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Hotel occupancy in the Algarve drops to
60.5% in August

“The British market was the one that most contributed to the decrease in the occupancy“The British market was the one that most contributed to the decrease in the occupancy“The British market was the one that most contributed to the decrease in the occupancy“The British market was the one that most contributed to the decrease in the occupancy“The British market was the one that most contributed to the decrease in the occupancy
rate (-18.4 percent).”rate (-18.4 percent).”rate (-18.4 percent).”rate (-18.4 percent).”rate (-18.4 percent).”

In August, the Algarve recorded  a hotel occupancy rate of
60.5 percent, 35 percent lower than in the same period of
2019, due mainly to the decline in the British market,
announced the largest hotel association in the region on 4
September.

“The British market was the one that
most contributed to the decrease in
the occupancy rate (-18.4 percent),
followed by the Irish (-4.2 percent),

French (-2.8 percent) and German (-2.6
percent),” informed the Association of
Hotels and Tourist Enterprises of the
Algarve (AHETA) in the summary of the
monthly evolution of the sector’s activity.
According to AHETA data, the national
market was the only one to rise (+6.4
percentage points), representing 67.7
percent of total overnight stays in the
Algarve.
The sales volume decreased 36.5 percent
compared to August last year.
According to the association of the
Algarve’s hotel business, the results for

August “were influenced” by the increase
in demand from the British market
compared to July, with the opening of the
air corridor between the United Kingdom
and Portugal on 20 August, and by
demand from the domestic market
compared to the same period last year.
“Domestic demand was concentrated in
the month [August] due to the existence of
more available supply and more
affordable prices, at the expense of
demand in July and September,” the
association maintains.
In accumulated terms, since January,
the occupancy/room rate registers an
average decrease of 58.1 percent and
the sales volume a decrease of 56.8
percent.
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A2 Presidentes das Associações de Turismo do Alentejo e do Centro lamentam o
cancelamento da World Travel Market
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/09/2020

Meio: Turismo.PT Online (O) Autores: António Manuel Teixeira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c9b33b7f

 
Pedro Machado da Agência de Turismo do Centro e Victor Silva da Agência de Turismo do Alentejo
falaram, em exclusivo a O TURISMO PT, sobre o cancelamento da World Travel Market. Após a Feria
Internacional de Turismo (FITUR), em Janeiro, todas as feiras foram canceladas devido à pandemia.
Empresários
 
Após a Feria Internacional de Turismo (FITUR), em Janeiro, todas as feiras foram canceladas devido à
pandemia. Empresários, Operadores, Companhias de aviação, Países, estavam esperançados na World
Travel Market (WTM), que se realizaria de 02 a 04 de Novembro.
 
A notícia do cancelamento chegou hoje e deixou muitos de boca aberta, pois como diz o proverbio
português "a esperança é a última a morrer".
 
Tentámos falar com todos os presidentes das Associações Regionais de Turismo, mas apenas Alentejo
e Centro nos responderam. Igualmente tentámos obter uma declaração de Luís Araújo, ou do Turismo
de Portugal, mas a sua agência de comunicação respondeu que "hoje não será possível".
 
O presidente da Associação do Turismo do Alentejo respondeu que "é lamentável para o Alentejo, uma
vez que o mercado britânico é muito importante para a região". Victor Silva desabafou que "já se
esperava". O seu optimismo é pouco alto, uma vez que afirmou "não acredito que até ao Verão de
2021, se realizem feiras".
 
Por sua vez o presidente da Associação de Turismo do Centro, revelou que se "trata de uma feira com
muita importância para o Centro de Portugal e estávamos com grande expectativa nesta feira". Como
noticiamos anteriormente, a Turismo Centro de Portugal tinha afirmado que o mercado britânico era
muito importante para a região, sendo uma oportunidade dos empresários e hoteleiros fazerem
negócios. Pedro Machado adiantou ainda que "esperávamos que fosse uma feira só para profissionais,
mas não esperávamos este final", rematando que "é uma situação delicadas para as empresas do
Centro do país".
 
A feira irá realizar-se de forma virtual entre os dias 09 a 11 de Novembro, oferecendo aos delegados a
oportunidade de organizar reuniões virtuais individuais para realizar negócios, assistir a conferências e
mesas redondas.
 
António Manuel Teixeira
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do de janeiro a jullio, os estabele-
cimentos de alojamento turístico 
receberam 5,4 milhões de hóspe-
des e registaram 13 milhões de 
dormidas, o equivalente a quebras 
de 64% e 66%, respetivamente. 

Apesar da recuperação, os pro-
veitos da hotelaria caem a um 
ritmo mais acelerado do que os 
hóspedes e as dormidas, um mo-
vimento justificado, também, com 
a queda dos preços. No conjunto 
dos sete primeiros meses do ano, 
o rendimento médio por quarto 
ocupado fixou-se em 71,8 euros, 
uma queda homóloga de 16,9% e 
ovalor mais baixo desde, pelo me-
nos, 2017, quando o INE come-
çou a recolher estes dados. 

Esta queda é generalizada a 
todo o país, mas particularmente 
notória na Área Metropolitana de 
Lisboa, onde o preço médio por 
quarto derrapou quase 30% no 
conjunto de janeiro a julho. Já as 
quedas menos acentuadas verifi-
cam-se no Alentejo e no Centro, 
que são também as regiões que 
apresentam as quebras menos 
acentuadas nas dormidas. Aliás, 
considerando apenas o mês de ju-
lho, estas duas regiões consegui-
ram mesmo aumentar os preços. 

Os proveitos totais ascendem, 
assim, a 696 milhões de euros no 
acumulado de janeiro a julho, me-
nos 70% do que em igual período 
do ano passado. Este é, também, o 
valor mais baixo desde, pelo me-
nos, o período dejaneiro a julho de  

2006, ano em que esta série esta-
tística foi iniciada pelo INE. Até 
agora, 2011, no pico da úl tima cri - 
se financeira, era o ano como pior 
registo, com proveitos totais que 
ascendiam a 959 milhões. 

Irlandeses, americanos e 
britânicos têm maior queda 
Num ano em que são os turistas 
nacionais a suportar o setor, as 
quedas entre os estrangeiros são 
generalizadas, mas particular-
mente acentuadas em alguns mer-
cados. Os irlandeses, os britânicos 
e os norte-americanos foram os 
mais penalizados. 

No conjunto do ano, os não re-
sidentes foram responsáveis por 
apenas 7,2 milhões de dormidas, 
número que fica quase 74% abai-
xo dos 27,6 milhões de dormidas 
que, por esta altura, eram regista-
das no ano passado. 

A maior quebra, superior a 
88%, é registada entre os turistas 
vindos da Irlanda, cujas dormidas 
totalizaram pouco mais de126 mil 
entre janeiro e julho. Já os norte-
-americanos foram responsáveis 
por 279,6 mil dormidas, o equiva-
lente a uma quebra de 81%, en-
quanto os turistas vindos do Rei-
no Unido responderam por 1,15 
milhões de dormidas no conjunto 
dos sete primeiros meses do ano, 
menos 78% do que há um ano. 
Mesmo assim, os britânicos con-
tinuam a ser o principal mercado 
do turismo nacional. • 

A atividade turística recuperou em julho, mês em que os estabelecimen 

RESIDENTES SUSTENTAM RECUPERAÇÃO 
Valores unitários 

Os estabelecimentos turísticos receberam um milhão de hóspedes 
em julho, uma clara recuperação face aos meses anteriores, que fica 
a dever-se, na larga maioria, ao mercado interno. 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

TURISMO 

Pandemia 
atira preços 
da hotelaria 
para mínimos 
Apesar da recuperação já sentida no mês de julho, o preço médio 
praticado pela hotelaria derrapou quase 17% este ano, contribuindo 
para a queda dos proveitos totais para mínimos históricos. 

Q
liando o setor come-
çou a reabrir após o 
confinamento impos-
to pela pandemia, ain-
da antes do verão, fo-

ram vários os operadores hotelei-
ros a garantir que não haveria uma 
redução dos preços para atrair tu-
ristas. Conhecidos os dados ofi-
ciais, a verdade é que os valores co-
brados por quarto acabaram por 
derrapar quase17% desde o início 
deste ano, um fator que, a par das 
quebras históricas no número de 
hóspedes e de dormidas, contri-
buiu para levar os proveitos da ho-
telaria para os níveis mais baixos 
desde que há registo. 

Os dados divulgados pelo Ins-
tituto Nacional de Estatística 
(INE) confirmam a recuperação 
lenta já sentida na hotelaria emju-
nho, que veio acentuar-se no mês 
seguinte. Em julho, Portugal rece-
beu pouco mais de um milhão de 
hóspedes, responsáveis por 2,62 
milhões de dormidas, números 
que correspondem aquedas supe-
riores a 60% em relação ao mes-
mo Inês do ano passado. Isto de-
pois de, em junho, as quedas ultra-
passarem os 80%. 

Feitas as contas, no acumula-
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tos hoteleiros receberam um milhão de hóspedes, responsáveis por 2,6 milhões de dormidas. 

PROVEITOS DA HOTELARIA EM MÍNIMOS 
Valores em milhões de euros 

Com as quebras históricas no número de hóspedes e de dormidas, 
conjugadas com a queda dos preços praticados, os proveitos totais 
da hotelaria atingiram os níveis mais baixos de que há registo. 
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Fonte: Instituto Nacional de Estatística 

13 
DORMIDAS 
Entre janeiro e julho, 
Portugal recebeu 5,4 
milhões de hóspedes, 
responsáveis por 
13 milhões de dormidas. 

71,8 
RENDIMENTO MÉDIO 
O rendimento médio por 
quarto ocupado fixou-se 
em 71,8 euros entre 
janeiro e julho, uma 
quebra de 16,9%. 

157,9 
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Plano Costa Silva: o que 
é novo, como será aplicado 
e como se vai pagar ,gror 

:47 

ESTRATÉGIA PARA O PLANO 
DE RECUPERAÇÃO PORTUGAL 

2020-2030 

Governo já tem a teoria para mudar 
o país. Agora falta põ-la em prática. 

ECONOMIA 8 e 9, EDITORIAL 

 

egocios 
negocios.pt 

 

Bancos sob pressão 
para socorrerem 
Fundo de Resolução 
Solução está a ser trabalhada perante a recusa da esquerda em aprovar o orçamento 
com mais dinheiro para o Novo Banco I António Ramalho afirma no Parlamento que 
parecer independente mostra "grande qualidade" das vendas do NB PRIMEIRA LINHA 4 a7  

Sondagem 

Ana Gomes 
sobe para 
os 14% 
na corrida 
a Belém 
ECONOMIA 12 

Energia 

As petrolíferas 
estão mesmo 
a ficar verdes? 
Galp fecha parceria 
com ACS e fica líder 
ibérica no solar 

A empresa liderada por 
Carlos Gomes da Silva 

pagou 326 milhões para 
fechar este negócio. 

EMPRESAS 15, MERCADOS 22 e 23 

Turismo 

Pandemia 
atira preços 
da hotelaria 
para mínimos 
EMPRESAS M 

Novas regras podem 
impor trabalho por 
turnos ou noturno 

CMVM chamou 
Cristina e Mário 
Ferreira por 
causa da compra 
da Media Capital 

Sustentabilidade 

Novo acordo 
ambiental é 
chave para a 
sobrevivência 
EMPRESAS 18 e19 
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imea. 1.111, 
Marcelo Rebelo de Sousa visitou alguns hotéis no Porto 

TAP "faz muito falta" 
ao turismo do Porto 
Marcelo Rebelo de 
Sousa falou sobre a 
operadora nacional 

Marta Neves 
martaneves@jn.pt 
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RETOMA  O presidente da Re-
pública defendeu ontem que 
a TAP "faz muita falta para 
cumprir uma missão que é 
essencial para o turismo por-
tuguês e para o turismo do 
Porto". Marcelo Rebelo de 
Sousa foi interpelado pelos 
jornalistas sobre a falta de ro-
tas da TAP no Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, de-
pois de um périplo por al-
guns hotéis do Porto, onde 
ouviu o presidente da Asso-
ciação Portuguesa de Hote-
laria, Restauração e Turismo, 
Rodrigo Pinto de Barros, a fa-

  

lar "do momento muito de-
licado que o turismo da re-
gião" atravessa. 

"É evidente que quando há 
uma pandemia desta nature-
za e uma crise deste alcance, 
a operadora aérea nacional é 
muito atingida. Espero que  

se ultrapasse essa fase, por-
que faz muita falta quer esse 
operador, quer outros". 

O presidente da República 
declarou também ser "es-
sencial" a abertura de novas 
linhas de crédito para o turis-
mo. • 
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Mais de mil ideias 
para se gastar 
58 mil milhões 

ESTRATÉGIA PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO PORTUGAL 
2020-2030 

António Cos-
ta classifica o 
momento como 
uma "oportuni-
dade única" 

4
:F

kO
C

A
Th

Ill
t4
0
 

   

ilE111~111~ 

  

    

11•1~1111~1111 

    

     

PROJETOS ESTRATÉGICOS 

     

I 

Costa Silva e António Costa com Isabel Mota, presidente da Fundação.Gul-
benkian, onde os contributos para a recuperação do Pais foram apresentados 

RECUPERAÇÃO 
ECONÔMICA 

INVESTIMENTO Seis novas áreas incluídas em plano de recuperação económica até 2030 PESSIMISMO O  Costa Silva, 
consultor contratado pelo Governo, diz que as coisas ainda vão piorar antes de começarem a melhorar para os portugueses 
MIGUEL A.GANHÃO/RAQUEL OLIVEIRA 

S
eis novas arcas integram 
a Visão Estratégica para 
o Plano de Recuperação 

Económica de Portugal 
2020 /203Q, um documento ini-
cialmente escrito pelo gestor e 
professor do Instituto Superior 
Técnico, António Costa Silva, 
enriquecido com mais de mil 
ideias que lhe enviaram. Para 
levar a cabo o plano, o País vai 
contar com fundos comunitá-
rios de urna magnitude nunca 
vista. Mas o gestor.não tem dú-
vidas quanto ao futuro imedia-
to: "Ainda vai piorar antes de 
começar a melhorar." 

O setor petroquímico, a efi-
ciência energética, os recursos  

marinhos, comércio, o turismo 
e a biomassa deverão, por su-
gestão dos participantes na dis-
cussão do documento de Antó - 
nio Costa Silva, ser igualmente 
apostas para o futuro do País. 

Mas, alertou ontem-  o gestor 
durante a apresentação na Fun -

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

"MUITO ORIENTADA PARA A 

EMISSÃO DE PARECERES" 

dação Gulbenkian, o país ainda 
vai enfrentar um "decresci-
mento antes de haver cresci-
mento". Costa e Silva defendeu 
ainda o papel do Estado mas 
criticou a administração públi-
ca atual "muito orientada para a  

emissão de pareceres e pouco 
orientada para a resolução dos 
problemas". 

Por sua vez, o primeiro-mi-
nistro salientou que agora se  

trata de transformar priorida-
des "em instrumentos de políti-
ca concreta, verificando que re-
cursos temos, priorizar a utili-
zação desses recursos e ir ericai-

  

xando cada oportunidade que 
temos para dar o passo seguinte 
na execução dessa visão". 

O primeiro-ministro recor-
dou ainda o pacote financeiro 
comunitário previs,to para Por-
tugal, perto de 58 mil milhões 
de euros, e classificou o mo-
mento corno uma "oportunida-
de única". No entanto, o suces 
so do plano deverá contarcom 
um "consenso muito alargado 
dos pontos de vista político e so-
cial " . O Governo aprova já 
amanhã, em Conselho de Mi-
nistros, a primeira versão do 
Plano de Recuperação e Resi - 
liência. • 

NOTICIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL CORREIO 

CIDADÃOS MAIORIA DAS SUGESTÕES 

C erca de dois terços das ideias recebi-
das foram enviadas por cidadãos e só 

um terço por instituições e empresas, se-
gundo Costa Silva, o autor da Visão Estraté-

. gica para o Plano de Recuperação Económi-
ca, documento servirá agora de base para a 
entrega dos projetos a Bruxelas. 
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Alta velocidade volta 
à agenda ferroviária 

• 

• 

Vt 

Os comboios alfa pendular vão contar com a concorrência da alta velocidade 

VISÃO ESTRATÉGICA PARA O PLANO DE RECUPERAÇÃO ECONÓMICA DE PORTUGAL 

Debate público: Análise dos contributos 
2020-2030 

Infraestruturas Físicas 
 14% 

Qualificação, Transição Digital, Ciência e Tecnologia 

Setor da Saúde 
6% 

Estado Social 
9% 

Reindustrializa ão 
11% 

Reconversão Industrial 
3% 

Transição Energética e Eletrificação da Economia 

lel 2% 
Coesão do Território, Agricultura e Floresta 

14% 
Novo Paradigma para as Cidades e a Mobilidade 

3% 
Cultura, Serviços, Turismo e Comércio 

5% 
Outros 

17% 

Fundos Europeus em execução nos próximos anos 

PT 2020 
12,8 mil milhões de euros 

PLANO DE RECUPERAÇÃO EUROPEU 

15,3 mil milhões de euros (subvenções) 

10,8 mil milhões de euros (empréstimo) 

TOTAL 

57,9 mil 
milhões 
de euros 

ORÇAMENTO EUROPEU 2021-2027 
29,8 mil milhões de euros 

Propostas em novas áreas 
para o plano de recuperação 

CLUSTER DA PETROQUÍMICA, 
QUÍMICA INDUSTRIAL E REFINAÇÃO 

- Este cluster representa cerca de 14% das exportações. 

- É uma indústria com potencial para assumir um papel impor-
tante no processo de transição para uma economia circular. 

- A formação avançada de quadros é essencial para o 
desenvolvimento e modernização deste setor. 

- Recomenda-se que o programa doutoral que estava em vigor, 
cofinanciado pelas empresas e pela FCT, seja reativado. 

MINERAÇÃO NO MAR PROFUNDO 
- É defendido, em relação ao mar, a necessidade de aumentar 
oconhecimento de todos os ecossistemas e recursos 
disponíveis na Zona Económica Exclusiva. Qualquer exploração 
dos recursos marinhos deve ser baseada no conhecimento, 
na ciência e na tecnologia e só se deve realizar caso existam 
garantias de salvaguarda dos ecossistemas. 

- Antes de ser tomada qualquer decisão, que não será a curto 
prazo, o País deve continuar a acumular informação e conhe-
cimento, nomeadamente através do projeto de mapeamento 
dos fundos oceânicos desenvolvido pela Marinha. 

CENTRAIS DE BIOMASSA 

- É suscitada a necessidade de um enquadramento regulatório 
mais adequado, com uma definição clara do que é a biomassa 
florestal e os seus resíduos, que são o material que deve 
alimentar as centrais. 

- É importante para evitar a queima de árvores e tudo o que 
pode configurar uma utilização insustentável da floresta. 

- É defendido um modelo focado nas pequenas centrais, 
modelo que tem sucesso na Europa Central e nos Países 
Nórdicos e que é mais eficiente e minimiza os desperdícios. 

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
- A eficiência energética é um fator que pode ser relevante 
para o desenvolvimento económico do País, porque tem um 
impacto brutal na produtividade total dos fatores de 
produção. Portugal precisa de ter dois programas de 
investimento neste domínio, um para os edifícios públicos e 
outro para os edifícios privados, construídos antes de 2006. 

COMÉRCIO E OS SERVIÇOS 

- O apoio aos setores do comércio e dos serviços, na 
sequência da crise pandémica, é vital para permitir 
salvaguardar as suas valências essenciais para o futuro. 

- Implementação de políticas públicas de apoio à digitaliza-
ção do setor, tendo em conta a maior complexidade dos 
processos, a necessidade de utilização dos dados para 
otimização das infraestruturas ativas e do sistema de 
transportes. 

- É importante que este setor seja apoiado ao nível da quali-
ficação e da capacitação, para poder operar no contexto 
digital e adaptar-se à alteração do comportamento dos con-
sumidores, às alterações logísticas e à evolução da procura. 

TURISMO 
- O Turismo representou 13% do PIB em 2019. A crise 
sanitária atingiu duramente o setor e as políticas públicas 
desenhadas para o apoiar devem ser reforçadas e 
alargadas, para preservar as suas valências essenciais e 
estar preparado para a retoma. 

- É defendida uma maior aposta em áreas como o turismo 
da saúde e o turismo oceânico. 

- É importante um modelo de turismo sustentável, que 
permita o seu desenvolvimento equilibrado, garantindo a 
confiança dos visitantes e o bem-estar dos visitados. 

- O País deve continuar a melhorar a sua oferta e tem condi-
ções para o turismo voltar a ser um ativo de primeiro plano. 

MUNICÍPIOS1 MORATÓRIA DE UM ANO 

A  Associação Nacional de Municípios, lide-

 

rada por Manuel Machado, quer uma mo-
ratória de um ano sobre os empréstimos ban-
cários para as câmaras fazerem face aos efei-
tos da pandemia. Segundo o 'Jornal de Notí-
cias', a proposta consta do caderno reivindi-
cativo enviado na última semana ao Governo.  

COP 1 DESPORTO NO PLANO 

O COMITÉ OLÍMPICO DE 

PORTUGAL (COP) CONSIDEROU 

ONTEM "POSITIVA" A INCLUSÃO 

DO DESPORTO NA VISÃO 

ESTRATÉGICA PARA O PLANO 

DE RECUPERAÇÃO 2020/2030. 

TURISMO 1 "PRESERVAR" VALÊNCIAS 

A crise sanitária atingiu duramente o turismo 
e "as políticas públicas desenhadas para o 

apoiar devem ser reforçadas e alargadas, para 
preservar as suas valências essenciais e estar 
preparado para a retoma", defende Costa Silva, no 
documento apresentado ontem. O gestor recorda 
que o turismo representou 13% do PIB em 2019. 

0 O projeto cia alta velocidade 
ferroviária - cuja construção 
chegou a ser adjudicada e anula-
da pelo Estado com um custo de 
150 milhões de euros - integra a 
Visão Estratégica para o Plano de 
Recuperação Económica de P6r-
tugal até 2030. De acordo com o 
gestor António Costa Silva, exis-
te um "con-
senso muito 
alargado" so-
bre a necessi --
da d e de se 
avançar com alinha de alta velo-
cidade entre Lisboa e Porto. "No 
caso das infraestruturas físicas, 
há um consenso muito alargado 
sobre a necessidade de o País fa-
zer as infraestruturas de que ne-
cessita, nomeadamente a rede 
elétrica ferroviária nacional, a 

13 A simplificação de todas as 
fases dos processos judiciais, 
privilegiando a digitalização e 
o uso das tecnologias, e a dimi-
nuição das custas judiciais são 
duas das alterações propostas 
para a área cia Justiça, no do-
cumento de Costa e Silva, que 
define prioridades para que 
Portugal consiga sair da crise 
provocada pela pandemia. *  

aposta na linha de alta velocida-
de Lisboa-Porto", sublinhou 
ontem o gestor na apresentação 
cio documento, em Lisboa. 

"Os contributos públicos cha-
maram a atenção para a necessi-
dade de se fazer urna análise 
custo-benefício que veja se fazer 
de uma vez só não tem mais ren-

tabilidade e 
não é mais be-
néfico", afir-
mou. 

A constru-
ção cio projeto de alta velocidadé 
- que numa primeira fase ligaria 
o Poceirão ao Caia - foi adjudi-
cada em 2009 pelo governo de 
José Sócrates ao consórcio Elos, 
que integrava o grupo Lena, 
mais tarde suspeito de corrup-
ção na Operação Marquês. 

p. 

Setor da Justiça é um dos que preci-
sa de reformas, defende Costa Silva 

GESTOR GARA NTE QUE 
PROJETO TEM "CONSENSO 
MUITO ALARGA DO" 

Mudanças na Justiça necessárias 
para facilitar saída da crise pandémica 
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TURISMO 

Julho foi mês 
de recuperação 
E  Portugal recebeu uni mi-
lhão de hóspedes, responsá-
veis por 2,6 milhões de dor-
midas, durante o mês de ju-
lho, revelou ontem o Institu-
to Nacional de Estatística. Os 
números correspondem a 
quebras superiores a 60% em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado, mas representam 
uma clara recuperação face a 
junho, quando as quedas ain-
da eram superiores a 80%. Os 
turistas nacionais a suporta-
ram esta recuperação. • 
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• 

   

  
 

Residentes mitigam crise. Número de hóspedes do mercado interno "só" caiu 30,8% em julho nwr•,uDA GOMIW 

JOÃO AMARAI, SANTOS 
joao.santos@ionline.pt 

O Instituto Nacional de Estatís-
tica (INE) divulgou ontem os 
dados relativos ao setor do alo-
jamento turístico para o mês de 
julho - e que já havia anuncia-
do no início de setembro atra-
vés de uma estimativa rápida -, 
confirmando uma melhoria em 
relação ao mês anterior, mas 
também que o número de hós-
pedes e de dormidas continuam, 
este ano, ainda muito longe dos 
registados em julho de 2019. 
Segundo o gabinete estatístico 
português, o número de hóspe-
des neste período caiu 64%, 
enquanto as dormidas regista-
ram unia descida de 68,1%, em 
comparação com o mesmo mês  

do ano anterior (em junho, a 
queda tinha sido, todavia, ain-
da mais acentuada, com -82,4% 
de hóspedes e -85,5% de dormi-
das). Feitas as contas, o núme-
ro de hóspedes em Portugal atin-
giu em julho um milhão. No mes-
mo período foram contabilizadas 
2,6 milhões de dormidas. 

Analisando o tipo de hóspedes, 
verifica-se sem surpresa que o 
mercado interno tem vindo a 
mitigar as quebras no setor do 
turismo resultantes da pande-
mia de covid-19. Por outro lado, 
as quebras no mercado exter-
no continuam em níveis muito 
elevados. Em julho, os residen-
tes contribuíram com 1,7 milhões 
de dormidas, o que representa 
uma diminuição de 30,8% (-59,4% 
em junho) face ao período homó-

  

logo. A queda nas dormidas dos 
não residentes - que atingiram 
889,2 mil - foi de 84,5% (-96,7% 
no mês anterior). 

O INE divulgou ainda que a 
totalidade dos 16 principais 
mercados emissores manteve 
decréscimos expressivos em 
julho, superiores a 65%, tendo 
representado 92,7% das dormi-
das de não residentes nos esta-
belecimentos de alojamento 
turístico neste mês. As maio-
res reduções registaram-se nos 
mercados canadiano e chinês 
(-96% em ambos), norte-ame-
ricano (-95,6%) e dinamarquês 
(-94,5%). Os mercados suíço (-
67,6%), belga (-71,9%) e espa-
nhol (-72,1%) foram, entre os 
principais, os que registaram 
menores decréscimos. 

Em julho, toclps as regiões regis-
taram decréscimos nas dormi-
das, registando-se as menores 
diminuições no Alentejo (-26,2%) 
e Centro (-49,6%). As maiores 
reduções verificaram-se na Madei-
ra (-86,9%), Açores (-84,7%) e Lis-
boa (-82,5%). O Algarve concen-
trou 39,1% das dormidas, seguin-
do-se o Norte (17,8%) e a região 
Centro (14,9%). 

RECEITAS CAEM 70,5% Neste con-
texto, as receitas continuam, 
naturalmente, a cair. Em julho 
registou-se uma queda de 70,5% 
dos proveitos no setor do aloja-
mento turístico (-88,6% em junho) 
para os 157,9 milhões dc euros. 

Em julho, 27,8% dos estabele-
cimentos de alojamento turísti-
co estiveram encerrados ou não 
registaram movimento de hós-
pedes (48,1% em junho). As dor-
midas na hotelaria (75,9% do 
total) diminuíram 70,4%. As dor-
midas nos estabelecimentos de 
alojamento local (peso de 16% 
do total) decresceram 65,5% e as 
de turismo no espaço rural e de 
habitação (quota de 8,1%) recua-
ram 22,7%. As dormidas em hos-
tels registaram uma diminuição 
de 73,2% em julho, representan-
do 17,3% das dormidas em alo-
jamento local e 2,8% do total de 
dormidas nos estabelecimentos 
de alojamento turístico. 

Turismo. Recuperação 
lenta confirma menos 64% 
de hóspedes em julho 

Dados do INE confirmam um milhão de hóspedes e 2,6 milhões de 
dormidas em julho. Receitas caem 70,5% para os 157,9 milhões de euros. 
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ai Fogo de Proença-a-Nova 
é um dos maiores 
do ano na Europa 

 

   

Emanuel Oliveira fala em "fogo homogéneo" 
que consumiu cerca de 16 mil hectares em dois dias 

"O ataque inicial não correu bem e depois as coisas 
complicaram-se", diz ao i XavierViegas 
//  PÁG.  a 

 

     

  

Plano Costa Silva 
Como será o Portugal 

de 2030? 
Comboios entre todas as capitais de distrito, alta velocidade 

entre Lisboa e Porto  //  Hidrogénio verde e centrais de 
biomassa para aproveitar a limpeza das matas do interior 

// Autocarros mais pequenos em cidades verdes 
(com ciclovias)  //  Novas indústrias e turismo de saúde e 

desportivo // Ideias há muitas, segue-se o plano do Governo 
para os 57,9 mil milhões de fundos europeus 

PÁGS. 4-5 

 

  

- 

 

    

     

BILL GA1 ES ALERTA: O MUNDO ANDOU PARA 

 

 

TRAS 25 ANOS EM 25 SEMANAS DE PANDEMIA 
Estudo da Fundaçào Bill e Melinda Gates conclui que coronavírus deitou por terra décadas 

de progresso na saúde e nas desigualdades uPÁGS.14-17 

 

ens.  CHICÃO E TELMO CORREIA PEGAM-SE 
POR CAUSA DO BENFICA // PÁG. 6 

NB. Ramalho 
acena com 
auditoria 
independente à 
venda de imóveis 
// PÁGS. 2-3 

Benfica de fora 
da Champions. 
Jesus falha o 
primeiro objetivo 
da época 
II PÁGS. 28-29 

Turismo recupera Vídeo bárbaro 
devagar. de militares 
Menos 64% a assassinar 
de hóspedes mulher choca 
em julho Moçambique 
// PÁG. 10 // PÁG. 12 

Centrais contra 
alteração 
de horários sem 
consulta aos 
trabalhadores 
// PÁG. 32 
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Portugal Masters volta a Vilamoura em 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/09/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1814fa04

 
A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, garantiu a continuidade do Portugal Masters em
golfe no Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura, após a edição deste ano, vencida pelo sul-
africano George Coetzee.
 
A governante desejou que, em 2021, já seja possível o público regressar, como de costume, em
grande número ao campo algarvio, para celebrar a 15.ª edição do mais importante torneio de golfe
português.
 
"Obrigado por todos os vossos esforços. O governo estará de novo convosco, aqui, no próximo ano.
Até para o ano", disse Rita Marques no seu discurso, na cerimónia de entrega de prémios do 14.º
Portugal Masters, que distribuiu 1 milhão de euros em prémios monetários.
 
Mais tarde, em entrevista à SportTV, acrescentou que a importância do evento "é mais do que
evidente". "Infelizmente não tivemos público mas, ainda assim, mostrámos que era possível organizar
um evento desta dimensão, com esta projeção internacional, de uma forma não só segura mas
também agradável para todos. Foi uma organização exemplar e sentimo-nos motivados para
podermos acolher para o ano esta prova, com ainda maior projeção. Teremos em 2021 uma
experiência ainda melhor e provaremos por que somos um destino turístico extraordinário, também no
golfe", acrescentou.
 
O Portugal Masters é televisionado para todo o mundo e atrai todos os anos mais de 35 mil
espectadores, a esmagadora maioria estrangeiros, com um recorde de 40.177 bilhetes em 2012.
 
Quanto a transmissões televisivas, a European Tour Productions calcula um total de horas de diretos
ou diferidos perto das 1.800 horas, com um público potencial de mais de meio milhão de lares
atingidos.
 
Entretanto, o European Tour anunciou a atribuição de um total de 50 mil euros a três instituições de
solidariedade social, ao abrigo do programa  Golf for Good , levado igualmente a cabo no Dom Pedro
Victoria Golf Course na semana passada.
 
A Existir, designada pela Vilamoura World (parceira do Portugal Masters), a APEXA, nomeada pelo
Turismo de Portugal, e a EDGA (European Disabled Golf Association), que detém o estatuto de
instituição de solidariedade social oficial do Portugal Masters, receberam cada uma 16.666 euros.
 
O programa consistia em atribuir 200 euros por cada  birdie  concretizado pelas estrelas do circuito
profissional europeu que competiram no Algarve, bem como 500 euros por cada  eagle  e mil euros
por cada  albatroz , o chamado  hole in one .
 
Ao longo do torneio, concretizaram-se 158 birdies, 13 eagles e 1 albatroz, fazendo o valor chegar aos
39.100 euros, mas o European Tour investiu o restante para que o donativo fosse arredondado para
50 mil euros.
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Desde o início do programa  Golf for Good  - esta foi a oitava semana -, já foram angariados 872.819
euros, para apoiar diversas causas sociais nas economias locais.
 
As três instituições de solidariedade social que beneficiaram do donativo do Portugal Masters
promovem a inclusão social de diversas formas e beneficiam os cidadãos das suas comunidades locais,
mas também contam com ações em todo o todo o território nacional.
 
EP - diariOnline
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Portugal Masters garantido para 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/09/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e1273ae0

 
A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, garantiu a
continuidade do Portugal Masters e desejou que em 2021 já seja possível o
público regressar, como de costume, em grande número ao Dom Pedro Victoria Golf
Course, em Vilamoura, para celebrar a 15.ª edição do mais importante torneio de
golfe português. "Obrigado por todos os vossos esforços. O Governo estará de
novo convosco, aqui, no próximo ano", disse a governante, ao encerrar o seu
discurso, na cerimónia de entrega de prémios do 14.º Portugal Masters, que
distribuiu um milhão de euros em prémios monetários.
 
Mais tarde, em entrevista à SportTV, a governante acrescentou
que a importância deste evento é mais do que evidente. "Infelizmente não
tivemos público, mas, ainda assim, mostrámos que era possível organizar um
evento desta dimensão, com esta projeção internacional, de uma forma não só
segura, mas também agradável para todos. Foi uma organização exemplar e
sentimo-nos energizados para podermos acolher para o ano esta prova, com ainda
maior projeção internacional. Teremos em 2021 uma experiência ainda melhor e
provaremos porque somos um destino turístico extraordinário, também no golfe", assegurou
Rita Marques.
 
O Portugal Masters é televisionado para todo o Mundo e atrai
todos os anos mais de 35 mil espectadores, a esmagadora maioria estrangeiros. O
recorde foram os 40 mil e 177 bilhetes em 2012 e, no ano passado, atingiu-se a
boa marca de 37 mil e 358 espectadores. Em termos de transmissões televisivas,
a European Tour Productions calcula um total de horas de diretos ou diferidos
perto das 1.800 horas, com um público potencial de mais de meio milhão de lares
atingidos.
 
Entretanto, o European Tour anunciou a atribuição de um
total de 50 mil euros a três instituições de solidariedade social, ao abrigo do
programa  Golf for Good , levado igualmente a cabo no Dom Pedro Victoria Golf
Course na semana passada. A Existir, designada pela Vilamoura World (parceira
do Portugal Masters), a APEXA, nomeada pelo Turismo de Portugal, e a EDGA
(European Disabled Golf Association), que detém o estatuto de instituição de
solidariedade social oficial do Portugal Masters, receberam cada uma 16 mil e 666
euros.
 
O programa consistia em atribuir 200 euros por cada birdie concretizado
pelas estrelas do circuito profissional europeu que competiram no Algarve, bem
como 500 euros por cada eagle e mil euros por cada albatroz. Ao longo do
torneio concretizaram-se 158 birdies, 13 eagles e 1 albatroz, fazendo o valor
chegar aos 39 mil e 100 euros, mas o European Tour investiu o restante para que
o donativo fosse arredondado para 50 mil euros.
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Desde o início do programa Golf for Good - esta foi a oitava
semana - já foram angariados 872 mil e 819 euros, para apoiar diversas causas
sociais nas economias locais. O programa tem como objetivo retribuir para a
sociedade em três setores principais - apoiar as comunidades por onde o
European Tour passa; recompensar os verdadeiros heróis da pandemia covid-19,
como, por exemplo, os trabalhadores da chamada linha de frente; e ainda
promover os muitos benefícios da prática do golfe para a saúde que o golfe
oferece.
 
As três instituições de solidariedade social que beneficiaram do
donativo do Portugal Masters promovem a inclusão social de diversas formas e
beneficiam os cidadãos das suas comunidades locais, mas também contam com ações
em todo o todo o território nacional.
 
Daniel Pina
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TVI

 	Duração: 00:00:56

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 88606136

 
16-09-2020 13:16

1 1 1

28 migrantes marroquinos testados à COVID-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a30de5eb-e24a-46c1-a41b-

88de63ba597d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os 28 migrantes que desembarcaram na ilha deserta na Ria Formosa no Algarve, continuam a
aguardar os resultados dos testes de despiste à COVID-19.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-09-16 13:17
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Duzentos autocarros de turismo realizam hoje uma marcha-lenta em protesto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/09/2020

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fdb20a8

 
São duzentos autocarros de turismo e vão andar por Lisboa, Porto e Faro.em marcha-lenta numa
concentração de protesto a pedir mais dinheiro para o sector.
 
É uma acção que acontece, depois de uma volta a Portugal simbólica, em jeito de SOS, pois alegam
estar em dificuldades financeiras e pedem ao Governo mais apoios aos empresários deste sector.
 
Depois de uma década de crescimento da actividade e das frotas, a pandemia travou a fundo o
negócio dos autocarros de turismo.
 
Em declarações à Antena 1, João Coelho, um dos responsáveis deste movimento de protesto, defende
como prioridade uma moratória ao pagamento de créditos.
 
Em nome da segurança e para incentivar o regresso dos turistas aos autocarros, João Coelho também
pretende a abertura de canais de diálogo com as autoridades de saúde.
 
Antena 1
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Autocarros de turismo parados há 180 dias, proprietários reclamam ajuda
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/09/2020

Meio: SIC Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ca940152

 
Motoristas e empresários dos autocarros fizeram marcha-lenta em Lisboa, Porto e Faro.
 
Os proprietários dos autocarros de Turismo dizem que a situação está a ficar insustentável e por isso
apelam a mais apoios do Estado para o setor.
 
Cerca de 300 motoristas e empresários dos autocarros de turismo e serviços ocasionais concentraram-
se hoje para alertar para as dificuldades do setor, praticamente parado há 6 meses.
 
SIC Notícias
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RTP 3

 	Duração: 00:09:11

 	OCS: RTP 3 - 3 às...

 
ID: 88602773

 
16-09-2020 10:44

1 1 1

Movimento S.O.S Autocarros organizou para hoje uma marcha lenta

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a288ab80-e9c0-415f-a68d-

a6c2eac3e033&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O movimento S.O.S Autocarros organizou para hoje uma marcha lenta. O protesto chama-se
"Queremos trabalhar, precisamos de vida" e pretende alertar para a situação das empresas de
autocarros de turismo. Direto de Lisboa para fazer o ponto da situação.
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Antena 1

 	Duração: 00:03:08

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88599539

 
16-09-2020 09:01

Autocarros de turismo em marcha lenta

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=eb4bd1c3-992e-4034-89e8-

e0a565ab6e76&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Arranca a esta hora a concentração de protesto de 200 autocarros de turismo. Vai ser seguida por
uma marcha lenta nas cidades de Lisboa, Porto e Faro. É uma ação que acontece depois de uma volta
a Portugal simbólica em jeito de SOS para pedir ao Governo mais apoios aos empresários do setor.
Depois de uma década de crescimento da atividade e das frotas, a pandemia travou a fundo negócio
dos autocarros de turismo.
Direto de Lisboa.
Declarações de João Coelho.
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PR espera que TAP possa recuperar e cumprir missão em prol do turismo nacional e
do Porto
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/09/2020

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c29fb6a6

 
O Presidente da República disse hoje esperar que a TAP, como outros operadores, consigam
ultrapassar as dificuldades causadas pela pandemia de covid-19 para cumprir uma missão para o
turismo nacional e para o turismo do Porto.
 
"Eu espero é que se ultrapasse essa fase porque faz muita falta, faz muita falta que quer esse
operador, quer outros operadores aéreos possam cumprir uma missão para o turismo português e
para o turismo do Porto", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa quando questionado pelos jornalistas
sobre o plano de retoma da TAP.
 
O chefe de Estado, que falava à margem de uma visita ao Porto, referiu que a companhia de bandeira
nacional "foi muito atingida" pela pandemia e pela crise que esta originou, sendo exemplo disso o
movimento nos aeroportos nacionais.
 
"É evidente que quanto há uma epidemia desta natureza e uma crise deste alcance, a operadora aérea
nacional por excelência foi atingida, foi muito atingida, basta olhar para o panorama dos aeroportos, a
começar no aeroporto Humberto Delgado [Lisboa], e ver os aviões parados às dezenas".
 
Marcelo Rebelo de Sousa salientou que "isso coincidiu com um processo, que ele próprio foi um
processo lento, um processo de restruturação que está em curso e que tem um preço, esse preço é
global e depois há preços específicos".
 
Na segunda-feira, o Jornal de Notícias avançou que o Porto "volta a ficar de fora dos planos de retoma
da TAP".
 
Num esclarecimento enviado no mesmo dia à Lusa, a transportadora sublinhou que "não anunciou
ainda o total da sua operação para o verão 2021" e que "acompanha em permanência a evolução
dinâmica da pandemia e os seus impactos operacionais e a lista de rotas e voos disponível em sistema
de reservas será ajustada sempre que as circunstâncias o exijam".
 
À data, a empresa referiu que, para "o período entre outubro 2020 e março 2021, anunciou apenas
duas novas rotas", sendo "uma com partida de Lisboa e outra do Porto (Lisboa-Maceió e Porto-Sal)".
 
A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 929.391 mortos e mais de 29,3 milhões de casos de
infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.
 
Em Portugal, morreram 1.875 pessoas dos 65.021 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.
 
VSYM // SR
 
Lusa/Fim
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Plano de retoma da TAP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=87f021fb-93dd-40c6-b96a-

72522d79b8cc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Durante uma visita ao Porto, o Presidente da República falou sobre a TAP. Marcelo Rebelo de Sousa
espera que a companhia aérea portuguesa supere a crise provocada pela pandemia de forma a
cumprir a missão para ajudar, não só o turismo nacional, mas também o turismo do Porto.
Comentários de Marcelo Rebelo de Sousa.
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Chegadas de turistas internacionais caem globalmente 65% até junho -- OMT
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/09/2020

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=21288e75

 
As chegadas de turistas internacionais caíram 65% no primeiro semestre, a nível global, e diminuíram
93% em junho, face ao ano anterior, segundo um barómetro da Organização Mundial do Turismo
(OMT), hoje divulgado.
 
"De acordo com os novos números do Barómetro do Turismo Mundial da agência especializada das
Nações Unidas, as chegadas de turistas internacionais caíram 65% no primeiro semestre do ano. É um
colapso sem precedentes causado pelo encerramento das fronteiras por todo o mundo e a introdução
de restrições de viagens em resposta à pandemia", lê-se num comunicado enviado à comunicação
social pela OMT.
 
Já os dados de junho mostram uma quebra de 93%, em comparação com 2019, demonstrando "o
grande impacto que a pandemia de covid-19 tem tido no setor", acrescenta a organização.
 
Nas últimas semanas tem-se assistido à reabertura de um número crescente de destinos aos turistas
internacionais, com a OMT a constatar o abrandamento das restrições às viagens em 53% dos
destinos.
 
Ainda assim, muitos países permanecem cautelosos e este último relatório mostra que os bloqueios
impostos durante a primeira metade do ano tiveram um impacto "devastador" no turismo
internacional.
 
A OMT reitera que a queda repentina e drástica nas chegadas de turistas internacionais colocou em
risco milhões de empregos, bem como a sobrevivência de "inúmeras" empresas.
 
Segundo a organização, a quebra na procura de viagens internacionais entre janeiro e junho traduz-se
numa perda de 440 milhões de desembarques internacionais e cerca de 386,83 mil milhões de euros
em receitas de exportação do turismo.
 
As perdas de receita do turismo internacional devido à pandemia são cinco vezes maiores do que as
registadas durante a crise económica e financeira global de 2009, aponta a OMT.
 
A instituição considera que é possível fazerem-se viagens internacionais seguras em várias partes do
mundo e afirma ser "imperativo" que os governos trabalhem em estreita colaboração com o setor
privado para recuperar o turismo.
 
"O último Barómetro Mundial do Turismo mostra o profundo impacto que esta pandemia está a ter no
turismo, um setor do qual milhões de pessoas dependem para viver", afirmou, na mesma nota, o
secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili.
 
De acordo com o barómetro, a Europa foi a segunda região mais afetada do mundo, com uma queda
de 66% no número de chegadas de turistas no primeiro semestre de 2020, a seguir à região da Ásia e
Pacífico, a primeira a sentir o impacto da covid-19, com uma queda de 72%.
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Também as regiões das Américas e da África e Médio Oriente sofreram fortes consequências na
atividade turística, com diminuições de 55% e 57%, respetivamente, nas chegadas de turistas
internacionais, no primeiro semestre deste ano.
 
Quanto ao futuro, a OMT pensa que é provável que a procura de viagens e a confiança dos
consumidores permaneçam baixas, afetando os resultados para o restante do ano.
 
A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 929.391 mortos e mais de 29,3 milhões de casos de
infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.
 
As medidas para combater a pandemia paralisaram setores inteiros da economia mundial e levaram o
Fundo monetário Internacional (FMI) a fazer previsões sem precedentes nos seus quase 75 anos: a
economia mundial poderá cair 4,9% em 2020, arrastada por uma contração de 8% nos Estados
Unidos, de 10,2% na zona euro e de 5,8% no Japão.
 
MPE // MSF
 
Lusa/Fim
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Há mais portugueses a comprar 
imobiliário de luxo no Algarve 
No atual contexto de pandemia e limitação 
do tráfego aéreo, os portugueses ganham 
novo peso no mercado imobiliário de luxo 
do Algarve. E são também mais jovens 
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Quem o diz é a Engel & Võlkers, se-
gundo a qual "os dados anteriores à 
pandemia mostram que os compra-
dores não residentes representavam 
quase 40% do valor total dos imóveis 
vendidos no Algarve. No entanto, 
nos últimos meses temos assistido 
a um crescimento no número de po-
tenciais compradores portugueses, 
seja para residência permanente, 
segunda habitação ou para renta-
bilização de investimentos através 
do arrendamento turístico", afirma 
Cristina Palma Santos, Managing 
Partner da E&V em Albufeira. 

Estes novos potenciais compra-
dores procuram propriedades mais 
amplas, com piscina privada e liga-
ção à natureza. Procuram também 
acabamentos superiores. E são mais 
novos: "observa-se algum interesse 
de gerações mais novas pelo merca-
do residencial do Algarve pela qua-
lidade de vida que o Algarve oferece. 
Há também clientes que começam 
a ponderar rentabilizar os seus in-
vestimentos, no arrendamento das 
suas propriedades ao ano", diz ain-
da Cristina Palma Santos. 

Já os investidores internacio-
nais não perderam o interesse, mas 
aguardam pela abertura das rotas 
aéreas para retomar os seus pla-
nos de investimento de longo pra-
zo no Algarve. Mas a E&V ressalva 
que o interesse no imobiliário de lu-
xo algarvio não registou um abran-
damento significativo com a pan-
demia. E nas últimas semanas, já 
foram concretizadas várias transa-
ções de imóveis, mesmo com com-
pradores internacionais, através de 
representantes legais autorizados. 
As novas ferramentas digitais de-
senvolvidas pela E&v têm permiti-
do visitas virtuais. 

"Estamos confiantes que o se-
tor do imobiliário de luxo conti-
nuará a registar uma evolução po-
sitiva com o início da época de ve-
rão. Vamos assistir a um efeito de 
retoma nos próximos meses, es-
pecialmente em segmentos pre-
miam e novos empreendimentos", 
acredita Constanza Maya, Head 
of Operations and Support Engel 
& Võlkers em Espanha, Portugal 
e Andorra. 
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Ocupação em Alojamento Local 
atinge os 12% em Lisboa 
e 17% no Porto 
São os primeiros sinais de recuperação da 
atividade do alojamento local em Lisboa e Porto 
depois do início da pandemia. As ocupações 
nos dois mercados atingiram os 12% e 17%, 
respetivamente, no mês de julho 

Segundo os números do SIR — Alo-
jamento Local, apurados pela Con-
fidencial Imobiliário, este é o me-
lhor desempenho registado desde 
o início da crise sanitária. Apesar 
de os níveis de atividade permane-
cem em patamares pouco expres-
sivos, e que comparam com os 69% 
e 66% de julho de 2019, esta é uma 
recuperação face aos três meses an-
teriores, quando a ocupação deste 
tipo de alojamento nas duas cida-
des se manteve abaixo dos 10%, che-
gando a atingir 3% no Porto e 5% em 
Lisboa em maio. 

No mês em análise, foram ven-
didas 7.000 noites no mercado de 
AL de Lisboa, que representam 6% 
das 113.000 noites vendidas em ju-
lho do ano passado. A recuperação 
foi mais forte no Porto, onde foram 
vendidas 12.000 noites, que repre-
sentam 16% das 73.000 noites ven-
didas no período homólogo. 

Este desempenho do mercado de 
alojamento local no Porto levou a 
uma recuperação do RevPAR para 
os 12 euros, que superam os 10% de 
Lisboa, melhorias face aos 4 a 8 eu-
ros registados nas duas cidades nos 
três meses anteriores. No entanto, 
estes valores comparam com os 50 e 
60 euros registados no mesmo mês 
do ano passado, respetiva mente. 

11llelmillineiamorm4~0.0 

Apesar do efeito da pandemia, as 
diárias médias mensais do aloja-
mento local em oferta permane-
cem em níveis próximos do mer-
cado pré-Covid. Em julho, foram 
atingidos os 91 euros em Lisboa e 
75 euros no Porto. 

Apesar do efeito 
da pandemia, 
as diárias médias 
mensais do 
alojamento 
local em oferta 
permanecem 
em níveis 
próximos 
do mercado 
pré-Covil 

tl 
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QUARTA-FEIRA,16 DE SETEMBRO 2020 

SUPLEMENTO COMERCIAL 
Não pode ser vendido separadamente 
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Estado quer 
complementar 
oferta dos privados 
na vertente 
habitacional 
Assumindo a habitação acessível como interesse 
comum, o Estado admite dar resposta de 
oferta em áreas não tão interessantes para os 
privados, numa lógica de "complementaridade" 
P14 

Ocupação em Alojamento 
Local atinge os 12% em Lisboa 
e 17% no Porto 
São os primeiros sinais de recuperação da 
atividade do alojamento local em Lisboa e Porto 
depois do início da pandemia. As ocupações 
nos dois mercados atingiram os 12% e 17%, 
respetivamente, no mês de julho 
P13 

Preços de venda das casas 
continuam a resistir 
à pandemia 
No mês de agosto, o preço de venda das casas em 
Portugal Continental manteve-se praticamente 
inalterado, registando urna variação residual de 
0,1% face ao mês anterior 
P13 
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Governo dos Açores lança apoio a fundo perdido para empresas de turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/09/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c5d4a015

 
Candidaturas a este programa de apoio devem ser apresentadas até 31 de dezembro
 
O Governo Regional dos Açores lançou esta terça-feira, 15 de setembro, um novo programa de apoio
financeiro a fundo perdido para as empresas do setor do turismo afetadas pela pandemia de COVID-
19, iniciativa que visa assegurar a manutenção dos postos de trabalho e garantir a sustentabilidade
das empresas.
 
"Esta medida extraordinária visa auxiliar as empresas açorianas do setor do turismo através de um
apoio financeiro que permita minimizar os seus custos operacionais, atendendo à perda de receitas
associada à manutenção de valores elevados no atual contexto pandémico, com vista à sua rápida
recuperação e à garantia da manutenção do emprego", explica o Governo Regional dos Açores, num
comunicado enviado à imprensa.
 
De acordo com a informação avançada, este programa provê que o apoio financeiro seja não
reembolsável, ou seja, a fundo perdido, consistindo na comparticipação de 75% sobre o valor das
despesas elegíveis com eletricidade, água, vigilância e segurança, rendas e alugueres, seguros e
comunicações, relativas ao período de 1 de julho de 2020 a 31 de março de 2021.
 
A referência, acrescente o executivo açoriano, é a "média mensal daqueles gastos relativa a abril e
maio de 2020", sendo a comparticipação máxima, por empresa, de 125 mil euros, enquanto os grupos
empresariais regionais podem usufruir de um valor máximo de 500 mil euros.
 
Como contrapartida, as empresas que venham a beneficiar deste apoio concedido pelo Governo
Regional dos Açores, através da Vice-Presidência, devem manter a média de postos de trabalho de
janeiro/fevereiro de 2020 até março de 2021.
 
O programa está disponível para candidaturas de entidades empresariais das áreas do alojamento e
da restauração e bebidas, aluguer de veículos de transporte (rent-a-car), agências de viagens,
operadores e guias turísticos, bem como empresas de recreação e lazer e de outros serviços turísticos.
 
"Com o objetivo de minimizar os efeitos na rentabilidade das empresas do setor, assegurando a
manutenção de postos de trabalho, o Governo dos Açores, através desta medida extraordinária, está a
criar condições para que as empresas instaladas na Região possam responder às necessidades mais
imediatas e de médio prazo, ficando, deste modo, mais bem preparadas para acompanhar o aumento
contínuo da atividade", explica ainda o executivo açoriano.
 
As candidaturas a este programa de apoio devem ser apresentadas até 31 de dezembro, pelo e-mail
[email protected].
 
Publituris
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Governo assegura continuidade do Portugal Masters em 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/09/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ca3d721c

 
Obrigado por todos os vossos esforços. O Governo estará de novo convosco, aqui, no próximo ano.
Até para o ano , disse Rita Marques
 
Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, garantiu a continuidade do Portugal Masters e desejou
que, no próximo ano, já seja possível o público regressar, como de costume, em grande número ao
Dom Pedro Victoria Golf Course, em Vilamoura.
 
Obrigado por todos os vossos esforços. O Governo estará de novo convosco, aqui, no próximo ano.
Até para o ano , disse a governante, ao encerrar o seu discurso, na cerimónia de entrega de prémios
do 14º Portugal Masters que distribuiu 1 milhão de euros em prémios monetários.
 
Mais tarde, em entrevista à SportTV, acrescentou:  a importância deste evento é mais do que
evidente. Infelizmente não tivemos público mas, ainda assim, mostrámos que era possível organizar
um evento desta dimensão, com esta projeção internacional, de uma forma não só segura mas
também agradável para todos .
 
Foi uma organização exemplar e sentimo-nos com energia para podermos acolher, para o ano, esta
prova, com ainda maior projeção internacional. (...) Teremos em 2021 uma experiência ainda melhor
e provaremos porque somos um destino turístico extraordinário, também no golfe .
 
O Portugal Masters é televisionado para todo o Mundo e atrai todos os anos mais de 35 mil
espectadores, a esmagadora maioria estrangeiros. O recorde foram os 40.177 bilhetes, em 2012, e no
ano passado atingiu-se a boa marca de 37.358 espectadores.
 
Em termos de transmissões televisivas, a European Tour Productions calcula um total de horas de
diretos ou diferidos perto das 1800 horas, com um público potencial de mais de meio milhão de lares
atingidos.
 
Rita Marques
 
Entretanto, o European Tour anunciou a atribuição de um total de 50 mil euros a três instituições de
solidariedade social, ao abrigo do programa Golf for Good, levado igualmente a cabo no Dom Pedro
Victoria Golf Course na semana passada.
 
A Existir, designada pela Vilamoura World (parceira do Portugal Masters), a APEXA, nomeada pelo
Turismo de Portugal, e a EDGA (European Disabled Golf Association), que detém o estatuto de
instituição de solidariedade social oficial do Portugal Masters, receberam cada uma 16.666 euros.
 
O programa consistia em atribuir 200 euros por cada birdie concretizado pelas estrelas do circuito
profissional europeu que competiram no Algarve, bem como 500 euros por cada eagle e mil euros por
cada albatroz. Ao longo do torneio concretizaram-se 158 birdies, 13 eagles e um albatroz, fazendo o
valor chegar aos 39.100 euros, mas o European Tour investiu o restante para que o donativo fosse
arredondado para 50 mil euros.

Página 29



 
Desde o início do programa Golf for Good - esta foi a oitava semana - já foram angariados 872.819
euros, para apoiar diversas causas sociais nas economias locais. Golf for Good tem como objetivo
retribuir para a sociedade em três setores principais - apoiar as comunidades por onde o European
Tour passa,  recompensar os verdadeiros heróis da pandemia Covid-19, como, por exemplo, os
trabalhadores da chamada linha de frente, e ainda promover os muitos benefícios da prática do golfe
para a saúde que o golfe oferece , conclui a organização.
 
Sul Informação
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AHETA estima perda de 4.1 milhões de passageiros no aeroporto de Faro
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Economia
 
A taxa de ocupação global média/quarto em agosto no Algarve foi de 61,6%, 31,5 pontos percentuais
abaixo do verificado no mesmo mês de 2019 (-33,8%), indicou a AHETA.
 
Segundo a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, desde janeiro, este
indicador encontra-se 57,1% abaixo (-37,2pp) do verificado no período homólogo anterior.
 
Com a descida verificada, a taxa de ocupação registou o valor mais baixo de sempre para o mês de
agosto, indica a associação no seu boletim mensal.
 
A variação homóloga verificada é justificada pela pandemia provocada pelo vírus COVID-19, cujo
impacto na hotelaria começou a sentir-se no ínicio do mês março.
 
Todas as zonas geográficas sofreram quebras acentuadas, oscilando entre os -41,2pp (-43,6%) em
Albufeira e os -18,3pp (-20,3%) em Lagos / Sagres. A zona de Albufeira foi a que registou a taxa de
ocupação mais baixa, 53,4%, enquanto a mais alta ocorreu na zona de Faro/Olhão, com 73,9%.
 
As descidas absolutas foram proporcionais ao peso relativo dos mercados, sendo as maiores as do
Reino Unido (-18,5pp, -79,0%), da Irlanda (-4,1pp, -91,0%) e da França (-2,7pp, -49,9%).
 
Em agosto, a maior fatia das dormidas coube aos turistas nacionais com 69,4%, seguidos pelos
britânicos (8,3%), espanhóis (6,4%) e franceses (4,6%).
 
O volume de vendas total, em termos nominais, diminuiu 34,4% relativamente a agosto de 2019.
 
A AHETA estima que o movimento no aeroporto de Faro terá atingido cerca de 417 mil passageiros, o
que corresponde a uma descida de 65% face ao mesmo mês do ano anterior.
 
Em valores acumulados, desde o início do ano, o movimento de passageiros regista uma descida face
ao período homólogo anterior de -79,8%, tendo sido movimentados menos 4,1 milhões de
passageiros.
 
O Reino Unido, com 40,6% dos passageiros movimentados, foi a origem/destino mais importante,
seguido pela Alemanha (11,7%), Holanda (10,5%), Portugal (10,4%) e França (10,0%).
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Plano de retoma da TAP
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Há um preço a pagar pela quebra do turismo na TAP e pelo processo de reestruturação que a
companhia atravessa. É a posição de Marcelo Rebelo de Sousa quando questionado sobre as notícias
de um papel menos relevante atribuído ao aeroporto do Porto nos planos de retoma da empresa. O
Presidente da República lembra as dificuldades da pandemia para a transportadora aérea que
atravessa um momento decisivo.

 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-09-15 23:02
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RTP 1

 	Duração: 00:03:45

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 88592849

 
15-09-2020 20:23

1 1 1

Plano de Recuperação Económica

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5e45905e-64bf-4320-a487-

10628ee8ac73&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É o chamado "plano Costa Silva" para recuperar Portugal da pandemia, que adicionou agora seis
novas áreas que não tinham sido aprofundadas na primeira versão do documento. Estão então
incluídas ligações ferroviárias a todas as capitais de distrito, uma rede nacional de ciclovias ou ainda o
desenvolvimento de centrais de biomassa. Hoje foi apresentado o resultado destes que foram mais de
1100 contributos da sociedade civil.

 
Repetições: RTP 2 - Jornal 2 , 2020-09-15 21:36
 RTP 3 - 360 , 2020-09-15 22:00
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-09-15 00:11
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SIC Notícias

 	Duração: 00:14:26

 	OCS: SIC Notícias - Jornal das 7

 
ID: 88592753

 
15-09-2020 19:31

1 1 1

Crise no turismo e hotelaria

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f1ea1583-cc68-4496-bd69-

464694e16619&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da República está no Porto para um jantar na Associação Portuguesa de Hotelaria,
Restauração e Turismo depois de ter feito hoje uma visita a hotéis da cidade para se inteirar da
situação em plena pandemia.
Direto do Porto.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
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a João Fernandes 
Presidente da Região de Turismo do Algarve 

"Somos um destino preparado para acolher todos os visitantes em segurança" 

e a 

O Governo Britânico incluiu Portugal nos corre-
dores aéreos no passado dia 20 de agosto. Tendo 
em conta estes dados, a Voz de Loulé decidiu en-
trevistar João Femandes. Presidente da Região de 
Turismo do Algarve. 

«A Voz de Loulé» - Apesar de esta ser uma 
notícia há muito esperada, que impacto é que o 
acréscimo no número de visitantes terá ao nível 
sanitário? O aumento do número de turistas po-
derá originar mais casos na região? 

João Fernandes -Após uma presença ainda as-
sim expressiva de turistas nos últimos meses, o Al-
garve apenas registou 1.9% dos casos de Covid-19 
e os surtos ocorridos. não foram resultantes de ati-
vidades turísticas, tendo sido debelados de forma 
exemplar. O Algarve é um destino seguro. Recordo 
que o Turismo do Algarve desenvolveu um "Manual 
de Boas Práticas", pioneiro a nivel nacional, criado 
para orientar a atuação dos diferentes agentes de 
turismo na região, englobando rent-a-car, golfes, 
parques de campismo, marinas, praias, surf, par-
ques aquáticos e restaurantes, além do alojamen-
to turístico, agências de viagens e empresas de 
animação turística. Estivemos também na linha da 
frente, na implementação de planos de contingência 
e de protocolos sanitários nas empresas e fomos 
ainda das primeiras regiões europeias a abrir a épo-
ca balnear, com todas as condições de segurança. 

Foi um trabalho conjunto e necessário, para re-
forçar a segurança do destino e a confiança de tu-
ristas, trabalhadores do setor e residentes. Nesta 
medida, devo ainda acrescentar que neste momen-
to, existem mais de 4700 empresas na região ade-
rentes ao selo Clean&Safe. 

Por tudo isto, somos um destino preparado para 
acolher todos os visitantes em segurança, e peran-
te um contexto que ainda é incerto continuamos a  

adaptar-nos e a reajustar os procedimentos face à 
evolução da pandemia e às medidas e recomenda-
ções do Governo. da Direção-Geral de Saúde e das 
demais entidades competentes. 

Contudo, é também fundamental que cada pes-
soa, residente ou turista, cumpra com as medidas 
excecionais para evitar a propagação do vírus e aju-
de a garantir a segurança e o bem-estar de todos. 

VL - Que campanhas foram e estão a ser de-
senvolvidas na região para afirmar o Algarve 
como destino seguro? 

JF - Antes de mais, trabalhámos para garantir 
que o Algarve é, de facto, um destino onde se pode 
gozar férias com tranquilidade e no estrito cumpri-
mento das normas de proteção de saúde pública. 
Uma vez assegurada esta condição, o Turismo do 
Algarve desenvolveu uma estratégia de comunica-
ção integrada, institucional e promocional, assente 
num conjunto de dinâmicas de comunicação online 
e offline dirigidas aos turistas nacionais e estrangei-
ros, mas também aos profissionais do setor turístico. 

Para o mercado interno, implementámos cam-
panhas específicas para promoção da região. A 
primeira, "Lembra-te de mim. Algarve" foi lançada 
no final de março nas redes sociais. Estávamos em 
plena época de confinamento e o objetivo foi manter 
o destino no top of mind dos turistas portugueses, 
apelando ao regresso ao seu destino de férias pre-
dileto, assim que estivessem reunidas todas as con-
dições de segurança. 

Já em junho lançámos a segunda campanha, "O 
Algarve fica-te bem", numa altura em que muitos 
portugueses entravam em época de férias de verão 
e em que o Algarve é. por norma, a escolha para 
uns dias de descanso. 

Em paralelo, promovemos eventos de transmis-
são exclusiva online, permitindo que todos pudes-

  

sem acompanhar e viver a animação cultural do 
Algarve nas mais diversas plataformas streaming, 
a partir de qualquer parte do mundo. Tal foi o caso 
do "Sagres Sunset Shots", organizado em parceria 
com o Município de Vila do Bispo de 14 a 16 de 
agosto e do -Albufeira Summer Live", uma série de 
quatro atuações online em julho e agosto, em par-
ceria com o Município de Albufeira. 

Já com foco nos mercados externos, intensifi-
cámos a criação de parcerias com algumas das 
principais companhias aéreas europeias. que voam 
para a região. British Airways, Eurowings, Ryanair, 
EasyJet, AirFrance e Edelweiss são algumas com-
panhias que estão a colaborar com o Turismo do Al-
garve na criação de campanhas de marketing con-
juntas para potenciar reservas de estadas na região 
ainda durante 2020. Assentes numa estratégia de 
divulgação multiplataforma, que combina canais di-
gitais e impressos criteriosamente selecionados em 
alguns dos principais mercados (Reino Unido, Irlan-
da, Alemanha. França. Itália e Suíça), estas ações 
visam promover o Algarve como destino seguro e 
colocam em destaque a diversidade de experiên-
cias que a região tem para oferecer. 

Avançámos também com uma forte ação de co-
municação junto do Reino Unido, através de uma 
parceria com o canal de televisão Channel 5. que 
vai transmitir até ao final de outubro um video pro-
mocional da região que resultará numa exposição 
de 175 mil visualizações semanais. Este video pro-
move a notoriedade do Algarve. enquanto destino 
seguro e possibilita aos espectadores participarem 
num sorteio para ganharem uma estada de 7 noites, 
na região para duas pessoas, num hotel de cinco 
estrelas. 

VL - Que eventos estão programados a partir 
de setembro? 

JF - Destaco desde logo os três eventos de gran-
de dimensão desportiva que vão marcar os próximos 
meses. Em setembro, realiza-se o Portugal Mas-
ters, que será o expoente máximo para os aprecia-
dores de golfe. uma modalidade que encontra neste 
período do ano a sua época alta na região. Em ou-
tubro decorre o MotoGP e em novembro a Fórmula 
1, ambas as provas no Autódromo Internacional do 
Algarve. Em novembro, a Taça das Nações em hi-
pismo (Hipódromo de Vilamoura), uma prova que 
culmina um calendário de sucessivas provas desta 
modalidade e que fará passar pelo Algarve mais de 
1500 cavalos e respetivas equipas. 

O facto de a etapa final do MotoGP acontecer na 
região, num circuito que poderá ditar o futuro cam-
peão e onde estará presente o Miguel Oliveira, será 
um fator acrescido de emoção para os portugueses 
e amantes do motociclismo. Estão já milhares de 
bilhetes vendidos para ambas as provas no circuito 
do AIA, o que se traduz no aumento das visitas ao 
Algarve e na retoma da atividade turística na região, 
pela notoriedade que os eventos de escala mundial 
conferem ao destino. 

Durante os próximos meses mantemos também 
o programa cultural "365 Algarve" que este ano, ex-
cecionalmente devido à pandemia. se prolongou 
um pouco mais no tempo, com um vasto conjunto 
de iniciativas que vão desde o cinema e a literatu-
ra, ao teatro, és artes visuais e aos piqueniques de 
charme, em formatos que respeitam as normas de 
segurança impostas pela Direção-geral de Saúde e 
que privilegiam os espaços ao ar livre. Aconselho a 
que consultem o site, em www.365algarve.pt. para 
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acompanharem todos os eventos calendarizados. 

VL - Considera que estes quatro meses até 
ao final do ano serão suficientes para recuperar 
a economia algarvia? 

JF - Como nunca baixámos os braços, conti-
nuamos a dispor de uma oferta diversificada de 
experiências e de um forte calendário de eventos 
intemacionais a decorrer até ao final do ano na re-
gião. Em setembro inicia-se a época alta do golfe. 
do turismo de natureza e do turismo náutico e na 
agenda desportiva da região surgem três eventos 
de grandes dimensões (o Portugal Masters, o Mo-
toGP e a Fórmula 1, que já aqui referi), pelo que 
a nossa expectativa é a de que possamos contar 
também para os quatro meses finais do ano com o 
nosso maior mercado emissor — o Reino Unido 
bem como com os mercados de habitual procura. 
como a Alemanha. Espanha. Irlanda e Holanda. 

No fundo, estes quatro meses finais devem ser 
aproveitados ao máximo para ajudar a reverter o 
forte decréscimo dos últimos meses, embora saiba-
mos que não será naturalmente suficiente para a 
recuperação da economia e do turismo na região. 
Continuamos por isso a promover o destino, estan-
do a programar com o Turismo de Portugal um re-
forço das nossas campanhas, em especial no Rei-
no Unido. O foco está nos atributos que nos são 
reconhecidos, nomeadamente o facto de sermos o 
melhor destino de golfe do mundo, onde se prati-
ca turismo de natureza durante o invemo, em boas 
condições climatéricas. 

VL - Como vê a adaptação das empresas à 
C ovid-19 no setor do turismo? 

JF - As empresas têm estado empenhadas em 
adaptar-se e em responder adequadamente a esta 
nova realidade, mas não passam imunes à atual 
conjuntura e algumas infelizmente não vão conse-
guir evitar a falência, o que terá efeitos sociais e 
económicos negativos. 

Para tentar minimizar esta situação, o Turismo do 
Algarve tem feito tudo, para responder às necessi-
dades dos empresários e dos trabalhadores de um  

setor essencial para a economia da região e com 
grande representatividade no PIB nacional. 

Como mencionei, lançámos o "Manual de Boas 
Práticas" para sensibilizar e apresentar os procedi-
mentos a adotar pelos diferentes agentes de turis-
mo na região. mas também ativámos uma campa-
nha de informação e de esclarecimento junto dos 
empresários sobre o pacote de medidas anuncia-
das para mitigar as consequências económicas do 
novo coronavirus em Portugal. Para a época baixa. 
apresentámos propostas à tutela para a criação de 
medidas específicas para a região e para o setor. 
De salientar igualmente o esforço das autarquias 
para a implementação de medidas (redução e isen-
ção de taxas, investimento na requalificação de es-
paços públicos e no apoio a empresas e trabalha-
dores). 

O nosso tecido empresarial já demonstrou por 
diversas vezes estar preparado para se reinventar 
— nesta crise isso também vai acontecer. Temos de 
ver a oportunidade de sairmos melhor de um cená-
rio tão inusitado como este. 

VL - O Primeiro Ministro quer os desempre-
gados do turismo reconvertidos para o setor so-
cial. Acha que esta medida poderá beneficiar o 
Algarve? Porquê? 

JF - Tratando-se de uma medida temporária e 
excecional, que permita aos desempregados que 
habitualmente trabalham no setor do turismo, uma 
oportunidade de emprego em época baixa, com a 
possibilidade de a prazo regressarem ao seu es-
paço natural de atuação. como o previsto no pro-
grama "Mares', penso que será uma boa medida. 
De salientar, que os residentes no Algarve, foram 
fortemente afetados na sua condição socioeconó-
mica e de bem-estar e que importa reforçar a capa-
cidade da região em respostas sociais e de saúde. 
Não obstante, é importante garantir que estes pro-
fissionais possam regressar a um setor para o qual 
a sua experiência e qualificação são determinantes. 
à medida que a atividade turística vá recuperando 
para níveis mais próximos da normalidade. 

VL - O ano turístico no Algarve, antes da CO-
VID-19, era considerado como o melhor do ano 
turístico. Que balanço se pode fazer agora, rela-
tivamente ao setor do turismo, nomeadamente, 
ao nível das dormidas, receitas e emprego? 

JF - Os dados relativos ao primeiro semestre do 
ano, traduzem uma queda significativa da atividade 
turística, especialmente nos meses do confinamen-
to, como seria previsível, dada a conjuntura que vi-
vemos. 

Nesse período, houve um decréscimo de 78,6%, 
que se traduz em cerca de 1 milhão a menos de 
hóspedes estrangeiros no Algarve, quando com-
parado com o período homólogo de 2019. No caso 
dos portugueses, a queda é menos acentuada, com 
58,1%, que se traduz em cerca de menos 344 mil 
hóspedes portugueses alojados em hotéis no Algar-
ve, em relação ao ano passado. O turista nacional 
sempre teve uma presença mais expressiva no ve-
rão algarvio e este ano, embora atipico, foi marcado 
por uma adesão clara dos nossos compatriotas. 

Perante estes resultados, o gasto médio por visi-
tante sofreu igualmente uma queda, nomeadamente 
a partir de março, quando o confinamento se insta-
lou em todo o país. Em junho, os valores que temos 
do gasto médio por visitante já são mais animado-
res. mas ainda um pouco abaixo dos números do 
mesmo período de 2019. Junho e julho. de acordo 
com a AHETA, são meses que registam sinais de 
retoma, com 11.3% e 32.6% de taxa de ocupação/ 
quarto. respetivamente. 

Este cenário tem fortes efeitos socioeconómicos. 
Somos uma das regiões mais afetadas pelo desem-
prego, embora os indicadores de julho divulgados 
pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional 
(IEFP) revelem que a região registou o maior cres-
cimento do Pais no número de desempregados ins-
critos, face ao mês anterior. 

Para o segundo semestre do ano, estamos um 
pouco mais otimistas, embora o cenário seja ainda 
muito incerto. 

Stefanie Palma 
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