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MONCHIQUE 

...EM MONCHIQUE • 

• 

TERNAS, VISTAS 
E COZI \ HA 
RIGIO\AL 
Lá do alto vê-se o mar, lon-
ge, aos pés de Portimão. Na 
vila, reina a calma, bem dis-
tinta da azáfama das praias. 
Este é outro Algarve, verde-
jante, serrano, tradicional. 
Por Rita Bertrand 

41,  1111111F--ffillik 

• 

1.4 
, 

Paragens 
obrigatórias: 

Fóia, o ponto 
mais alto do 

Algarve; a 
loja-oficina 

do ceramista 
Leonel Telo, 

na vila de 
Monchique; e 

as Caldas de 
Monchique, 

vila termal 

10h 
Subindo à serra 
de Monchique a 
partir de Portimão, 
pare no Parque da 
Mina, no Vale de 
Boi. Ideal para fa-
mílias, oferece um 
conjunto de cas-
catas cruzado por 
pontes suspensas, 
cinco hectares ver-
dejantes, animais 
de quinta, mina 
desativada, casa 
senhorial do sécu-
lo XVIII e espaços 
alusivos a antigas 
profissões - do 
sapateiro à costu-
reira e à destilaria 
de medronho. 

L3h 
Mais acima, em 
Pocilgais, a Casa 
Cinzas, famosa 
pelo presunto, é 
garantia de almoço 
farto e regional a 
preços convidati-
vos: o menu de 
€8,50 inclui pão, 
azeitonas, prato do 
dia de carne ou 
peixe, bebida (o vi-
nho da casa é óti-
mo) e sobremesa, 
com destaque 
para a tarte de 
maçã. À carta, não 
perca as lulinhas 
ao alhinho (a €12) 
e o frango assado 
(meio, custa €7). 

~yr r 5 

15h 
Ainda antes da 
vila, é de visitar as 
Caldas de Monchi-
que, estância de 
águas termais des-
de o tempo dos ro-
manos, que inclui 
uma pequena pra-
ça cheia de árvo-
res, um complexo 
de hotéis com pis-
cinas exteriores e 
acesso aos trata-
mentos de spa, 
pequenas lojas de 
charme, bares e 
restaurantes gour-
met e trilhos que 
convidam a pas-
seios preguiçosos 
e piqueniques. 

16h 
Na vila, passe na 
igreja matriz, de 
pórtico manuelino, 
e percorra as ruas 
pitorescas, sem 
perdera do Corro, 
com a loja-oficina 
do ceramista 
Leonel Telo, as 
escadas do (agora 
fechado) Barlefan-
te e a loja Chá Má-
gico, de um galês 
radicado em Portu-
gal há 20 anos, 
que vende carame-
los artesanais, 
bules e chás sur-
preendentes num 
ambiente de me-
mórias de infância. 

17h 
Ainda na vila de 
Monchique, na 
praça central com 
esplanadas, a Loja 
do Mel e do Me-
dronho reúne pro-
dutores de aguar-
dente de medro-
nho e apicultores 
do Barlavento: difí-
cil será escolher a 
compra, entre tan-
tas marcas de mel 
e da espirituosa 
bebida. Pegue no 
carro e, rumando à 
Fóia, o ponto mais 
alto do Algarve, 
pare no miradouro, 
com fonte de água 
de nascente. 

19h 
Deixe-se ficar na 
Fóia a vero pôr do 
sol e desça depois 
pela mesma estra-
da, encontrando o 
Jardim das Olivei-
ras, para jantar na 
ampla esplanada: 
cogumelos, enchi-
dos, xerém de er-
vas e papas de mi-
lho a abrir, javali e 
porco preto a se-
guir, musses regio-
nais a fechar. Se 
decidir pernoitar, 
para fazer cami-
nhadas no dia 
seguinte, escolha 
o turismo rural da 
Quinta do Tempo. 
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 	OCS: TSF - Notícias
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16-09-2020 22:02

Seca hidrológica no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fe39df7d-70cf-4da2-8d99-

b771d52b232b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os ministros do Ambiente e da Agricultura ouviram hoje os técnicos fazerem uma avaliação
preocupante sobre a situação de seca no Algarve. O diagnóstico feito na apresentação do Plano
Regional de Eficiência Hídrica. Para que não falte água para consumo humano, é preciso avançar com
obras urgentes.
Declarações de João Pedro Matos Fernandes, Ministro do Ambiente.

Página 2



A3  
TVI

 	Duração: 00:02:13
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17-09-2020 06:46

1 1 1

Foram detidos pessoas por tráfico de droga

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=60b3d97d-a3e8-44b2-ba57-

22ee166d50ea&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A GNR de Faro desmantelou uma rede de tráfico de droga que atuava em estabelecimentos de
diversão noturna e em hotéis no Algarve, 19 pessoas foram detidas.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-09-16 00:48
 TVI - Diário da Manhã , 2020-09-17 08:50
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-16 03:01
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-09-17 06:46
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-09-17 08:50
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A4 Coach drivers and tour guides stage protest
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/09/2020

Meio: Portugal News Online (The)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b6646332

 
Coach drivers and tour guides stage protest
 
in Algarve ·
 
17-09-2020 08:53:00 · 0 Comments
 
Tourism coach drivers staged a protest march yesterday (Wednesday, September 16) from Albufeira
to Faro, to raise awareness about the "many difficulties" the sector is going through at present, which
they describe as a "profound crisis".
 
Members of the Algarve Tour Guide Association (Agigarve) also joined the protest.
 
The action was attended by  15 to 20 companies and 50 to 60 people  and culminated outside the
headquarters of the Algarve Regional Tourism Board (RTA) in Faro.
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MARCHA LENTA EM LISBOA 

1 
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AUTOCARROS DE TURISMO APELAM 
Após seis dias em que percorreram o País, os em-
presários de autocarros turísticos protestaram on-
tem em frente ao Parlamento pedindo o fim das li-
mitações quanto ao número de passageiros. 
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Pedro Machado desapontado com medidas para Turismo do "Plano de Recuperação
Económica 2020/30"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/09/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bd40ab3e

 
Início Destaques Pedro Machado desapontado com medidas para Turismo do "Plano de Recuperação
Económica...
 
Pedro Machado desapontado com medidas para Turismo do "Plano de Recuperação Económica
2020/30"
 
Setembro 17, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
As medidas previstas para o Turismo no plano estratégico de António Costa Silva são vagas, curtas e
insuficientes. Com estas palavras Pedro Machado disse (quase) tudo em relação às medidas para o
sector do plano estratégico para a década, contidas no documento "Visão Estratégica para o Plano de
Recuperação Económica de Portugal 2020/2030".
 
O presidente da Turismo do Centro pede financiamento a fundo perdido para micro e pequenas
empresas para fazer face aos efeitos devastadores da pandemia no sector, acrescentando que sem
esse financiamento a fundo perdido será impossível evitar a mortalidade intensiva de micro e
pequenas empresas a partir de Outubro.
 
Na opinião de Pedro Machado, o desafio da sustentabilidade não é apenas financeiro, é também
cultural e social.
 
Abordando ainda o tema da descentralização, Pedro Machado reclama o papel de organismo
intermediário para as Entidades Regionais de Turismo para a distribuição dos fundos que o Banco
Central Europeu (BCE) estabeleceu para combater o impacto do coronavírus na economia e tentar
acalmar os mercados.
 
E deixa no ar duas questões:
 
- Quem conhece melhor o terreno do que nós?
 
- Quem conhece melhor a realidade dos investimentos no sector, que está mais perto da realidade e é
capaz de tomar medidas racionais?
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Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Luís de Magalhães
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PSD contesta situação de contingência no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/09/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=db4a8084

 
Partido Social Democrata (PSD) considera injustificada a situação de contingência no Algarve, que
enterra economia da região e promove o desemprego .
No contexto da atual situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, o
governo declarou a situação de contingência em todo o território nacional continental, a partir do dia
15 de setembro de 2020, conforme Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-A/2020, de 11 de
setembro.
 
Segundo os deputados do PSD Algarve, esta decisão do governo  não atende à especificidade da
evolução da situação epidemiológica das regiões, pois sujeita todo o território continental às mesmas
medidas independentemente da taxa de incidência registada nas regiões .
 
Os deputados Cristóvão Norte, Rui Cristina e Ofélia Ramos entendem que a evolução da situação
epidemiológica no Algarve é bastante positiva (1,6 por cento de casos confirmados até à presente
data), na medida em que o aumento registado de novos casos Covid-19 tem sido muito abaixo da
média nacional, dados estes que ganham maior expressão se tivermos em conta o aumento de
população flutuante registado nas últimas semanas, provocado pela atividade turística.
 
Por essa razão, os deputados do PSD/Algarve entendem que esta posição do governo  atenta contra o
interesse da região, na medida em que esta medida é desproporcional aos interesses que visa
acautelar, em matéria de saúde pública, face aos graves prejuízos económicos que esta medida
acarreta para a região .
 
Com esta  medida infundada, o governo prejudica gravemente a recuperação económica da região que
depende fundamentalmente do Turismo, e contribuirá sem dúvida para o aumento do desemprego e
falência de muitas empresas. Esta medida inviabiliza a inclusão do Algarve no corredor aéreo do Reino
Unido, agravando ainda mais a crise que o Setor do Turismo enfrenta , lê-se na nota enviada à
redação do barlavento, na quarta-feira, 16 de setembro.
 
Este prejuízo é manifesto se tivermos em conta que o Reino Unido representa para a região um terço
dos turistas e das dormidas e quase 50 por cento dos passageiros que desembarcam no Aeroporto de
Faro .
 
Segundo aqueles parlamentares,  as decisões do governo devem ser construídas atendendo às
especificidades regionais, de modo a garantir a eficiência das decisões e prover que as mesmas sejam
adequadas às realidades que desejam tratar. Não podem ser cegas, nem tampouco desproporcionais
aos interesses que visa acautelar, em matéria de saúde pública .
 
Os deputados do PSD sublinham que o Algarve  enfrenta uma crise económica sem precedentes e, por
essa razão, o Grupo Parlamentar do PSD apresentou um projeto de resolução com um programa de
resposta económica e social para o Algarve, que será objeto de apreciação parlamentar ainda durante
este mês .
 
[Additional Text]:
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Algarve-PSD
Partido Social Democrata (PSD) considera injustificada a situação de contingência no Algarve, que
enterra economia da região e promove o desemprego .
Print Icon
 
barlavento
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PRIMEIRA LINHA O PARQUE AUTOMÓVEL NACIONAL 

Portugal tem cada vez mais 
carros. Mas mais velhos 

ONDE ESTÃO OS CARROS? QUE IDADE TÊM? 

E QUAIS SÃO AS MARCAS PREFERIDAS? 
Número de automóveis por distrito, idade e marca 

O aumento no número de automóveis em Portugal nos últimos dois 
anos não ocorreu em todo o país. Em 10 distritos há mesmo menos 
carros do que em 2017. Os veículos são também cada vez mais anti-
gos, com 20% a serem de 1999 ou anteriores. A Renault continua a 
ser a marca automóvel mais comum nas estradas portuguesas, sen-
do quase uma em cada oito viaturas da marca francesa. 116,8 

VIANA 
DO CASTELO 

117,5 

VILA REAL 

lik 91,6 88,9 

106,5 

MADEIRA 

117,7 

AVEIRO 

•353,9 346,8 

399,8 

BRAGA 

396,6 
202,6 

SANTARÉM 

206,1 

66,2 

BEJA 

e 65,1 

AÇORES 

LEIRIA 94,7 103,0 

PORTALEGRE 

49,5 4,49,3 

      

238,6 247,5 

NÚMERO 
DE LIGEIROS 

DE PASSAGEIROS 
POR DISTRITO 

(MILHARES 
DE UNIDADES) 

 

PORTO 

   

GUARDA 

77,1 11>•69,4 

765,6 

 

830,9 

  

        

 

• 2017 02019 

      

7/8 • 

CASTELO BRANCO 

85,8 e 81,1 FARO 

72,6 

ÉVORA 

e 71,8 
COIMBRA 

SETÚBAL 

223,8 262,8 200,3 202,8 

LISBOA 

1.322,3 

     

BRAGANÇA 357,0 403,4 

   

 

VISEU 

 

   

     

    

57,1 

 

53,2 

       

169,5 

 

167,9 
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Portugal viu o número de automóveis ligeiros de passageiros aumentar em mais de 
400 mil no espaço de dois anos. O crescimento, no entanto, centrou-se em apenas 
alguns distritos. E entre as principais marcas nem todas apresentam subidas, algo que 
se prende também com os ciclos de vida de alguns dos seus modelos mais populares. 
A idade do parque automóvel continua a aumentar, uma tendência que se iniciou há 
vários anos. PEDRO CURVELO pedrocurvelo©negocios.pt RÚBEN SARMENTO I nfografia 

RENAULT 
VOLKSWAGEN CITROËN 

MERCEDES-BENZ 

273,9 292,3 
581,6 - 630,2 441,3 458,6,2 

316,3 ---: 390,9 

FORD 
OPEL 

392,5 , 

PEUGEOT 

445,6 

FIAT 438,1 

 

PARQUE 290,8 293,5 

433,2 AUTOMÓVEL 
DE LIGEIROS 

DE PASSAGEIROS 

(MILHARES 
AUDI 

DE UNIDADES) 

 

258,1 -258,2 

 

BMW 

 

2017 2019 200,3 214,4 

254,1 294,4 

 

TOYOTA 
SEAT 

206,9 222,1 
186,0 201,4 

NISSAN 

140,4 165,8 

 

HONDA 

102,1 101,5 

DE 15 A 20 ANOS 

 

DE 5 A 10 ANOS 

IDADE 

DOS LIGEIROS 
DE PASSAGEIROS 

(MILHARES 

DE UNIDADES) 

1.110,2 1.073,9 

2017 02019 

967,4 915,4 

DE1 A 2 ANOS 
DE 3 A 4 ANOS MAIS DE 20 ANOS 

DE 10 A 15 ANOS 

209,2 230,2 
157,3 228,2 

 

776,6 1.044,2 

ATÉ 1 ANO DE 2 A 3 ANOS DE 4 A 5 ANOS 
1.053,4 1.054,7 

208,1 208,7 182,6 232,3 134,8 217,1 

Fonte: ACAP 
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PRIMEIRA LINHA O PARQUE AUTOMÓVEL NACIONAL 

Turismo decisivo para 
subida do parque automóvel 

tix 

Entre 2017 e 2019 o número de automóveis em circulação no país aumentou em 405 
mil, uma subida de 8,4%. Mas em 10 dos 18 distritos assistiu-se a uma redução. As 
regiões onde o turismo tem maior peso tiveram os crescimentos mais acentuados. 

PEDRO CURVELO 

pedrocurvelo@negocios.pt 

N
o espaço de dois 
anos, o número de 
automóveis ligeiros 
de passageiros em 

circulação nas estradas portu-
guês aumentou em 405 mil e as-
cendia, no final do ano passado, 
a 5,2 milhões. 

Mas este aumento de 8,4% 
no número de viaturas difere 
bastante de distrito para distri-
to. Mais. Em 10 dos 18 distritos 
onúmero de carros registados 
sofreu uma redução, enquanto 
em três - Coimbra, Santarém e 
Viana do Castelo - o aumento 
foi marginal. Assim, coube a cin-
co distritos e às duas regiões au-
tónomas as subidas mais expres-
sivas, destacando-se as áreas 
onde o turismo tem maior pre-
ponderância. 

Ao Negócios, Helder Pedro, 
secretário-geral da Associação 
Automóvel de Portugal (ACAP), 
admite que "o turismo, nomea-
damente por via do rent-a-car, 
explica grande parte dos aumen-
tos mais acentuados em deter-
minados distritos onde a ativida-
de turística tem grande relevo". 

Mas, acrescenta, há ainda ou-
tros fatores, nomeadamente "aca-
pacidade de atração depopulação 
desses distritos, sejapor migração 
dos portugueses seja por entrada 
de imigrantes" e também "serem 
distritos onde os rendimentos 
médios são mais elevados". 

Lisboa "ganha" 250 mil 
carros em dois anos 
O distrito de Lisboa destaca-se 
dos demais ao ver o número de 
automóveis registados aumen-

  

tar em 252 mil, ou 23,6%, desde 
ofinal de 2017.0 distrito da ca-
pital supera já os1,32 milhões de 
automóveis, o que significa que 
um em cada quatro carros no 
país estão nesta região. 

A segunda maior subida em 
número de veículos foi regista-
da no distrito do Porto, com 
mais 65,3 mil carros, o que equi-
vale a um crescimento de ape-
nas 8,5%. 

Já Faro viu o número de au-
tomóveis aumentar em 17,4% 
enquanto em Setúbal a subida 
se cifrou em 13%. 

Também com subidas ex-
pressivas surgem os Açores e a 
Madeira, com aumentos de 
8,8% e 10,5%, respetivamente. 

Em comum, todos estes dis-
tritos têm o facto de terem uma 
forte implementação de ativida-
des turísticas, a que acresce a 
elevada presença de empresas, 
que possuem frotas automóveis, 
nalguns casos de dimensão con-
siderável. 

Ainda com um crescimento 
no parque automóvel, embora 
com variações bastante inferio-
res, encontram-se os distritos de 
Leiria (3,75%), Santarém 
(1,7%), Coimbra (1,2%) e 'Viana 
do Castelo (0,6%). 

Nos restantes distritos regis-
taram-se decréscimos, embora 
na sua maioria pouco significa-
tivos, no número de veículos no 
espaço destes dois anos. As va-
riações oscilam entre a quebra 
de 0,5% de Portalegre e as des-
cidas mais acentuadas observa-
das na Guarda, com um decrés-
cimo de10%, em Bragança, com 
um recuo de 6,8%, e Castelo 
Branco, onde a redução é de 
5,6%. 

Nos restantes distritos, as 
descidas são inferiores a 3%, 
com Braga e Viseu a apresenta-
rem quedas de menos de 1%.. 

Sé 
O turismo, 
nomeadamente por 
via do rent-a-car, 
explica grande 
parte dos aumentos 
mais acentuados 
em determinados 
distritos. 
HELDER PEDRO 

Secretário-geral da ACAP 

O número de automóveis de mar-
casde luxo ou desportivas existen-
tes em Portugal aumentou, entre 
ofinal de 2017 e 31 de dezembro 
do ano passado, em 7.353 veícu-
los, segundo dados daACAP. 

Em número de veículos, a 
Porsche registou a maior subida 
nestes dois anos, com 3.108 no-
vos carros, elevando os automó-
veis da icónica marca alemã a cir-
cularem Portugal para 13.130. 

Logo atrás surge a Tesla, que 
somava, no final de 2019, 2.503 
carros em Portugal. Isto corres-
ponde a mais 2.288 veículos e a 
uma subida de mais de 1.000%. 
Os números da marca de Elon 
Musk são impulsionados pela 
chegada, em 2019, do Model 3,  

Os distritos com 
maiores subidas no 
número de veículos 
são aqueles onde, 
segundo os dados 
disponíveis, os 
rendimentos são 
maiores. 
HELDER PEDRO 

Secretário-geral da ACAP 

com preços bastante mais aces-
síveis do que o Model S ou o Mo-
del X. O modelo mais popular da 
marca tem um preço de base de 
48.900 euros. 

Ainda com uma subida expres-
siva surge aJaguar, que viu o "con-
tingente" nacional aumentar em 
1.558 veículos. A icónica marca 
britânica conta com 8.630 auto-
móveis nas estradas portuguesas. 

Ferrari reforça liderança 
nos desportivos puros 
AFemiri continua a ser a marca 
preferida dos portugueses que 
optam por desportivos puros. A 
mítica marca do "Cavallino 
Rampante" totaliza 739 bólides 
em Portugal, uma subida de 134 

.0-

 

o aumento no número de automóveis 

veículos, ou 22,1%, em dois anos. 
Já a Lamborghini até cresceu 

mais em termos percentuais 
(48,1%), mas isso corresponde a 
apenas mais 37 unidades, para 
um total de 114. 

No segmento do luxo exclusi-
vo, a Maserati conta com mais 98 
automóveis dogue em 2017, para 
um total de 534. A Bentley, por 
seu turno, "ganhou" 100 novos 
veículos, existindo agora 364 au-
tomóveis da marca em Portugal. 
Por último, a Rolls-Royce conta 
atualmente com 106 automóveis 
em Portugal, mais 11 do que em 
2017. Isto apesar de não servendi-
do qualquer veículo novo da mar-
ca em Portugal há vários anos. ■ 

PEDRO CURVELO 

País ganha mais de sete mil veículos 
de luxo e desportivos em dois anos 

O número de automóveis de luxo e desportivos aumentou em mais de sete 
mil entre o final de 2017 e 31 de dezembro do ano passado. Cerca de 5.400 
desses veículos são da Porsche e da Tesla. 
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em Portugal tem sido acompanhado por um envelhecimento do parque automóvel. 

AS MARCAS 

Renault reforça liderança e Peugeot supera Opel 

Pedro Catarino 

Seis em cada 10 carros 
em Portugal têm mais 
de 10 anos de idade 

No espaço de nove anos, os automóveis com 
mais de 20 anos subiram de 177 mil para 
1,04 milhões e já são um em cada 5 carros. 

RENAULT SUPERA 
600 MIL AUTOMÓVEIS 
A marca mais popular em Portu-
gal há já largos anos superou em 

2019 a fasquia dos 600 mil ligei-

ros de passageiros em circulação, 
com uma subida de 8,4% no espa-
ço de dois anos, o que significa um 

aumento de quase 50 mil veículos. 

A Renault distancia-se ainda mais 
da segunda marca preferida dos 

portugueses: a Volkswagen, que 
soma cerca de 458 mil carros. 

PEUGEOT ACELERA PARA 
CHEGAR AO PÓDIO 
A "marca do leão" viu o número de 
automóveis nas estradas portu-

guesas aumentar 13,5% desde 
2017. Um crescimento que, conju-
gado com a redução sofrida pela 
Opel, permitiu à marca do grupo 
PSA, liderado por Carlos Tavares, 
superar a fabricante alemã, que 
entretanto também foi integrada 
no grupo PSA. E a distância para a 
Volkswagen é cada vez mais curta. 

A "FÚRIA" ALEMÃ DA 
BMW E MERCEDES-BENZ 
Duas das marcas que mais aumen-
taram a sua presença no parque 

automóvel nacional são as germâ-
nicas Mercedes e BMW. A Merce-
des viu o número de veículos em 
Portugal disparar 23,6% em dois 

anos, somando quase mais 75 mil 

automóveis. A BMW, por seu tur-
no, subiu 15, 8%, ou 40 mil unida-

des, e ascendeu ao sexto lugar, su-
perando Ford, Citroën e Fiat. 

À medida que o parque auto-
móvel português aumenta, 
também envelhece, mostram 
os dados da Associação Auto-
móvel de Portugal (ACAP). 
Nos dois últimos anos mante-
ve-se essa tendência. 

Se o número de automó-
veis ligeiros de passageiros au-
mentou em 405 mil veículos 
no espaço de dois anos, o peso 
das viaturas mais velhas tam-
bém cresceu. 

Face ao final de 2017, o nú-
mero de carros com 20 ou mais 
anos de idade disparou de cer-
ca de '777 mil para1,04 milhões 
a 31 de dezembro de 2019. E o 
seu peso no parque de ligeiros 
de passageiros avançou, neste 
período, de 16,2% para 20,1%. 

Esta tendência é notória 
desde 2010, ano em que as via-
turas com mais de duas déca-
das eram apenas 177 mil e pe-
savam 3,9%. Em 2010, aliás, 
os automóveis com menos de 
10 anos de idade estavam em 
maioria (53,1%). Nove anos 
volvidos, são apenas 39%. 

Já a idade média dos ligei-
ros de passageiros aumentou 
de 12,6 anos em 2017 para 12,7 
anos em 2018 e 12,8 anos em 
2019. Em 2010, a idade média 
dos automóveis em circulação 
era de apenas 10,1 anos. 

O secretário-geral da 
ACAP, Helder Pedro, subli-

  

nha que "quando a idade mé-
dia do parque automóvel ul-
trapassa os 10 anos estamos a 
falar de um parque envelheci-
do". E, acrescenta, "a única 
medida para a renovação do 
parque automóvel com um 
impacto no curto prazo é o in-
centivo ao abate de veículos 
em fim de vida". 

Esta é, aliás, uma reivindi-
cação recorrente da ACAP, 
que este ano voltou a instar o 
Governo a adotar medidas nes-
se sentido para alcançar um 
duplo objetivo: estimular as 
vendas de veículos novos, que 
sofreram pesadas quebras de-
vido ao impacto da pandemia 
de covid-19, e rejuvenescer o 
parque automóvel nacional. 

A associação considera 
que para se conseguir qual-
quer um destes objetivos, o in-
centivo ao abate tem de inclui• 
apoios à troca de veículos mais 
velhos por novos ou até mes-
mo usados mais recentes, mas 
não apenas veículos elétricos 
puros ou eletrificados mas 
também automóveis de com-
bustão interna mais recentes, 
com tecnologias menos po-
luentes. "Contribui para redu-
zir as emissões e para aumen-
tar a segurança, diminuindo a 
sinistralidade", salien ta Hel-
der Pedro. ■ 

PEDRO CURVELO 

23.5 1.2,8 ?0,1 
VEÍCULOS 
A marca francesa 
superou em 2019 a 
fasquia dos 600 mil 
carros. Os 630.299 
veículos representam 
12,1% do total. 

POSIÇÃO 
A Peugeot ultrapassou 
a Opel para passar da 
quarta posição que 
ocupava no "ranking" 
das marcas em 2017 
para o terceiro posto. 

CRESCIMENTO 
A Mercedes-Benz 
registou o maior 
crescimento entre as 
marcas mais populares 
em Portugal com uma 
subida de 23,5%. 

IDADE MÉDIA 
A idade média dos 
automóveis de 
passageiros atingiu 
os 12,8 anos em 2019. 
Este é o valor mais 
alto de sempre. 

MAIS DE 20 ANOS 
As viaturas com mais 
de 20 anos, ou seja, 
ainda do século 
passado, representam 
20,1% dos 5,2 milhões 
de carros no país. 
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Proteção às rendas vai ser 
estendida até final do ano 
Propostas do PCP e do Bloco de Esquerda serão discutidas hoje no Parlamento e contam com o apoio do P5. 
Durante mais três meses, os inquilinos têm assim a garantia de que não haverá despejos. ECONOMIAS e9 

ruarci oe 

Lucros do PSI-20 
recuam até ao 
tempo da troika 

MERCADOS 22 e 23 

País tem cada 
vez mais carros 
e mais antigos 
5 Automóveis 

,, nidh„ sp 
ligeiros

amue e 
de passageiros 

mais 
passam 

os 
 

Ilp de 400 mil unidades nos últimos dois anos. 

PRIMEIRA LINHA 4 a 7 

Discurso de ódio 
online dá coima 
até 50 mil euros 

Martim Bouza Serrano, advogado 
e sócio-coordenador da CCA, diz 
que a mudança legislativa na lei 
do comércio eletrónico "contém 
inúmeras fontes de incerteza". 

LEX 14 e 15 

As oito 
prioridades 

de Ursula von 
der Leyen 

para a Europa 

No discurso do 
"Estado da União" 
a saúde foi a 
prioridade central. 
ECONOMIA 10 e 11 

Cl • BASF 
We create chemistry 

Governo 

António Costa 
muda seis 
secretários 
de Estado 
ECONOMIA 12 

Sondagem 

Justiça deve 
aproveitar 
conhecimentos 
de Rui Pinto 
HOMEPAGE 2 

Política 

Os soundbytes 
que marcaram 
as audições sobre 
o Novo Banco 
EMPRESAS 1S e_-: 

50% 

Queda dos lucros das cotadas 
no primeiro semestre. Resultados 
líquidos caíram mil milhões. 
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Europa foi a segunda região mais afetada do mundo, com uma queda de 66% 
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TURISMO 

Receitas em "baixo" 
com quebra no setor 
Quebra no turismo no primeiro semestre do ano atingiu valores históricos 
e resultou numa perda de mais de 380 mil milhões de euros em receitas 

REDAÇÃO 
redacao'a destak.pt 

O
primeiro semestre do ano 
registou uma quebra de 
65% nas chegadas de tu-
ristas internacionais, a ní-

vel global. Só no mês de junho, as che-
gadas de turistas tiveram uma queda 
histórica de 93% face ao ano anterior. 
"É um colapso sem precedentes cau-
sado pelo encerramento das frontei-
ras por todo o mundo e a introdução 
de restrições de viagens em resposta 
à pandemia", refere a OMT - Organi-
zação Mundial do Turismo através de 
comunicado divulgado ontem. 

Esta quebra histórica no setor do 
turismo a nível mundial traduz-se na 
perda de mais de 380 mil milhões de 
euros em receitas e numa perda de 
440 milhões de desembarques inter-
nacionais. Além disso, a queda repen-
tina de chegadas de turistas colocou 
em causa milhares de empregos e a 
continuidade de "inúmeras" empre-
sas do setor. Assim, segundo os da-
dos do barómetro da Organização 
Mundial do Turismo, as perdas de re-
ceita do turismo internacional, con-
sequência da pandemia de covid-19, 
são cinco vezes maiores do que as 
sentidas durante a grave crise eco-
nómica e financeira global que mar-
cou o anos de 2009. 

Apesar de tudo, nas últimas sema-
nas assistiu-se à reabertura de um nú-
mero crescente de destinos aos turis-
tas internacionais, tendo a OMT cons-
tatado o abrandamento das restrições 
às viagens em 53% dos destinos. Ainda 
assim, o relatório da organização salien-
ta que muitos países ainda estão caute-
losos e que os bloqueios que foram im-
postos na primeira metade deste ano 
tiveram um impacto no turismo inter-
nacional considerado "devastador". 

Europa entre os mais afetados 
O barómetro da OMT aponta ainda 
o continente europeu como a segun-
da região mais afetada do mundo no 
que toca ao setor do turismo, com 
uma queda na ordem dos 66% no nú-
mero de chegadas dos turistas até ju-
nho de 2020. A Europa surge depois 
da região da Ásia-Pacífico, a primei-
ra a sentir o impacto da pandemia do 
novo coronavírus, com uma queda na 
chegada de turistas de 72%. 
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ENTREVISTÁtOM DE 
CONVERSA COM O ETERNO 
SLUMDOG MILLIONAIRE A PROPÓSITO 

, DO SEU NOVO FILME, A VIDA 
EXTRAORDINÁRIA DE COPPERFIELD 

4 0R 

ATUALIDADE *06 

Colapso histórico no 
setor turístico mundial 
Organização Mundial do Turismo fala em "colapso sem precedentes causado pelo encerramento 
das fronteiras por todo o Mundo e a introdução de restrições de viagens em resposta à pandemia" 

CIDADES 

Bebé com vinte dias 
abandonado no Cacém 
Urna criança foi recolhida na noite da 

passada terça-feira junto ao Centro 

Social Baptista, no concelho de Sintra 

ATUALIDADE 

Inquérito nacional revela que maioria dos 

estudantes diz ter sido vítima de abusos 

na internet durante a atual pandemia 

DESPORTO *08 

Rúben Amorim contraiu o novo coronavírus. 

Há ainda mais um jogador leonino infetado, 

que se junta aos sete casos já conhecidos 

FAMA&TV • 10 

Humorista protagoniza nova campanha 

de sensibilização para a importância 

da vacinação antipneumocócica 

`Ciberbullying' aumentou Treinador do Sporting Campanha Leva-me 
entre março e maio testa positivo à covid-19 a sério com Herman José 
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DIA 

AÇÃO 

Tui derrapa depois de notícias 
sobre aumento de capital 

 

A Tui derrapou quase 6% para míni-
mos do final de agosto. Isto depois 
de ter sido noticiado que o maior 
operador turístico europeu está a 
preparar um aumento de capital 
para levantar até mil milhões de eu-
ros, numa altura em que precisa de 
liquidez para fazer face à crise trazi-
da pela pandemia. Os detalhes da 
operação deverão estar fechados até 
ao final de setembro, segundo o jor-
nal alemão Handelsblatt. 

 

- 

 

.011%£hdt1 

Friedrich Joussen é o 
presidente executivo da Tui 
desde 2013. 

-5,96% 
Variação este ano: 66,72% 
Valor em bolsa: 
1.874 milhões de euros 
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Sagres Sunset Shots com 225 mil pessoas alcançada 
e mais de 65 mil visualizações 
Já se sabia que o pôr do sol em 
Sagres é único, pois atrai anual-
mente milhares de pessoas que se 
deslocam ao ponto mais sudoeste 
de Portugal para assistirem a um 
belo espectáculo da natureza que 
se prolonga apenas por alguns mi-
nutos. 
Porém, em 2020, pela primeira 
vez, este acontecimento foi parti-
lhado com o mundo nos dias 14,15 
e 16 de Agosto, através da iniciati-
va online "Sagres Sunset Shots". 
O evento combinou música com 
o encanto natural da região algar-
via carimbado com sucesso. 
Na verdade, foram registadas 225 
mil pessoas alcançadas e mais de 
65 mil visualizações em "live strea-
ming" nas três sessões do Sagres 
Sunset Shots, iniciativa online do 
Município de Vila do Bispo e da 
Região de Turismo do Algarve. 
Através das redes sociais foi cele-
brado com o mundo o melhor pôr 
do sol da Europa em formato de 
miniconcertos ao entardecer na 
Fortaleza do Beliche, em Sagres. 
Para (re)ver em youtube.com/ 
user/TurismodoAlgarve/videos. 
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TVI

 	Duração: 00:00:47

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 88619650

 
17-09-2020 08:41

1 1 1

77 jovens belgas infetados após ferias no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c1da4da8-81d7-4910-a270-

3a6471941e3d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Pelo menos 77 jovens belgas estão infetados com COVID-19, depois de regressarem de férias no
Algarve.

 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-09-17 08:42
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SIC

 	Duração: 00:02:13

 	OCS: SIC - Edição da Manhã

 
ID: 88617682

 
17-09-2020 06:17

1 1 1

67 belgas infetados estiveram de férias no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3b01c986-8518-429e-969e-

0b28851d239c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Pelo menos 67 jovens belgas testaram positivo à COVID-19, depois de terem estado de férias em
Albufeira, no Algarve. A Direção-Geral da Saúde revela, no entanto, que o surto pode não ter tido
origem em Portugal.
Declarações de Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde.

 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-09-17 07:16
 SIC - Edição da Manhã , 2020-09-17 08:23
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-09-16 00:10
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-17 09:24
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-17 06:17
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-17 07:17
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-17 08:23
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ALGARVE 

67 TURISTAS BELGAS COM COVID-19 

P elo menos 67 turistas, de um grupo de 130 bel-
gas, com idades entre os 18 e os 20 anos, es-

tão infetados com Covid-19 após regressarem das 
férias no Algarve. O governador da província da 
Flandres, Carl Decaluwé, disse que foram infetados 
em Albufeira, entre 2 e 12 de setembro. A diretora-
-geral da Saúde, Graça Freitas, rejeitou tal conclu-
são e afirmou: "Não há nenhuma garantia de que te-
nha sido em Portugal que a infeção se verificou." 
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Antena 1

 	Duração: 00:03:49

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88618365

 
16-09-2020 21:04

Jovens belgas infetados com COVID-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c508b0ad-be8e-4d8d-8153-

b19ed27721ed&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas destaca que os casos de COVID-19 entre estudantes belgas
que estiveram em Portugal não foram detetados no nosso país e acrescenta Graça Freitas que o
primeiro caso na origem do surto pode até nem ter sido em Portugal.
Declarações de Graça Freitas, Diretora-Geral da Saúde e do Governador da Província da Flandres
Ocidental.
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RTP 1

 	Duração: 00:02:50

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 88613240

 
16-09-2020 20:49

1 1 1

Jovens belgas infetados com COVID-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=28b3fbc3-4df3-4920-b7e3-

afd24ea7c6c2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Pelo menos 67 jovens belgas testaram positivo para COVID-19 depois de terem estado de férias no
Algarve.
Declarações de Paulo Morgado, presidente Conselho Diretivo ARS Algarve.

 
Repetições: RTP 3 - 24 Horas , 2020-09-16 00:35
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RTP 3

 	Duração: 00:01:36

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 88614946

 
16-09-2020 19:04

1 1 1

Jovens belgas infetados com COVID-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=988f551d-1137-4f64-a225-

99da3a4ea3f9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
67 jovens belgas estão infetados com o novo coronavírus depois de terem estado de férias em
Albufeira.

 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-09-17 07:48
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-09-17 07:48
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Antena 1

 	Duração: 00:05:34

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88615161

 
16-09-2020 19:01

Jovens belgas infetados com COVID-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=35b9432b-99f4-4fc8-b75e-

d9d8b00a4c47&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A autoridade de Saúde do Algarve vai investigar o caso de Albufeira. Um governador belga garante
que mais de 70 jovens regressaram ao país infetados com o novo vírus.
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Antena 1

 	Duração: 00:02:33

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88611748

 
16-09-2020 18:01

Jovens belgas infetados com COVID-19

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b1ca4bd4-e7de-4953-8ec9-

bdb81d9dc476&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As autoridades de saúde do Algarve já estão a acompanhar a situação dos jovens belgas que ficaram
infetados com o novo vírus depois de terem passado férias em Albufeira.
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Covid-19: Belgas infetados que passaram férias no Algarve não cumpriram regras
 

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

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=be13a436

 
Sociedade
 
A diretora-geral da saúde, Graça Freitas, disse hoje que os jovens belgas que passaram férias em
Portugal e estão infetados com covid-19 não cumpriram as regras de segurança.
 
Pelo menos 67 jovens belgas, entre os 18 e os 20 anos, estão infetados com covid-19 após terem
regressado de férias em Albufeira no início do mês, estando a cumprir isolamento domiciliário na
Bélgica, anunciaram hoje as autoridades belgas.
 
Na conferência de imprensa regular sobre a situação da pandemia de covid-19 em Portugal, Graça
Freitas explicou que o assunto está a ser investigado, mas disse que os organizadores da viagem já
admitiram que os jovens não cumpriram as regras de segurança que lhes foram "insistentemente"
explicadas por esses organizadores da viagem e pelas autoridades portuguesas.
 
Os jovens, disse a responsável, faziam parte de grupos organizados e muitos partilhavam o mesmo
local de férias. Graça Freitas admitiu que o caso de contágio pode até ter origem em algum dos jovens
do grupo, dado haver um período de incubação da doença e de muitos casos serem assintomáticos.
 
Para já, acrescentou, as autoridades de saúde do Algarve vão fazer uma "análise retrospetiva dos
acontecimentos" para tentar encontrar o primeiro caso, "mas não há nenhuma garantia que tenha sido
em Portugal que a infeção se verificou".
 
Segundo as autoridades belgas, cerca de metade destes 67 jovens infetados - que têm entre 18 e 20
anos e estão em isolamento domiciliário - participaram numa estada organizada pelo operador
turístico belga Summer Bash, especializado em viagens para jovens de 16-24 anos, enquanto os
restantes alugaram uma casa privada para as férias.
 
Portugal contabiliza pelo menos 1.878 mortos associados à covid-19 em 65.626 casos confirmados de
infeção, segundo o último boletim da DGS.
 
A nível mundial a pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 936.095 mortos e mais de 29,6
milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência
francesa AFP.
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Pelo menos 67 jovens belgas estão em isolamento domiciliário infetados com Covid-19 depois de
terem passado férias no Algarve no inicio do mês.
 
A informação foi avançada esta quarta-feira pelo governador da província da Flandres Ocidental, Carl
Decaluwé.
 
Os jovens entre os 18 e os 20 anos faziam parte de um grupo de 130 que esteve em Albufeira e não
respeitaram as regras de segurança, como já admitiu o operador turístico belga Summer Bash,
organizador da viagem.
 
As autoridades belgas dizem que o número de infetados poderá ser maior já que ainda não conseguiu
rastrear todos os contactos dos que testaram positivo ao novo coronavírus.
 
Para o governo português é vital melhorar a capacidade de testagem à Covid-19 e por isso mesmo o
primeiro-ministro, António Costa, anunciou esta quarta-feira um acordo entre várias entidades para
aumentar o número diário de testes.
"Este mês já batemos por duas vezes o recorde e creio que no dia 11 já chegámos a mais de 21 mil
testes diários realizados. Mas temos de continuar a aumentar essa capacidade. Portanto, este
protocolo que nos vai permitir chegar daqui a umas semanas até mais três mil testes possíveis de
realizar diariamente, é obviamente um contributo da maior importância."
 
António Costa
 
Primeiro-ministro de Portugal
 
Desde o início da pandemia, já se registaram mais de 65 mil infetados com Covid-19 em Portugal, dos
quais perto de 1.900 acabaram por morrer. Na última semana, o número diário de vítimas mortais
situou-se entre 3 e 7 pessoas.

Página 28



A29

Belgas infetados que passaram férias no Algarve não cumpriram regras
 

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

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d3eec550

 
Pelo menos 67 jovens belgas, entre os 18 e os 20 anos, estão infetados com covid-19 após terem
regressado de férias em Albufeira no início do mês,
 
A diretora-geral da saúde, Graça Freitas, disse que os jovens belgas que passaram férias em Portugal
e estão infetados com covid-19 não cumpriram as regras de segurança.
 
Pelo menos 67 jovens belgas, entre os 18 e os 20 anos, estão infetados com covid-19 após terem
regressado de férias em Albufeira no início do mês, estando a cumprir isolamento domiciliário na
Bélgica, anunciaram hoje as autoridades belgas.
 
Na conferência de imprensa regular sobre a situação da pandemia de covid-19 em Portugal, Graça
Freitas explicou que o assunto está a ser investigado, mas disse que os organizadores da viagem já
admitiram que os jovens não cumpriram as regras de segurança que lhes foram "insistentemente"
explicadas por esses organizadores da viagem e pelas autoridades portuguesas.
 
Os jovens, disse a responsável, faziam parte de grupos organizados e muitos partilhavam o mesmo
local de férias. Graça Freitas admitiu que o caso de contágio pode até ter origem em algum dos jovens
do grupo, dado haver um período de incubação da doença e de muitos casos serem assintomáticos.
 
Para já, acrescentou, as autoridades de saúde do Algarve vão fazer uma "análise retrospetiva dos
acontecimentos" para tentar encontrar o primeiro caso, "mas não há nenhuma garantia que tenha sido
em Portugal que a infeção se verificou".
 
Segundo as autoridades belgas, cerca de metade destes 67 jovens infetados - que têm entre 18 e 20
anos e estão em isolamento domiciliário - participaram numa estada organizada pelo operador
turístico belga Summer Bash, especializado em viagens para jovens de 16-24 anos, enquanto os
restantes alugaram uma casa privada para as férias.
 
Portugal contabiliza pelo menos 1.878 mortos associados à covid-19 em 65.626 casos confirmados de
infeção, segundo o último boletim da DGS.
 
A nível mundial a pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 936.095 mortos e mais de 29,6
milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência
francesa AFP.
 
[Additional Text]:
Pelo menos 67 jovens belgas, entre os 18 e os 20 anos, estão infetados com covid-19
 
Redação com Lusa
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Pelo menos 67 jovens belgas, entre os 18 e os 20 anos, estão infetados com o novo coronavírus após
terem regressado de férias em Albufeira no início do mês.
 
A diretora-geral da saúde, Graça Freitas, disse hoje que os jovens belgas que passaram férias em
Portugal e estão infetados com covid-19 não cumpriram as regras de segurança.
 
Pelo menos 67 jovens belgas, entre os 18 e os 20 anos, estão infetados com covid-19 após terem
regressado de férias em Albufeira no início do mês, estando a cumprir isolamento domiciliário na
Bélgica, anunciaram hoje as autoridades belgas.
 
Na conferência de imprensa regular sobre a situação da pandemia de covid-19 em Portugal, Graça
Freitas explicou que o assunto está a ser investigado, mas disse que os organizadores da viagem já
admitiram que os jovens não cumpriram as regras de segurança que lhes foram "insistentemente"
explicadas por esses organizadores da viagem e pelas autoridades portuguesas.
 
Os jovens, disse a responsável, faziam parte de grupos organizados e muitos partilhavam o mesmo
local de férias. Graça Freitas admitiu que o caso de contágio pode até ter origem em algum dos jovens
do grupo, dado haver um período de incubação da doença e de muitos casos serem assintomáticos.
 
Para já, acrescentou, as autoridades de saúde do Algarve vão fazer uma "análise retrospetiva dos
acontecimentos" para tentar encontrar o primeiro caso, "mas não há nenhuma garantia que tenha sido
em Portugal que a infeção se verificou".
 
Segundo as autoridades belgas, cerca de metade destes 67 jovens infetados -- que têm entre 18 e 20
anos e estão em isolamento domiciliário -- participaram numa estada organizada pelo operador
turístico belga Summer Bash, especializado em viagens para jovens de 16-24 anos, enquanto os
restantes alugaram uma casa privada para as férias.
 
Portugal contabiliza pelo menos 1.878 mortos associados à covid-19 em 65.626 casos confirmados de
infeção, segundo o último boletim da DGS.
 
A nível mundial a pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 936.095 mortos e mais de 29,6
milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência
francesa AFP.
 
[Additional Text]:
Covid-19: Belgas infetados que passaram férias no Algarve não cumpriram regras
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