinham vin-

do a bater recordes no mercado 

nacional, com o pico a ser atingido 

em 2018 com mais de 1,4 milhões de 

passageiros, de acordo com os dados 

do INE, destacando-se aqui os portos 

de Lisboa e o do Funchal. 

Já no ano passado, diz o INE — que 

não quanti ca o impacto nanceiro 

desta vertente do negócio turístico —, 

houve um milhão e 404 mil passagei-

ros, o que representou uma descida 

residual de 0,1% face a 2018 (que por 

sua vez tinha crescido 8,5%). Houve 

Suspensão de actividade de cruzeiros internacionais entrou em vigor em Portugal a 14 de Março e ainda 
não se sabe quando termina, num quadro de paragem global do negócio. Até Julho, quebra foi de 69%

também uma descida nas entradas de 

navios de cruzeiro, de 3,3%, com 862 

embarcações a fazer escala nos por-

tos nacionais. 

“Os dois principais portos nacio-

nais evidenciaram evoluções inver-

sas, com Lisboa (peso de 36,3%) a 

apresentar uma diminuição de 7,4% 

no número de navios entrados e Fun-

chal (peso de 36,8%) a veri car um 

aumento de 2,8%”, diz o INE. No caso 

da capital do país, passaram pela 

cidade 575,8 mil passageiros (-0,3%) 

em 2019, o que representa 41% do 

total nacional. O Funchal recebeu 

591,8 mil (mais 10%), com um peso de 

42,1%. O número de passageiros 

embarcados e desembarcados tem 

crescido, mas são aqueles que estão 

apenas em trânsito que representam 

a esmagadora maioria (94,1% do 

movimento total, ou 1,3 milhões de 

passageiros em 2019, diz o INE). 

Nos primeiros sete meses deste 

ano, foi a Madeira que assistiu a uma 

menor quebra no número de passa-

geiros, mas que, ainda assim, foi de 

ADRIANO MIRANDA

Cruzeiros vinham a bater recordes em Portugal, com o pico de 1,4 milhões de passageiros em 2018 

53% em termos homólogos, equiva-

lente a 168,7 mil passageiros. 

Já Lisboa, depois de ter “registado 

nos primeiros três meses deste ano o 

melhor trimestre de sempre”, a r-

mou o presidente da APP (também 

presidente da administração dos por-

tos de Sines e do Algarve), caiu 81%, 

com menos 206,8 mil passageiros. 

“A actividade de cruzeiros a nível 

mundial”, recorda José Luís Cacho, 

“encontra-se praticamente suspensa, 

com a frota mundial na sua maioria 

parada e a aguardar a melhoria da 

situação epidemiológica”. “Contu-

do”, diz, “alguns operadores inicia-

ram já actividade, pondo em prática 

protocolos de segurança, higiene e 

protecção muito rigorosos, elabora-

dos de acordo com as determinações 

das organizações mundiais compe-

tentes no sentido de criar as condi-

ções necessárias para que os passa-

geiros possam voltar a ganhar con-

ança na indústria”. Segundo o 

presidente da APP, “também os por-

tos portugueses estão a trabalhar com 

as autoridades de saúde na realização 

dos protocolos de segurança e saúde 

e na actualização constante dos pla-

nos de contingência, tendo em conta 

a evolução das orientações da DGS”. 

De acordo com uma notícia do 

Financial Times (FT), a indústria dos 

cruzeiros movimenta cerca de 150 mil 

milhões dólares (127 mil milhões de 

euros), com algumas dezenas de ope-

radores e perto de 350 navios, que 

transportaram 30 milhões de passa-

geiros em 2019. 

Uma das maiores empresas, a MSC, 

diz o FT, está a investir cerca de meio 

milhão de euros em protocolos de 

saúde, com três níveis de testagem 

para os passageiros. Com a paragem 

dos navios (os vários que estão esta-

cionados junto à baía de Weymouth, 

em Inglaterra, já são uma imponente 

atracção turística), e dos negócios, há 

também um aumento do número de 

navios enviados para serem desman-

chados, e os grandes grupos estão a 

ir ao mercado para sobreviver. Segun-

do o FT, os três maiores, a Carnival, a 

Royal Caribbean e a Norwegian já 

tiveram de se nanciar em perto de 

24 mil milhões de dólares. 

Turismo
Luís Villalobos

luis.villalobos@publico.ptFonte: Associação dos Portos de Portugal PÚBLICO

Menos passageiros no mar e em terra
Dados acumulados de Janeiro a Julho, em unidades

Leixões

Lisboa

Portimão

Madeira 

Açores 

Total 

ESCALAS

2019

PASSAGEIROS

57 48.512
6211

256.870
50.064

15.000
0

321.193
152.417

109.251
20.911

750.826
229.603

4

156
33

40
0

150
68

93
16

496
121

2020
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Presidenciais 
Jerónimo garante 
que João Ferreira  
é candidato  
“para ir até ao fim” 
 
Marcelo aponta  
ao centro 
Destaque, 2 a 4

Vários socialistas criticam 
primeiro-ministro. Rui Rio  
e BE contra “cumplicidades” 
p10 e Editorial

Primeiro-ministro britânico 
denuncia “interpretação 
extrema” do Protocolo  
da Irlanda do Norte p20

Costa sob fogo 
por causa  
de apoio a Luís 
Filipe Vieira 

Boris acusa UE 
de ameaça à 
“integridade”  
do Reino Unido

NUNO FERREIRA SANTOS

Turismo  
de cruzeiros 
perde meio 
milhão de 
passageiros
O número de turistas caiu 69%. Nos 
primeiros sete meses do ano, Portugal 
recebeu apenas 229 mil passageiros  
de cruzeiros nos seus portos. Esta 
actividade continua suspensa Economia, 18

ISNN-0872-1548

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.099 • 1,70€ • Domingo, 13 de Setembro de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Vicente, 
um retrato 
impossível  
de completar

Nomadland, de Chloé Zhao, 
recebeu o Leão de Ouro do 
festival de cinema Cultura, 24

Ana Rocha de Sousa 
premiada duas vezes 
em Veneza
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Turismo sénior 
do INATEL está 
quase esgotado 
Hotéis da Fundação registaram uma boa 
procura, sobretudo as unidades do interior 

LAZER  O INATEL 55+, pro-
grama turístico para pessoas 
com 55 anos ou mais, dirigi-
do preferencialmente a 
quem usufrua de baixos 
rendimentos, está quase es-
gotado. Dos 3710 lugares 
disponíveis, a que corres-
pondem 106 viagens, há 
apenas 44 vagas. O progra-
ma começa já a 20 de setem-
bro e prolonga-se até 4 de 
dezembro. 

"É um sinal de confiança 
que os participantes têm na 
Fundação INATEL", subli-
nha Francisco Madelino, 
presidente da instituição. 

Com a pandemia, as uni-
dades do INATEL regista-
ram neste verão uma que-
bra global de 26% na taxa de 
ocupação dos quartos, nú-
meros que não integram se-
tembro. No entanto, segun-
do Francisco Madelino, os 
hotéis mais pequenos e com  

localizações de interior re-
gistaram crescimentos até 
7% face a 2019, sendo que 
em agosto houve sete uni-
dades com ocupações supe-
riores a 80% e duas a 90%. 
"Atendendo ao surto pan-
démico, consideramos que 
o verão correu bem", diz. 

Em termos de receitas, a 
covid-19 vai deixar mazelas 
no exercício. O volume de 
vendas da área hoteleira de-
verá ficar neste ano pelos 11 
milhões de euros, uma que-
bra bastante acentuada face 
aos 15,7 milhões registados 
em 2019. No setor das via-
gens, que vinha a registar 
sucessivos crescimentos, as 
previsões apontam para um 
decréscimo de 70% a 80% 
na faturação, quando em 
2019 atingiu os 11 milhões 
de euros e contabilizou a or-
ganização de 329 viagens.• 
SONIA SANTOS PEREIRA 

Página 26



A27

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 15,39 x 28,43 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88548097 13-09-2020

Hotéis e rent-a-car com 
reservas canceladas e golfe com 
época ameaçada no Algarve

Hotelaria esperava 
recuperar perdas mas saída 
de Portugal dos corredores 
aéreos de Inglaterra 
prejudica o sector

Turismo
Ivo Neto

ivo.neto@publico.pt

O cenário não é animador para o sector da hotelaria

A retirada de Portugal dos corredores 

aéreos de Inglaterra já se faz sentir de 

forma particular no Algarve. Há 

hotéis com reservas canceladas, 

empresas de rent-a-car com desistên-

cias de última hora e o sector do golfe 

teme perder o que seria o balão de 

oxigénio das próximas semanas.  

Se no final de Agosto o regresso de 

Portugal aos corredores aéreos do 

Reino Unido foi visto com esperança 

pelo sector do turismo com efeitos 

imediatos no número de turistas que 

chegaram a Portugal, e de forma par-

ticular ao Algarve, a decisão de quin-

ta-feira é um travão a fundo na espe-

rança de um sector que almejava 

recuperar, no que resta do Verão, o 

que perdeu ao longo do ano com a 

pandemia de covid-19. 

Os turistas que estão em Portugal e 

que regressem a Inglaterra a partir de 

ontem terão de fazer uma quarentena 

obrigatória de 14 dias, uma medida 

que entrou em vigor às 4h de ontem e 

que levou muitos desses viajantes a 

alterar os planos de férias no Algarve. 

As empresas de rent-a-car são como 

um espelho do impacto da decisão no 

turismo algarvio. “Temos a con rma-

ção de muitos cancelamentos de 

reservas e desistências de última 

hora”, disse ao PÚBLICO Joaquim 

Robalo de Almeida, secretário-geral 

da Associação dos Industriais de Alu-

guer de Automóveis sem Condutor.  

Antes da pandemia, o sector tinha 

planeado, para o país inteiro, uma 

frota de 120 mil automóveis, que foi 

reduzida para 70 mil. Apesar da forte 

redução, a taxa da ocupação cou 

também aquém do que seria de espe-

rar na região algarvia. “Durante Julho 

e Agosto, tivemos uma taxa de ocupa-

ção de 75% das viaturas, e com esta 

decisão não contamos ultrapassar os 

45% nas próximas semanas.” Indícios 

que con rmam o que já é uma certe-

za para o responsável: “2020 é o pior 

ano de sempre para o sector dos rent-

a-car.” “Não esperávamos que Setem-

bro fosse salvar o ano porque o ano 

não tem salvação, mas pelo menos 

colmatar os impactos dos meses ante-

riores”, explica. 

Para a hotelaria, o cenário também 

não é animador. Ao PÚBLICO, Elidé-

rico Viegas, presidente da Assembleia 

Geral da Região do Turismo do Algar-

ve (RTA) e da Associação de Hotéis e 

Empreendimentos Turísticos do 

Algarve, disse que a decisão de Ingla-

terra veio “con rmar as perdas já 

con rmadas” com o mercado britâ-

nico. Em Agosto, de acordo com o 

responsável, e mesmo com a integra-

ção de Portugal nos corredores 

aéreos, no Algarve a quebra de turis-

tas britânicos foi de 79%. “Com o 

regresso de Portugal à lista negra, 

tememos voltar aos números de 

Julho, quando perdemos 96% desses 

clientes”, refere.  

“Cenário fatal” 
Sem números con rmados, Elidérico 

Viegas tem conhecimento de hotéis 

com reservas canceladas para as pró-

ximas semanas, o que classi ca como 

um “cenário fatal”, e aponta o dedo 

aos responsáveis, tendo em conta que 

os Açores e a Madeira foram excluídos 

da decisão britânica. “Acho que Por-

tugal não fez bem o trabalho de 

in uenciar os decisores para salva-

guardar a manutenção do Algarve nos 

corredores aéreos. Na região, conti-

nuamos com os casos controlados. O 

Algarve sai prejudicado pelo que se 

passa no Porto e em Lisboa”, lamenta. 

“Já sabemos que a British Airways fez 

um reforço nos lugares disponíveis 

para viagens a partir do Algarve para 

estes dias e agora vai ser mais compli-

cado recuperar das perdas. Em Ingla-

terra é normal fazer um seguro de 

viagem para quando se vai de férias e 

MARIO LOPES PEREIRA

as seguradoras não aceitam contratos 

para zonas de risco”, explica. 

A poucas semanas da época alta do 

golfe no Algarve, em que os turistas 

britânicos representam uma impor-

tante fatia dos participantes em tor-

neios, o cenário também não é pro-

missor. “Havia expectativa para uma 

recuperação na segunda época do 

ano que começa agora, no nal de 

Setembro e início de Outubro, e que 

com esta decisão vai ser penalizada. 

Está a ser devastador”, diz Miguel 

Franco de Sousa, presidente da Fede-

ração Portuguesa de Golfe. 

“O golfe é uma modalidade pratica-

da principalmente por estrangeiros e 

que representa, anualmente, dois mil 

milhões de euros de receitas. Se olhar-

mos para o Algarve, em que a maioria 

dos praticantes é de origem inglesa, o 

impacto vai ser muito signi cativo. 

Isto para não falar da parte social em 

que o sector representa cerca de 16 

mil postos de trabalho em Portugal, a 

maioria na região do Algarve e que 

ajuda a combater a sazonalidade do 

emprego”, aponta o dirigente despor-

tivo. “Temos conhecimento de vários 

praticantes de golfe que tiveram de 

antecipar o regresso a Inglaterra para 

evitar a quarentena. Só no Algarve, na 

hotelaria, o golfe tem um impacto de 

cerca de 300 milhões de euros”, 

acrescenta. Para o Turismo do Algar-

ve, ainda é cedo para “traçar cenários 

de nitivos”. Depois do aumento de 

turistas em Agosto, quando Portugal 

regressou aos corredores aéreos, “é 

cedo para perceber o real impacto”, 

disse João Fernandes do Turismo do 

Algarve.
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12-09-2020 20:21
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Turistas fogem à quarentena

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7ba79b37-60b9-4baf-a59e-

19119a8888be&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Milhares de turistas britânicos têm estado a invadir o aeroporto de Faro para regressar a casa, depois
do Governo inglês ter imposto novamente a quarentena à chegada. Uma medida que entrou em vigor
justamente este sábado.

 
Repetições: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço , 2020-09-13 14:37
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12-09-2020 20:18
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Portugal fora do corredor aéreo britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=585fe518-02de-468a-a15e-

1249b59a28a6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal está de novo excluído dos corredores aéreos britânicos, o que significa que  desde as 4 da
manhã, quem regressar de Portugal, é obrigado a cumprir um período de isolamento. O Algarve sentiu
por isso nos últimos dias, uma debandada de britânicos, e foram poucos os que chegaram para
desfrutar do sol algarvio nos últimos dias.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-09-12 20:19
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-12 00:25
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-09-12 01:13
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-13 08:24
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-13 09:23
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-13 10:28
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TVI 24

 	Duração: 00:02:38

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 88544558

 
12-09-2020 14:26

1 1 1

Portugal fora do corredor turístico de Inglaterra

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7abf7d84-fc57-4ee3-88d3-

123511c5a865&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Quem viaja hoje para Inglaterra já terá de ficar obrigatoriamente de quarentena quando aterrar.
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 	Duração: 00:03:17

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 88542513

 
12-09-2020 13:58

1 1 1

Enoturismo em pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bd622c2f-1601-4e2a-90d6-

f52213a90668&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Algumas quintas do Douro cancelaram os programas turísticos de vindimas, mas muitas outras não
desistiram de receber clientes com a necessária adaptação ao tempo que vivemos.
Comentários de Vanessa Ferreira, proprietária "Quinta da Pôpa"; Ana Portela, responsável de Equipa
Enoturismo; Sandra Dias, diretora-geral adjunta "Quinta da Pacheca".
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 	Duração: 00:02:13

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 88542453

 
12-09-2020 13:55
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Quebra nas vendas da queijada da Vila

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=29bb5fda-d091-4a84-b087-

489e3d0a824c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A queijada da Vila dos Açores está a sofrer quebras nas vendas por causa da falta de turistas.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-09-12 13:55
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 	Duração: 00:02:08

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 88542362

 
12-09-2020 13:32

1 1 1

Crise na restauração

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e66ea6c8-36c2-4389-a741-

7e560aa5f438&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os restaurantes estão a retomar a atividade mas o impacto da pandemia continua a ser brutal. Os
dados oficiais mostram que o dinheiro em caixa caiu para quase metade.
Declarações de Ana Jacinto, presidente da AHRESP.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-09-12 13:32
 SIC Notícias - Jornal de Sábado , 2020-09-12 23:09
 SIC Notícias - Jornal de Sábado , 2020-09-12 03:04
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 	Duração: 00:05:28

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 88542226

 
12-09-2020 13:11
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Turistas britânicos antecipam regresso

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bd5919c2-5c23-452b-a182-

026d634c796e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nas últimas horas do corredor aéreo com o Reino Unido, milhares de turistas encheram o Aeroporto de
Faro para tentar regressar a casa. Muitos tiveram de acabar as férias mais cedo para conseguirem
chegar ao Reino Unido sem serem obrigados a fazer a quarentena de 14 dias.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-09-12 13:11
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CM TV

 	Duração: 00:02:13

 	OCS: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço

 
ID: 88542904

 
12-09-2020 13:08

1 1 1

Turistas britânicos antecipam regresso a casa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6a2a7561-b73b-4ce2-872e-

c7f8b2a85763&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Milhares de turistas britânicos têm estado a invadir o Aeroporto de Faro para regressar a casa, depois
do Governo inglês ter imposto novamente a quarentena à chegada para quem viaja de Portugal.
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 	Duração: 00:03:19

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 88544502

 
12-09-2020 12:17

1 1 1

Portugal fora do corredor turístico de Inglaterra

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3a79c530-865c-489d-9646-

5423b4d75b47&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Aeroporto de Faro recebeu milhares de turistas britânicos na zona das partidas desde a passada
quinta-feira
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 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 88544391

 
12-09-2020 12:14
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Turistas britânicos antecipam regresso a casa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8e12a545-1d9c-487c-b92e-

c803fea2cbf4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Aeroporto de Faro recebeu milhares de turistas britânicos na zona das partidas desde a passada
quinta-feira, dia em que foi anunciada a decisão do Reino Unido de excluir Portugal Continental da
lista de regiões seguras para viajar.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-09-12 14:23
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-12 15:17
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-12 16:22
 TVI 24 - Mais Transferências , 2020-09-12 18:32
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Antena 1

 	Duração: 00:01:42

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88552214

 
12-09-2020 12:03

Entidade Europeia do Turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a42a29d8-aa77-4b39-89a5-

e9f15fa6cfc7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O novo presidente da Entidade Europeia do Turismo critica os atrasos da Comissão Europeia, na
coordenação das restrições às viagens na União Europeia por causa da pandemia.
Declarações de Luís Araújo.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-09-12 13:04
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 	Duração: 00:00:27

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 88552695

 
12-09-2020 12:03

Autódromo Internacional do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=425acdf5-17c9-486d-9b93-

edb7f865ce9b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Paulo Pinheiro, administrador do Autódromo Internacional do Algarve, diz que o público da fórmula 1 é
completamente diferente do público do futebol.
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TVI 24

 	Duração: 00:06:17

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 88543828

 
12-09-2020 11:08

1 1 1

Aeroporto de Faro recebeu milhares de turistas britânicos na zona de partidas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c9812f69-42f3-4beb-9d5f-

f8e328c153eb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Aeroporto de Faro recebeu milhares de turistas britânicos na zona de partidas desde a passada
quinta-feira, dia em que foi anunciada a decisão do Reino Unido de excluir Portugal Continental da
lista de regiões seguras para viajar.

Página 40



A41

 
TVI 24

 	Duração: 00:06:11

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 88540381

 
12-09-2020 10:19

1 1 1

Portugal excluído do corredor aéreo do Reino Unido - Direto do Aeroporto de Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6716053c-601d-4ff2-b0a4-

8c74f9e90e2d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O aeroporto de Faro recebeu milhares de turistas britânicos na zona das partidas desde a passada
quinta-feira, dia em que foi anunciada a decisão do Reino Unido de excluir Portugal continental da lista
de regiões seguras para viajar.
Direto.
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DISCURSO DIRETO 

Elidérico Viegas: pres. da Assoc. dos Hotéis 
e Empreendimentos Turísticos do Algarve 

"IMPACTOS DA DECISÃO 
BRITÂNICA SÃO TERRÍVEIS" 

CM - Como rece-

 

beu a notícia do re-

 

gresso de Portugal 
à 'lista negra' do-

 

Reino Unido? 
Elidérico Viegas - 
Com desilusão. Tra-

 

ta-se de um desastre a todos 
os níveis, porque não soube-
mos salvaguardar a posição 
do Algarve, que está a ser 
penalizado por uma situação 
que afeta Lisboa e o Porto. 
Alguém não fez bem o traba-
lho de casa nem o que lhe 
competia para que o Algarve 
- cujo número de infetados 
está abaixo dos valoresde 
referência - não fosse consi-
derado um destino inseguro. 
- A época de golfe vai ser 
muito afetada? 

- Claro. A época de 
golfe ia começar no 
final deste mês e fica 
definitivamente 
comprometida. Os 
impactos da decisão 
britânica são terrí-

 

veis. Deixamos de poder 
contar com o nosso principal 
fornecedor nos meses de se-
tembro e outubro, muito 
importantes em termos do 
alojamento turístico. 
- Muitos turistas britânicos 
já optaram por partir... 
-É o efeito imediato da de-
cisão, bem como o cance-
lamento de reservas já efe-
tuadas. Constitui um pre-
juízo enorme para as empre-
sas e também para a econo-
mia regional e nacional. •A.P. 
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1Ì 0 

4, 

PROJETOS EXPRESSO TURISMO 

O QUE PRECISA SABER 
SOBRE O PRÉMIO 

As categorias 
• Turismo em Rede Distingue 

projetos que se destaquem na 
utilização de aplicações 
tecnológicas 

• Turismo Autêntico São elegíveis 
projetos que valorizem os 
recursos culturais e naturais e 
reforcem a coesão territorial 

e Turismo de Confiança 
Procuram-se produtos e destinos 
que visem a ligação com o 
consumidor 

■ Turismo Inteligente Reconhece 
a valorização dos profissionais 
nas entidades e a aposta na sua 
inovação 

• Turismo Sustentável Será 
premiado quem se destacar 
pelas práticas de eficiência e 
redução de custos ambientais 

As datas 
• 15 de setembro É.  a data-limite 

para concorrer 
• Novembro Comités e júri 

escolhem quem ganha o PNT 
• Dezembro Cerimónia de 

atribuição dos prémios 

Os prémios 
e Os vencedores terão direito a um 

vídeo promocional e a uma 
referência no "Boa Cama Boa 
Mesa" (caso sejam projetos de 
alojamento ou restauração) 

1, Para se habilitar a vencer o PNT, 
inscreva-se em 
www.premionacionalturismo.pt 

-ok 

o 

Ferran Adrià  Chefe e criador da Fundação FI Bulli 

"Estamos a viver um apocalipse. 
Sem vacina não haverá confiança" 

ANA MARIA FONSECA 

Se a sardinha integra hoje um menu 
de degustação de alta cozinha deve-o 
à filosofia implementada por Ferran 
Adrià no El Bulli ao longo de 30 anos. 
Verdadeiro laboratório de inovação 
foi, por cinco vezes, considerado o 
melhor restaurante do mundo. O 
chefe catalão virou a clássica carti-
lha francesa do avesso e deu início 
a uma revolução global. A par da 
abordagem "técnico conceptual", o 
`pai' da cozinha molecular apostou 
na gastronomia local e no uso de 
ingredientes autóctones, ainda nos 
anos 80. Movido pelo mesmo pen-
samento vanguardista, continua a 
abrir caminhos, mas agora a partir 
da Fundação El Bulli que, em parce-
ria com o CaixaBank, está a ajudar, 
através de uma plataforma digital, 
as empresas a retomar os negócios 
no contexto da pandemia. 

O Como está a viver e a sentir o im-
pacto da covid-19 na gastronomia es-
panhola e mundial? 
O Estou em Rosas, na Catalunha, e 
não é tão grave, porque aqui o turismo 
é mais local. Ainda que não haja ale-
gria, a realidade não é tão dura como 
em Barcelona, Madrid ou qualquer 
outra cidade turística. Em Barcelona é 
um drama. Tínhamos quase 9 milhões 
de turistas e agora é um apocalipse, 
um caos. Emocionalmente é muito 
duro ver amigos e amigas que estão a 
passar mal com os seus negócios. Se 
os outros não estão bem, também não 
posso estar. 

O  Considera que os governos deveri-
am ajudar os restaurantes a ultrapas-
sar os efeitos da pandemia? 
O Os governos devem ajudar não só os 
restaurantes, como a todos os peque-

 

Prémio 
Nacional 
Turismo 
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PRÉMIO NACIONAL 
DE TURISMO 
O Expresso e o BPI, em 
parceria com o Turismo de 
Portugal e a Deloitte, lançam 
pelo segundo ano consecutivo 
o Prémio Nacional de 
Turismo (PNT), um projeto 
para promover, incentivar 
e distinguir as melhores 
empresas, práticas 
e projetos do sector 

nos empresários. Nos próximos dois 
anos vão encerrar muitos negócios. 
Para restaurar a confiança das pessoas 
a voltarem a sentar-se à mesa de um 
restaurante, só com uma vacina. Sem 
vacina não haverá confiança. 

O  É frequente dizer que "gastronomia 
é economia" e que um restaurante 
será sempre um negócio. Mas, antes 
de encerrar o El Bulli, referiu ter "per-
dido a paixão". Como se interligam 
estas duas abordagens? 
O O El Bulli não era um restaurante. 
Tinha esse formato, mas nós tentáva-
mos fazer vanguarda e a vanguarda 
não é um negócio. No mundo existem 
poucos restaurantes cuja missão seja 
abrir caminhos. O objetivo de um res-
taurante é ganhar dinheiro, servir boa 
comida e durar o máximo de tempo 
possível. 50% dos restaurantes não 
ultrapassam cinco anos de existência, 
e 22% não chegam sequer ao terceiro  

ano. Isso sucede porque não se com-
preende um restaurante como um 
negócio. Para cozinhar não faz falta 
uma empresa, mas para ter um res-
taurante, sim! 

Cl Passou quase uma década do en-
cerramento do El Bulli, mas tanto o 
restaurante como Ferran Adrià per-
manecem uma referência na alta co-
zinha e na inovação. Não há mais que 
se possa inventar nesta área? 
O É certo que a cozinha chegou a 
níveis muito complexos e não é fá-
cil encontrar coisas disruptivas. Mas 
certamente haverá mais. A questão 
é quando? Ninguém sabe. A covid-19 
deixou em segundo plano tudo o que 
é vanguarda. Agora, importa mais a 
gestão e os números. Na gastronomia 
estamos num momento de ver qual 
será o próximo passo. 

É o que pretende fazer também na 
Fundação El Bulli, perceber o que se 
segue? 

A fundação tem três missões: 
guardar o legado do El Bulli; criar 
conteúdo de qualidade para a res-
tauração gastronómica; e compar-
tilhar a nossa experiência em ges-
tão e inovação. Tudo isto sob um 
prisma muito simples. Para fazer 
algo tens de o compreender bem. 
Como se compreende? Estudando. 
E, quando falo em estudo, refiro-me 
a uma maneira de associar toda a 
informação e conhecimento. Aí en-
tra a metodologia Sapiens, através 
do pensamento sistémico aliado ao 
pensamento histórico. Seja o que for 
que queiras compreender, que seja 
demonstrável, está na natureza, no 
ser humano ou nas suas ações. Tudo 
está interligado. O nosso trabalho é 
muito simples e vai incidir sobre a 
eficiência em gestão e inovação para 
pequenas empresas.  

12 Cada vez se fala mais de susten-
tabi lidade e responsabilidade social 
na gastronomia. Mas trabalhar com 
pequenos produtores não é um privi-
légio exclusivo da alta cozinha? 
O No mundo há sete mil milhões de 
pessoas. Cada uma consome em mé-
dia duas peças de legumes por dia, o 
que dá 14 mil milhões. Só com peque-
nos produtores não comeríamos. Há 
que apoiar e ajudar o pequeno pro-
dutor, tendo consciência de que a sua 
produção não dá para todos. Mas não 
creio que seja um privilégio. Tomemos 
como exemplo um ovo biológico. A 
diferença de preço para um conven-
cional são 15 ou 20 cêntimos. Muitas 
pessoas podem pagar por isso. Tem a 
ver com uma atitude perante a vida. 
Aqui a minha filosofia é a liberdade. Se 
podes, compra ao pequeno produtor. 
Se o podias fazer e não fazes... devias 
fazê-lo, mas quem sou eu para dizer o 
que as pessoas devem fazer? 

Revê-se no trabalho da nova gera-
ção de chefes portugueses, alguns de-
les seus discípulos, como José Avillez 
ou Vasco Coelho Santos? 
O São fantásticos. Estive em Portugal 
há cerca de um ano e o nível era extra-
ordinário. A nova geração de cozinhei-
ros e cozinheiras criativos portugueses 
é incrível. Creio que nunca até agora 
tinha havido tanta qualidade criativa. 
Estão a fazer uma cozinha criativa 
portuguesa que dialoga e convive com 
a cozinha tradicional. Em vez de serem 
contrárias, são complementares. 

O Como será a alta cozinha do futuro? 
O Cozinhamos há mais de 2 milhões 
de anos. Não haverá grandes mudan-
ças. A maior diferença na cozinha de 
ontem e de hoje é a diversidade. Nun-
ca na história da humanidade existi-
ram tantos tipos de cozinha. 

economia@expresso.impresa.pt 

O SECTOR PÓS-COVID 

"Queda nas 
receitas exi,5re 
reinvenção 

Depois do sucesso alcançado em 
2019, a segunda edição do Prémio 
Nacional de Turismo (PNT), um 
projeto do Expresso e do BPI, 
mantém o objetivo de destacar 
os melhores e dar visibilidade a 
iniciativas com valor no sector do 
turismo em Portugal. Tendo em 
conta "o contexto atípico" e "os 
novos desafios que se anteveem", 
o PNT apresenta novas categorias 
(Turismo em Rede, Turismo 
Autêntico, Turismo de Confiança, 
Turismo Inteligente e Turismo 
Sustentável), já adaptadas ao 
contexto gerado pela pandemia 
de covid-19. Apesar de todas as 
adversidades, Pedro Barreto, 
administrador do BPI, aposta na 
confiança como fator decisivo 
para a inversão dos resultados: 
"Apesar de o turismo interno 
poder compensar parcialmente 
a queda acentuada nas visitas de 
turistas internacionais, a queda nas 
receitas exige uma reinvenção do 
sector, nos fatores de qualidade de 
serviço, segurança e condições de 
higienização. O foco é a confiança 
do consumidor." Garantindo uma 
"resposta adequada e atempada" 
às novas exigências, Pedro Barreto 
reconhece que "o elevado peso do 
turismo, um sector especialmente 
vulnerável às medidas de 
distanciamento social com 
restrições à mobilidade, tornará a 
recuperação um pouco mais lenta". Página 43
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Inglaterra volta a excluir Portugal 
da lista de países seguros 

O sector do turismo voltou a sofrer 
um revés, com o Governo britânico 
a retirar Portugal da lista de países 
seguros, com exceção das regiões 
da Madeira e dos Açores. A partir 
de hoje, passa  a ser obrigatória uma 
quarentena de duas semanas ao 
chegar ao Reino Unido a partir de 
Portugal. "Os dados mostram que 
precisamos de remover Portugal 
(sem os Açores e Madeira), Hungria,  

Polinésia Francesa e ilha da Reunião 
da lista de 'corredores de viagem' 
para manter todos seguros. Quem 
chegar à Inglaterra a partir desses 
destinos depois das 4h de sábado 
precisará de isolar-se por 14 dias", 
escreveu o ministro dos Transportes, 
Grant Shapps, na rede social 
Twitter. A Escócia já tinha excluído 
Portugal da sua lista de "corredores 
internacionais" desde 5 de setembro. 
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Portugal fora do corredor aéreo do Reino Unido 

Turistas no Algarve antecipam regresso 
Várias dezenas de turistas que se encon-
travam de férias no Algarve anteciparam 
o regresso ao Reino Unido durante o dia 
de ontem, após o anúncio do Governo bri-
tânico da reinclusão de Portugal na 'lista 
vermelha' dos países de quarentena obri-
gatória. A 'corrida' aos voos de regresso 
fez com que aqueles com maiores disponi-
bilidades financeiras recorressem ao alu-
guer de aviões (jatos) privados. Incluindo  

turistas que tinham aterrado no aeropor-
to de Faro no dia anterior (quinta-feira). 

«A decisão do Reino Unido é uma de-
cisão que tem uma consequência mui-
to relevante para o nosso turismo, em 
particular para as regiões que têm o 
Reino Unido como um mercado im-
portante emissor», disse a secretária de 
Estado do Turismo, Rita Marques. Para 
opresidente da Região de Turismo do Al-

  

garve, João Fernandes, trata-se de «uma 
contrariedade muito grande para a 
procura externa do Algarve, dado que 
setembro é o mês de maior procura 
dos britânicos e que dita o início da 
época alta do golfe». E o presidente da 
Associação de Hotéis e Empreendimen-
tos Turísticos do Algarve, Elidérico Vie-
gas, frisou que «é altamente prejudicial 
e lesiva dos interesses empresariais». 
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Hotelaria já pede 
regresso do lay-óff 
simplíficado 

A hotelaria não mexeu 
nos preços, mas os custos 
subiram. Diretores de 
hotéis pedem apoios 
específicos para o setor. 

No início de 2020, urna das grandes 
preocupações da hotelaria eram os 
limites de capacidade do aeroporto 
de Lisboa. Com janeiro e fevereiro 
com números acima dos de 2019, o 
setor trabalhava para aumentar o 
preço médio e criar uma almofada 
para os próximos anos, altura em 
que esperavam que o crescimento 
das taxas de ocupação ficasse prati-
camente estagnado. Mas a pande-
mia de covid mudou os planos dos 
hoteleiros. O presidente da Asso-
ciação dos Diretores de Hotéis de 
Portugal (ADHP) acredita que o se-
tor precisa de ajuda mais específica, 
nomeadamente o regresso do lay-
-offsimplificado. 

"A nossa preocupação até ao iní-
cio do ano passava muito por con-
seguir subir o preço médio para 
aguentar alguma queda nas ocupa-
ções. Esta crise faz-nos travar a fun-
do", diz ao Dinheiro Vivo Raúl Ri-
beiro Ferreira. A atividade turística 
está a ser fortemente penalizada 
pela disseminação do vírus, embo-
ra o responsável note que, "apesar 
de estarmos todos a perder dinhei-
ro, o efeito global no turismo em 
Portugal foi um bocadinho menos 
mau". No resto da Europa, em mé-
dia, os números apontam uma taxa 
de ocupação entre 30% e 35%. 

"Conseguimos um pouco mais. 
Há zonas que estão nos 50%, há 
unidades até acima. Tem que ver 
com a estratégia de gestão das uni-
dades em que se aposta num clien-

 

"Apesar de estarmos 
todos a perder 
dinheiro, o efeito global 
no turismo em Portugal 
foi um bocadinho 
menos mau." 

• 

te direto". O retrato não é, porém, 
linear. Por exemplo, Lisboa, um 
destino que estava a ser cada vez 
mais procurado pelo turismo de 
negócios, tem níveis baixos de ocu-
pação face ao passado. 

Para atrair clientes, a hotelaria 
genericamente não fez uma baixa 
de preços significativa. Mas au-
mentou os serviços prestados pelo 
mesmo preço, o que acaba por ele-
var os custos da operação. A somar 
a isto, o setor conta com milhares 
de postos de trabalho, representan-
do custos fixos. 

Se no passado o verão permitia 
criar almofadas para sobreviver à 
época baixa, os meses quentes de 
2020 não o terão permitido, o que 
leva Raúl Ferreira a pedir mais 
apoios. "Penso que é unânime em 
todo o setor que temos de voltar a 
um sistema de lay-off simplifica-
do." O apoio à retoma, que o subs-
tituiu, é muito parecido com o lay-
-off já previsto na lei e a hotelaria, 
diz, tem "grandes dificuldades em 
conseguir cumprir aquelas exigên-
cias". Além de ser altamente buro-
crático. "Precisávamos de uma so-
lução mais simples até que haja 
procura. As indicações que temos 
são de que a época mais dura vai ser 
até à Páscoa e temos de conseguir 
agarrar o leme. E essa é a parte fun-
damental; o govemo perceber e 
apoiar os hotéis." 

Interior com segunda vida 
Com a pandemia, muitos optaram 
por passar férias em locais isolados, 
facilitando assim o distanciamento 
social. Várias zonas do interior do 
país foram escolhidas, dando uma 
nova vida às regiões. Raúl Ribeiro 
Peneira não esconde que "os hotéis 
pequenos, do interior, estão mais 
habituados a viver em crise" dada a 
sua dimensão e localização. "Têm 
uma elasticidade maior na forma 
de se organizarem. Provavelmente 
conseguiram criar alguma ajuda 
durante o verão para o inverno que 
provavelmente será mais duro." 
Acredita que, agora que os portu-
gueses redescobriram o interior, as 
suas paisagens e infraestruturas: 
"Alguma coisa vai ficar." 

Alerta no entanto que quando 
voltarmos a viajar à vontade, "par-
te deste mercado nacional vai reto-
mar esses destinos" estrangeiros. 

—RAÚL RIBEIRO 

FERREIRA 

Presidente 

da ADHP 
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Alojamento local 
dá sinais de 
recuperação 
em julho 

".; _ 2, 10  O alojamento lo-

 

cal melhorou em julho: de 
acordo com dados da Con-
fidencial Imobiliário a 
taxa de ocupação foi de 
12% em Lisboa e de 17% no 
Porto. Uma melhoria face 
aos meses anteriores, com 
níveis sempre inferiores a 
10%, mas ainda muito lon-
ge de 2019, em que a ocu-
pação foi de 69% em Lis-
boa e 66% no Porto. Os 
preços mantiveram-se si-
milares aos cobrados antes 
da pandemia. 
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"Circuito de verão" no Aeroporto de Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1ba537dc-fdd2-41bd-930f-

30a384709a1d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A ANA diz que o número de passageiros não justificou abertura do chamado do "Circuito de Verão" no
Aeroporto de Faro.
Comentários de Acácio Pereira, presidente do Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização SEF
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Portugal fora do corredor aéreo do Reino Unido - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0b460406-8679-446d-90ab-

de6eb58f390f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Turistas e empresários estão desiludidos com a decisão britânica de colocar Portugal Continental na
lista negra sanitária. Os agentes da indústria turística dizem que o Algarve não pode ser
responsabilizado pelas infeções no resto do país.
Declarações de Elidérico Viegas, presidente AHETA, João Fernandes, presidente Região de Turismo do
Algarve.
Direto de Faro.

Página 49



A50

 
TVI

 	Duração: 00:03:03

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 88534587

 
11-09-2020 20:02

1 1 1

Portugal fora do corredor aéreo britânico - Corrida aos aeroportos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=95b6bb5f-7b8e-40b5-89fd-

1fc4ab682be0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Mas é este o país que abre e fecha corredores turísticos. Os aeroportos de Faro e de Lisboa assistiram
a uma correria de milhares de turistas britânicos, que querem chegar ao Reino Unido antes de entrar
em vigor a decisão do Governo, que os obrigará a cumprir 2 semanas de quarentena. O limite é as 4
da madrugada de sábado. As filas foram longas, mas o ministro da Administração Interna diz que isso
é também responsabilidade da ANA Aeroportos.
Comentários de Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-09-11 21:38
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-09-11 20:03
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-11 00:12
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-09-11 00:56
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-11 02:27
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Portugal fora do corredor turístico de Inglaterra

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=25c7b251-c6a0-453d-8190-

e9d6223b028a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Muitos turistas britânicos em Portugal, foram obrigados a terminar as férias mais cedo, para evitar a
quarentena de 14 dias no regresso a Londres. A medida entra em vigor na madrugada deste sábado e,
por isso, o dia foi hoje de corrida aos últimos bilhetes de avião.
Comentários de Marta Temido, ministra da Saúde; Eduardo Cabrita, ministro da Administração
Interna.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-09-11 19:58
 SIC Notícias - Notícias , 2020-09-12 07:25
 SIC Notícias - Notícias , 2020-09-12 08:23
 SIC Notícias - Notícias , 2020-09-12 09:27
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-09-11 01:28
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-09-11 02:51
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-09-11 04:11
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-09-11 05:41
 SIC Notícias - 1ª Página , 2020-09-12 06:44
 SIC Notícias - Notícias , 2020-09-12 11:28

Página 51


