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Movimento de passageiros nos 
aeroportos caiu 79,5% em julho 
TURISMO  Os aeroportos nacionais registaram uma que-
da homóloga de 79,5% nos movimentos de passageiros 
em julho, para 1,3 milhões, depois de em junho terem 
caído 94,6%, divulgou o Instituto Nacional de Estatís-
tica (INE). No mês de julho aterraram nove mil aerona-
ves em voos comerciais nos aeroportos nacionais, o que 
representa uma diminuição de 61,8% face ao mesmo 
mês do ano passado, após quedas de 86% em junho e de 
92,3% em maio. A quebra semestral acumulada foi de 
58,4% face ao mesmo período de 2019. 
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Fim do travão aos reembolsos  
de viagens sem efeito retroactivo

Com a revogação do artigo que per-

mitia às agências de viagens emitir 

vales ou fazer um reagendamento 

dos cancelamentos efectuados por 

causa da pandemia de covid-19, em 

vez de ter de pagar em dinheiro, hou-

ve dúvidas sobre o que acontecia aos 

casos de clientes que não tivessem 

negociado nada e se poderiam agora 

reclamar o reembolso em dinheiro. 

A resposta, de acordo com as infor-

mações prestadas ao PÚBLICO pelo 

Ministério da Economia, bem como 

pela Deco, é a de que não há quais-

quer efeitos retroactivos, pelo que 

quem se encontrar nessa situação 

apenas pode pedir um vale ou rea-

gendar a viagem. 

Por parte do Governo — responsá-

vel pela legislação em questão —, 

embora fonte o cial da Economia 

comece por dizer que “qualquer 

hipótese necessita de ser avaliada 

em face do caso e dos elementos 

concretos”, destaca depois que, “em 

abstracto, dir-se-á que ao cancela-

mento da viagem se aplica o regime 

em vigor no momento em que o 

mesmo ocorreu”. Ou seja, se foi 

durante o período de vigência da 

medida de excepção, publicada no 

nal de Abril (com efeitos até 13 Mar-

ço) e revogada a 4 de Setembro, não 

haverá direito a mais do que as duas 

alternativas que estiveram em cima 

da mesa nos últimos meses. 

Por parte da Deco, a jurista desta 

associação de consumidores, Rosário 

Tereso, explica que as medidas 

excepcionais estabelecidas pelo arti-

go 3.º do Decreto-Lei n.º 17/2020 de 

23 de Abril e que “conferiram, excep-

cional e temporariamente, para efei-

tos do cumprimento do disposto nos 

números 4 e 5 do artigo 25.º e no n.º 

4 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 

17/2018, de 8 de Março, o direito aos 

viajantes de optar pela emissão de 

um vale de igual valor ao pagamento 

efectuado pelo viajante ou pelo rea-

gendamento da viagem” até ao nal 

do ano que vem, “produziram efeitos 

na sua vigência, não tendo sido atri-

buída e cácia retroactiva à norma 

que as revogou”. 

Ao cancelamento de viagens aplica-se o regime em vigor nesse momento. Quem foi afectado até Setembro 
só tem vales ou adiamento como solução, não pode receber dinheiro com o m do período de excepção

pouco tempo, o Governo explicou 

que a iniciativa de Abril se destinava 

“a responder a um contexto especí

co de cancelamento maciço de via-

gens junto das agências, o qual não se 

veri ca no momento presente”. 

“Assim”, acrescentou, “sem pre-

juízo dos vales já emitidos e das via-

gens entretanto reagendadas ao 

abrigo do regime excepcional e tem-

porário”, era agora necessário “rea-

justar o regime jurídico das viagens 

organizadas”. 

Recentemente, em declarações à 

Lusa, o presidente do Turismo de 

Portugal, Luís Araújo, a rmou que a 

criação do regime temporário tinha 

sido “uma bomba de oxigénio” para 

o sector. “Acho que as decisões têm 

de ser tomadas de acordo com as 

necessidades da altura. E as decisões 

que os Estados-membros tomaram 

RUI GAUDÊNCIO

A pandemia cancelou viagens em todo o mundo, abrindo a porta a soluções como vales para atenuar o impacto nas empresas do sector

foram para proteger um sector que 

era importante”, acrescentou. 

Portugal foi acompanhado na sua 

iniciativa legislativa por mais nove 

Estados-membros, e todos acabaram 

por ser alvo, em Julho, de um proces-

so de infracção por parte da Comis-

são Europeia por violação das leis 

comunitárias sobre direitos dos pas-

sageiros, já que estes têm o direito de 

escolher entre o reembolso em 

dinheiro e outras formas de compen-

sação. Na altura foram dados dois 

meses aos países para responder à 

Comissão e “tomar as medidas neces-

sárias para colmatar as lacunas iden-

ti cadas”, uma vez que Bruxelas não 

permitiu excepções à lei, recomen-

dando antes que se tornassem os 

vales mais atractivos. 

regras vigentes à data do cancela-

mento, ou seja, as medidas excep-

cionais que derrogaram temporaria-

mente o regime previsto no Decreto-

-Lei n.º 17/2018, de 8 de Março, 

circunstância em que não poderá 

exigir de imediato o reembolso, mas 

sim optar pela emissão do vale ou 

reagendamento”. 

De acordo com o que cou estipu-

lado no diploma, quem não utilizar o 

vale em questão ou usufruir do rea-

gendamento até ao dia 31 de Dezem-

bro do ano que vem pode então soli-

citar o reembolso em dinheiro no 

prazo de 14 dias (com o risco coberto 

pelo fundo de garantia de viagens e 

turismo). A única excepção existente 

foi dada para os casos de consumido-

res que estivessem desempregados. 

Quando revogou a medida de 

excepção que esteve em vigor até há 

Quem não 
negociou  
um vale nem um 
adiamento de uma 
viagem entre Abril 
e Setembro não 
pode agora pedir 
um reembolso  

Turismo
Luís Villalobos

luis.villalobos@publico.pt

Assim, adianta, “estando em cau-

sa uma viagem organizada que tives-

se lugar entre o período de 13 de 

Março de 2020 a 3 de Setembro de 

2020, cancelada por facto imputável 

ao surto da pandemia” de covid-19, 

mesmo que o viajante “ainda não 

tivesse optado pela emissão do vale 

ou reagendamento, aplicar-se-ão as 
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"Caminhadas com Arte" arrancam este domingo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f6c0a000-1792-40f6-9a90-

b398287d479b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Estão de volta as "Caminhadas com Arte" pelas paisagens algarvias. Em Aljezur e em Monchique pode
entrar em contacto com especialistas das mais diversas áreas.
Comentários de Madalena Victorino, diretora artística do Projeto "Lavrar o Mar".
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A4 ´´Não andei propriamente a frequentar festas´´. O que dizem os belgas infetados
após férias no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2020

Meio: SIC Notícias Online Autores: Ana Rita Rogado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f8f0e14

 
Estão confirmados 77 casos de covid-19 entre os jovens belgas que estiveram de férias em Albufeira,
entre 2 e 12 de setembro.
 
Subiu para 77 o número de jovens belgas que testaram positivo à covid-19, depois de terem estado
de férias em Albufeira, no Algarve, entre 2 e 12 de setembro.
 
Os jovens, com idades entre os 17 e os 23 anos, testaram positivo depois de regressarem à Bélgica.
 
No total, 130 viajavam de forma organizada por uma agência de viagens da Antuérpia, em que muitos
partilhavam o mesmo alojamento. Outros jovens, viajaram sem recorrer a um operador turístico.
 
Os jovens e a organização dizem que as regras sanitárias foram cumpridas. Femke Leukemans, de 20
anos, uma das infetadas, diz que não se sente culpa porque não descurou as medidas de prevenção.
Jordy S'Jongers, da agência de viagens Summer Bash, diz que os jovens tinham de usar máscara para
ir à casa de banho e até irem à água durante as excursões.
 
O governador da Flandres Ocidental, citado pela imprensa local, refere que os jovens foram infetados
no Algarve. No entanto, a Direção-Geral da Saúde diz que a infeção pode não ter tido origem em
Portugal.
 
O Algarve, à semelhança da Grande Lisboa e da região Norte de Portugal, está na "zona laranja" no
sistema de semáforos do governo belga, o que significa que o teste à covid-19 e a quarentena são
apenas recomendados no regresso ao país. À entrada em Portugal, no início do mês, os jovens não
foram testados.
 
Rita Rogado
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77 belgas infetados no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5afdfa87-1fb9-4a78-8ae4-

ed5e49330b9a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Subiu para 77, o número de jovens belgas infetados depois de terem estado de férias em Albufeira, no
Algarve. Os jovens e a organização da viagem dizem que as regras sanitárias foram cumpridas.
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Projeto turístico de Pais do Amaral em Portimão novamente chumbado
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/09/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Rita Neto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c4aaaf52

 
O projeto para a construção de três hotéis de luxo em Alvor foi novamente chumbado pelo Ambiente,
mesmo depois de ter sido reformulado pelos promotores.
 
Um ano depois do primeiro chumbo, e mesmo depois de ter sido reformulado, o projeto para construir
um mega empreendimento turístico de luxo em Portimão, no qual está envolvido Miguel Pais do
Amaral, foi novamente chumbado. Esta obra que prevê a construção de três hotéis em Alvor, num
investimento estimado entre os 35 e os 40 milhões de euros, continua a não cumprir os requisitos
ambientais.
 
A informação foi confirmada pela própria Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
(CCDR) do Algarve ao ECO. "Em conformidade com o solicitado, no âmbito procedimento de Avaliação
de Impacte Ambiental (AIA) do projeto da 'Operação de loteamento da UP3 de Hotelaria Tradicional'
de Portimão, em 11/09/2020, foi emitida a Declaração de Impacte Ambiental (DIA), com sentido de
decisão desfavorável", disse fonte oficial.
 
Esta decisão é o resultado dos pareceres emitidos por várias entidades que compõem a Comissão de
Avaliação (CA), incluindo a Câmara de Portimão, e outras entidades externas como o Turismo de
Portugal, mas também da consulta pública, que decorreu de 7 de maio a 19 de junho de 2020.
 
"Considera-se que, independentemente das medidas propostas no Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
para a mitigação, prevenção e compensação dos impactes identificados, o projeto da operação de
loteamento em apreciação, não reúne condições para ser viabilizado, atendendo aos fundamentos
veiculados no parecer da CA", refere o Título Único Ambiental (TUA) consultado pelo ECO. Alguns
desses fundamentos são:
 
A Câmara Municipal de Portimão refere que este projeto "vem criar uma pressão acrescida sobre os
espaços naturais envolventes e a transformação irreversível da estrutura da paisagem e do padrão de
ocupação do solo", nomeadamente a "destruição dos núcleos da espécie Linaria algarviana" e o facto
de implicar o "abate de grande parte do pinhal para implantação dos edifícios e infraestruturas";
A Agência Portuguesa do Ambiente do Algarve (APA-ARH) "manifestou preocupações sobre (...) o
sistema de drenagem de águas pluviais que encaminha as águas recolhidas para as linhas de água
existentes na propriedade, o que, acrescido ao aumento da impermeabilização promovida pela
implantação do projeto, geram aumento de escorrência e de caudal, o que implica um aumento do
risco de deslizamento de terras e instabilidade de vertentes e consequente erosão potencial das
arribas";
O Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) concluiu que "as maiores condicionantes ao
desenvolvimento do projeto decorrem dos riscos geológicos, nomeadamente o risco sísmico e o risco
de subsidência, relacionada com os processos de carsificação em profundidade - associada ao colapso
súbito do teto de cavidades cársicas";
O projeto apresenta "impactes significativos (diretos, negativos, permanentes, irreversíveis, de
magnitude elevada e âmbito local) e não passíveis de mitigação ao nível da destruição e alteração da
morfologia e uso do solo, do território e da paisagem".
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Projeto foi reformulado. Mas continua a não cumprir requisitos ambientais
 
Esta segundo chumbo acontece um ano depois do primeiro, em junho de 2019, altura em que a CCDR
identificou "impactes negativos nalguns fatores muito significativos" e "não minimizáveis" no
empreendimento proposto pelas empresas Top Building (na qual Pais do Amaral tem uma
participação), Astronow, Areia Feliz e Estoril Investe (estas duas juntas no mesmo consórcio).
 
Depois do primeiro "carimbo vermelho", os promotores decidiram reformular o projeto, tal como o
ECO adiantou em novembro do ano passado. O novo projeto - apresentado a 22 de novembro à CCDR
do Algarve - previa a construção de três hotéis de cinco estrelas com 8.237 metros quadrados de área
total, menos do que os 11.501 metros quadrados previstos anteriormente. Estas unidades hoteleiras
iriam ocupar 3,9% do Plano de Urbanização e cada uma teria 12 metros de altura (menos três metros
do que estava previsto inicialmente) e 353 quartos, menos 58 face ao plano inicial.
 
Em termos de distância do mar, que foi uma das preocupações apontadas pela comissão ambiental no
primeiro EIA, os promotores defendiam-se, afirmando que a construção dos hotéis ficaria muito mais
próxima da estrada do que das falésias e não seria percetível do mar. Nesse sentido, as distâncias até
à orla costeira seriam de 230, 340 e 450 metros. O objetivo continua a ser distanciar as unidades
hoteleiras das falésias que, em alguns pontos do Algarve sofrem uma erosão de dez centímetros por
ano.
 
Apesar de privados, os promotores afirmavam que aqueles terrenos iam continuar abertos, permitindo
a entrada daqueles que pretendessem visitar as arribas. Até agora, essas constantes visitas, através
dos caminhos de pé posto, acabaram por agravar ainda mais a erosão devido aos sulcos traçados e às
chuvas.
 
Além disso, a Câmara de Portimão exige a construção de um passadiço para uso turístico e os
promotores tinham-se comprometido a construir um caminho para que todas as pessoas, não apenas
os clientes dos hotéis, pudessem visitar as falésias de modo seguro e sempre na mesma rota.
 
Outros dos problemas apontados no primeiro chumbo estava relacionado com a existência da planta
linária algarvia, uma espécie protegida. Neste ponto, os promotores defenderam-se ao afirmar que
nenhuma das três construções será feita em zona onde existe a planta e, mesmo durante o processo
de obras, os estaleiros serão construídos fora destas zonas.
 
O projeto prevê a criação de mais de 350 postos de trabalho diretos e mais de 520 indiretos, num
investimento estimado entre 35 e 40 milhões.
 
Rita Neto
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Luís Pedro 
Martins à frente 
da Associação de 
Turismo do Porto 

ELEIÇÃO  O presidente da 
Turismo do Porto e Norte 
de Portugal, Luís Pedro 
Martins, foi ontem eleito 
com 98% dos votos para 
presidente da Associação 
de Turismo do Porto, indo 
acumular ambos os cargos. 
"Esta eleição como presi-
dente também da ATP é de 
facto um dos bons exem-
plos da capacidade que 
este setor tem no Norte do 
país de agregar e de unir. E 
isso importa aqui saudar-
mos", afirmou. 
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D
ossier

AUTOCARROS 
TURÍSTICOS

À semelhança de todo o setor turístico, também os autocarros foram obrigados a 
parar com a pandemia. Mas, enquanto outros setores já recuperam, nos autocarros 
de passageiros e turismo vivem-se ainda tempos de incerteza, até porque continuam 
a existir restrições na ocupação, ao contrário de outros meios de transporte. 

Autocarros à espera da 
retoma e com queixas 
de discriminação 

Inês de Matos - imatos@publituris.pt • Fotos: DR
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D

mente parados em abril, maio e ju-
nho. Foram cancelamentos atrás de 
cancelamentos, num ano que iria 
ser esplêndido”, começa por dizer 
ao Publituris Jorge Nogueira, dire-
tor da Iberobus, empresa com sede 
na Maia, que se dedica à realização 
de transporte turístico e aluguer de 
autocarros.
De acordo com o responsável, na 
Iberobus, a recuperação é ainda 
bastante tímida, uma vez que, nos 
meses de verão, a empresa traba-
lhou a 5% da sua capacidade, o que 
leva Jorge Nogueira a afirmar que 
“a esperada retoma da atividade, 
passo a passo ou degrau a degrau, 
não aconteceu”. “Estamos a traba-
lhar a conta gotas. Basicamente, os 
poucos clientes com quem estamos 
a trabalhar são do mercado interno. 
Muito pouco estrangeiros”, acres-
centa o responsável, considerando 
que o setor só voltará à normalida-
de “quando houver confiança total 
em viajar”, o que, defende, com “os 
níveis de alarmismo criados”, só 
deverá acontecer com “a segurança 
transmitida por uma vacina. Talvez 
na páscoa de 2022”, aponta.
Situação idêntica vive a Flixbus, em-
presa de autocarros interurbanos da 
FlixMobility, que lançou também 

esde março que os auto-
carros de passageiros, mui-

tos dos quais dedicados ao serviço 
turístico, vivem dias de incerteza. A 
pandemia da COVID-19 obrigou a 
suspender toda a atividade, o que 
deixou muitas empresas que se de-
dicam a esta área de negócio à bei-
ra da rotura, como denunciava José 
Luís Carreira, presidente da ARP - 
Associação Rodoviária de Transpor-
tadores Pesados de Passageiros, que 
pedia ao Governo medidas urgentes 
e concretas para apoiar as empresas 
deste setor. “São necessárias medi-
das urgentes porque há muitas em-
presas em iminente rutura e em sé-
rio risco de incumprimento das suas 
obrigações”, avisava o responsável, 
alertando para a “situação dramáti-
ca” que estas empresas estavam já a 
viver. 
Em maio, esta associação, que repre-
senta 120 empresas e mais de 2500 
trabalhadores, dramatizava o dis-
curso, pedindo que o setor dos auto-
carros de passageiros fosse incluído 
nas medidas de apoio ao Turismo, 
uma vez que, denunciava José Luís 
Carreira, se nada fosse feito, mais de 
1500 pessoas poderiam ser despedi-
das.  “Fomos dos primeiros setores a 
ser afetados pela COVID-19 e, tudo 
indica, seremos dos últimos a po-
der regressar à normalidade labo-
ral”, lamentava o presidente da ARP, 
que pretendia ver o regime de lay-
-off prolongado por um período de 
nove meses e a inclusão dos sócios-
-gerentes nesta medida, bem como 
a criação de moratórias específicas 
para os encargos financeiros fixos 
durante um período de 12 meses e 
o prolongamento dos contratos pú-
blicos de transporte escolar, além de 

outras medidas, como o lançamen-
to do selo “Clean&Safe” também 
para os autocarros, o que, segundo 
José Luís Carreira, funcionaria como 
“uma garantia de segurança para os 
potenciais clientes”.
Desde então, várias propostas fo-
ram apresentadas e, mais recen-
temente, também a Associação 
Nacional de Transportes de Passa-
geiros (Antrop) veio propor ao go-
verno a contratação de empresas de 
transporte turístico, que têm atual-
mente os motoristas em lay-off e os 
autocarros parados, como forma de 
dar resposta ao aumento de procu-
ra de transporte público, nesta fase 
de abertura do ano letivo. A notícia 
foi avançada pelo Jornal de Notícias 
e dava conta que, só na região de 
Lisboa, ainda existiam cerca de 300 
veículos destinados ao transporte 
turístico que continuavam parados. 
É a prova de que a recuperação nos 
autocarros de passageiros, incluin-
do também os de turismo, continua 
ainda a ser uma miragem.

Recuperação?
E foi justamente sobre recupera-
ção que o Publituris foi falar com 
algumas empresas do setor. “Com 
a pandemia, estivemos completa-

D

»»

A Iberobus dedica-se à realização de transporte turístico e aluguer de autocarros

“Os autocarros de 
serviço ocasional 
turístico são um 
elo importante na 
corrente do turismo. 
Não se compreende 
os aeroportos terem 
o selo [Clean&Safe], 
os hotéis também e 
o elo de ligação, que 
são os autocarros, 
não terem”, Jorge 
Nogueira, Iberobus

...
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D

uma rede expresso em Portugal em 
plena pandemia. “A FlixBus lançou a 
sua rede doméstica em Portugal en-
quanto o setor dos transportes em 
todo o mundo atravessava um perí-
odo muito desafiante. Atualmente, 
ligamos algumas cidades portugue-
sas, sendo que o plano continua a 
ser expandir a operação doméstica 
e adicionar mais destinos de forma 
gradual”, diz Pablo Pastega, diretor 
geral da FlixBus para Portugal e Es-
panha, garantindo que, apesar da 
pandemia e de a empresa não reve-
lar a ocupação das viaturas devido à 
sua política interna, “a FlixMobility 
está a adaptar a sua rede de forma 
cuidadosa e gradual baseando-se 
na procura atual”. “Apesar da crise, 
este ano investimos na expansão 
em Portugal com o lançamento de 
uma rede doméstica dedicada. O 
nosso objetivo a longo prazo é po-
der continuar a operar a nossa rede 
com sucesso novamente”, acrescen-
ta o responsável.

Discriminação
A retoma não está a ser fácil e pior 
ainda se torna quando não exis-
te igualdade de tratamento entre 
transportes, acusam as empresas 
de autocarros de passageiros, que 
se queixam de discriminação face 
aos aviões. “Hoje não nos é possível 
ocupar os autocarros a 100% devi-
do à restrição de 2/3 imposta pelas 
autoridades portuguesas. Esta re-
gra surgiu no início da pandemia 
em alguns mercados europeus. No 
entanto, atualmente, Portugal é o 
único país que continua a ter esta 
limitação”, lamenta Pablo Pastega, 
que denuncia a existência de “regras 
diferentes para autocarros e aviões”, 
uma vez que “atualmente é possí-
vel reservar todos os lugares de um 
avião”, algo que é impossível nos au-
tocarros devido à restrição em vigor.
Para o diretor geral da Flixbus para 
Portugal e Espanha, a regra dos 2/3 
é uma medida que discrimina os au-
tocarros, até porque, explica, aquilo 
que se tem vindo a observar é que 
“as infeções não estão associadas 
aos transportes, mas a surtos locais”, 

o que levou a que todos os países, 
com exceção de Portugal, tenham 
levantado esta medida de restrição, 
em privilégio de outras “medidas 
específicas de higiene, segurança e 
gestão de dados para monitorizar 
passageiros (no caso de ser preciso 
seguir alertas de infeção)”. 
Jorge Nogueira, da Iberobus, con-
corda que a restrição de 2/3 é discri-
minatória e diz mesmo que “não se 
compreende como um grupo de 50 
pessoas que chegam juntas no mes-
mo avião, não possa ser transpor-
tado num autocarro de 50 lugares 
e tenha de ser repartido por dois”. 
“A limitação legal de ocupação de 
2/3 dos lugares nos transportes pú-
blicos faz sentido nas carreiras ou 
transportes urbanos, mas não faz 
sentido nenhum no serviço ocasio-
nal turístico”, acrescenta o diretor da 
Iberobus.
E discriminação parece ser também 
a palavra que melhor se aplica à au-
sência de um selo “Clean&Safe” para 
os autocarros de passageiros, algo 
que as associações do setor, como a 
ARP, têm vindo a reclamar ao Turis-
mo de Portugal, mas que continua 

a não existir. “Os autocarros de ser-
viço ocasional turístico são um elo 
importante na corrente do turismo. 
Não se compreende os aeroportos 
terem o selo, os hotéis também e o 
elo de ligação, que são os autocar-
ros, não terem”, critica.

Segurança a bordo
Apesar do selo “Clean&Safe” para os 
autocarros de passageiros ainda não 
existir, as empresas que se dedicam 
a esta área de atividade têm vindo a 
adotar uma série de medidas de se-
gurança e higiene a bordo das viatu-
ras. No caso da Iberobus, a empresa 
aderiu à certificação “Safe travels”, 
atribuída pelo Conselho Mundial 
das Viagens e Turismo (WTTC, na 
sigla em inglês) e reforçou a limpe-
za e higienização dos autocarros, 
enquanto os seus motoristas fre-
quentaram “várias formações “Cle-
an & Safe” do Turismo de Portugal e 
a formação “Higiene e segurança no 
trabalho em situações epidémicas e 
pandémicas” do IEFP – Instituto de 
Emprego e Formação Profissional”. 
A bordo, é anda disponibilizado gel 
antibacteriano para as mãos, en-

»»

Pablo Pastega, diretor geral da Flixbus para Portugal e Espanha

“Hoje não nos é 
possível ocupar os 
autocarros a 100% 
devido à restrição 
de 2/3 imposta 
pelas autoridades 
portuguesas. Esta 
regra surgiu no 
início da pandemia 
em alguns mercados 
europeus. No 
entanto, atualmente, 
Portugal é o único 
país que continua a 
ter esta limitação”, 
Pablo Pastega, 
Flixbus

...
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DAUTOCARROS TURÍSTICOS

quanto a primeira fila de assentos 
do autocarro é deixada vazia e a en-
trada e saída dos passageiros é efe-
tuada preferencialmente pela porta 
de trás.
Já na Flixbus, foram igualmente 
implementadas “medidas para ga-
rantir operações seguras”, assim 
como para proteger passageiros e 
trabalhadores, com Pablo Pastega 
a garantir que a empresa tem vin-
do a adotar “medidas de segurança 
que vão além do que é requerido a 
nível legal”. “Os nossos autocarros 
são limpos de forma exímia e de-
sinfetados depois de cada viagem. 
Em linha com as orientações da 
Direção-Geral de Saúde, é obriga-
tório o uso de máscara a bordo por 
parte dos passageiros, assim como 
dos condutores e todas as equipas 
da FlixBus responsáveis pela manu-
tenção dos autocarros. Os lugares 
imediatamente atrás do condutor 
estão sempre vazios e apenas são 
vendidos 2/3 dos lugares a bordo, 
de forma a cumprir com a legisla-
ção em vigor em Portugal”, aponta 
o responsável, destacando ainda a 
ferramenta de informação que foi 
desenvolvida pelas equipas de IT da 
Flixbus e que permite que os passa-
geiros consultem a lotação do au-
tocarro a qualquer hora. “Esta nova 
funcionalidade possibilita que os 
passageiros decidam, com antece-

dência, se querem viajar, com base 
na lotação de determinada viagem 
em certa rota, podendo assim esco-
lher reservar um lugar ou alterar a 
sua viagem para um novo horário”, 
explica o responsável.

Futuro
Quando será a retoma deste setor 
é algo que ninguém parece querer 
arriscar, no entanto, as empresas de 
autocarros de passageiros não têm 
dúvidas de que vão ser necessárias 
mais medidas para garantir o futu-
ro desta área de atividade. No caso 
da Flixbus, Pablo Pastega diz acre-
ditar que “o setor precisa de criar e 
adaptar processos para enfrentar 
esta nova realidade que a indústria 
atravessa por causa da pandemia”, 
motivo pelo qual, explica, a empre-
sa realizou testes na Alemanha, com 
base nos quais foi desenvolvido um 
protocolo de atuação global, que “já 
foi implementado com sucesso em 
28 países” e que inclui uma série de 
medidas. “Entre as novas medidas, 
o processo de embarque é agora 
realizado pela porta traseira e, para 

garantir um embarque sem contac-
to, é feita uma inspeção digital dos 
bilhetes. As casas de banho perma-
necem fechadas e são feitas para-
gens adicionais durante a viagem; 
como modo de prevenção, também 
a venda de snacks e bebidas a bordo 
está suspensa”, revela o responsável. 
Já a Iberobus aponta como priori-
dade o levantamento das restrições 
ao nível da ocupação, bem como o 
“alargamento do limite da idade 
dos autocarros para os serviços de 
transporte escolar”, o fim dos passes 
escolares e a criação de circuitos de 
transporte escolares dedicados, me-
didas que, diz o responsável, pode-
riam ajudar estas empresas numa 
época em que o transporte turístico 
está reduzido ao mínimo. Importan-
te, considera ainda Jorge Nogueira, 
seria também o “prolongamento 
das moratórias dos seguros e dos 
leasings”, assim como “o regresso ao 
lay-off simplificado, que acabou em 
julho e que teria um efeito neutro, 
uma vez que evitaria despedimen-
tos e consequente pagamento de 
subsídios”, conclui o responsável.  P

“Clean 
& Safe” 
Algumas associações do setor, assim 

como as empresas de autocarros de 

passageiros, querem que seja criado um 

selo “Clean & Safe” para o transporte 

turístico.

actosF

Ocupação 
2/3 

Segurança 
a bordo

Devido à pandemia, os autocarros não 

podem ter uma ocupação superior a 2/3 

da capacidade, restrição que, acusam 

as empresas, é discriminatória face aos 

aviões.

As empresas que já retomaram a ativi-

dade adotaram várias medidas de segu-

rança nas viaturas, como o uso de más-

cara, desinfeção, uso de gel desinfetante 

e saída pela porta traseira.
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Autocarros 
Turísticos

16 - Dossier
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Empresários querem 
abertura do mercado 

brasileiro mediante 
apresentação de testes

São cada mais as vozes que pedem a abertura de 
fronteiras ao mercado brasileiro e norte-americano face 

à importância que têm nos destinos, nomeadamente em 
Lisboa. Empresários garantem que há procura.

ANÁLISE 
pág. 06-11

MSC CRUZEIROS 
COLOCA NOVO NAVIO A 
REALIZAR ITINERÁRIOS 
DE LISBOA EM 2021

São Tomé 
reabre ao
turismo

Portugal 
concentra 
atenção da 
Lusanova

pág. 16-19
DESTINOS
pág. 12-13

TRANSPORTES
pág. 20-22

DISTRIBUIÇÃO
pág. 14-15

Setor queixa-se de 
discriminação devido à 
limitação na capacidade 
das viaturas.

Destino controlou 
pandemia e adotou 
várias medidas para  
voltar a ter turistas 
internacionais.

Operador turístico considera 
difícil ter uma visão a longo 
prazo nesta altura e foca 
programação no país, sem 
descurar destinos internacionais.

01-02 Capa.indd   1 16/09/2020   17:16:20
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ONFIANÇA. Palavra-chave. 
Tanto em tempos de nor-
malidade - recordem-se 

quanto as notações das agências 
de rating condicionam a confiança 
dos investidores no País (e como 
Portugal andou expectante destas 
notações…) -, como mais ainda em 
tempos tão instáveis como os que 
vivemos. CONFIANÇA. Nas rela-
ções privadas, pessoais e profissio-
nais, nas instituições públicas e nas 
relações que estabelecem com os 
cidadãos. A confiança é como coisa 
viva, feita de muita coisa, constrói-
-se e se não for alimentada e pre-
servada, definha e morre.  
A confiança para viajar vem em pri-
meiro lugar da informação. 
Ora neste momento, nesta crise 
(lembremos, de origem sanitária) 
assistimos a uma descoordenação 
de fontes de informação, vinda de 
diferentes Ministérios e departa-

“É, por isso, chegado o momento de os países 
da União da Europa mostrarem que sabem 
agir e falar a uma só voz.”

...

mentos públicos e vinda de dife-
rentes países. Quais as condições 
para se viajar? Temos critérios dis-
tintos, medidas distintas. Por mui-
to que sejam emitidas recomenda-
ções europeias, que aliás acentuam 
que “o controlo de fronteira não é 
efetuado exclusivamente no inte-
resse do Estado-membro em cujas 
fronteiras externas se exerce, mas 
no interesse de todos os Estados-
-membros que suprimiram os con-
trolos nas fronteiras internas. Os 
Estados-membros deverão pois ga-
rantir que as medidas tomadas nas 
fronteiras externas sejam coorde-
nadas de modo a assegurar o bom 
funcionamento do espaço Schen-
gen (in recomendação do Conselho 
de 30/6/2020, 2020/0134(NLE)), 
a verdade é que, como lamenta a 
WTTC, quem viaja para a Europa 
se confronta com “diferentes tipos 
de regras e conselhos de viagem” 

e “uma manta de retalhos desigual 
das restrições e regras nas frontei-
ras europeias numa zona Schengen 
supostamente única”.
E se há coisa que esta crise reveste é 
a sua natureza global.
O Turismo é precisamente, pelo re-
levo que tem a nível nacional, eu-
ropeu e mundial, por um lado; por 
ter sido o que mais sofre e sofrerá o 
impacto da crise, por outro; e pelo 
efeito de arrasto que tem noutras 
actividades sociais e económicas, 
um belíssimo exemplo da necessi-
dade de coordenação e coesão. 
É, por isso, chegado o momento 
de os países da União da Europa 
mostrarem que sabem agir e falar a 
uma só voz. Urge que haja uma ges-
tão conjunta das fronteiras exter-
nas à Europa, e tal só se alcança sob 
coordenação dos órgãos europeus. 
Ainda há poucos dias foi divulgado 
o Manifesto Europeu de Turismo, 

que reúne mais de 60 organizações 
públicas e privadas europeias, e 
que “apela aos Estados-membros 
para que cheguem urgentemente 
a acordo sobre restrições harmoni-
zadas de viagens e assegurem uma 
rápida implementação para ajudar 
o setor a sobreviver a esta crise sem 
precedentes”.
Enquanto não houver esperança 
numa vacina, o medo de viajar é o 
maior inimigo do Turismo, pelo que 
só com informação séria e transpa-
rente, coerente e coordenada ga-
nhamos a CONFIANÇA dos turistas 
e cidadãos. Acredito que a eleição 
de Portugal para a European Travel 
Commission, na pessoa do presi-
dente do Turismo de Portugal, irá 
ajudar a que haja uma mobilização 
dos estados-membros e que rapi-
damente tenhamos uma unifor-
mização de critérios. E que sejam 
cumpridos. P

Cristina Siza Vieira
Vice-presidente executiva da 
Associação da Hotelaria de 
Portugal (AHP)

União Europeia  
no turismo é urgente

Opinião

C
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Pandemia
Mariana Correia Pinto

Autarquia reduz  
para metade o valor  
da renda cobrada a 105 
estabelecimentos ligados  
ao turismo

mariana.pinto@publico.pt

A Adega São Nicolau vai poupar 88 

cêntimos por mês, a empresa Hottra-

de, que gere o edifício transparente, 

no Castelo do Queijo, 4637 euros. A 

disparidade tem a ver com as rendas 

pagas por cada um dos estabeleci-

mentos à Câmara do Porto, que 

decidiu apoiar estabelecimentos 

comerciais directa ou indirectamen-

te ligados ao turismo que tenham 

actividade em imóveis municipais, 

reduzindo para metade as rendas 

cobradas. A medida será votada na 

segunda-feira em reunião de câma-

ra e, a ser aprovada pela maioria de 

Rui Moreira, signi cará um investi-

mento de 279 mil euros. 

 A ideia é servir de amortecedor à 

“crise económica sem precedentes à 

escala mundial” provocada pela pan-

demia de covid-19 e que afectou de 

forma particular o turismo, sector “de 

capital importância para o país e em 

particular para a cidade do Porto”, 

lê-se na proposta assinada pelo pre-

sidente da câmara. A Organização 

Mundial do Turismo prevê que o 

número de turistas internacionais 

diminua “entre 60 e 80%” durante o 

corrente ano, sublinha o município, 

traçando o cenário de crise vivido no 

Câmara do Porto  
reduz rendas  
de imóveis municipais 
ligados ao turismo

Porto: “Veri cou-se que o número de 

dormidas em estabelecimentos de 

alojamento turístico na cidade do 

Porto, no 1.º semestre de 2020, dimi-

nuiu 66%, relativamente ao período 

homólogo de 2019.” 

O apoio agora proposto será váli-

do por seis meses, entre 1 de Outu-

bro e 31 de Março, e quer ajudar a 

atenuar os “prejuízos” destes 105 

estabelecimentos, para que estes 

possam “retomar com melhores 

condições a actividade económica 

no segundo trimestre de 2021”. A 

lista de entidades a apoiar, diz a pro-

posta, foi “elaborada com respeito 

pelo princípio da igualdade, a título 

de apoio por perdas derivadas do 

impacto da pandemia”. 

“Interessa ao município do Porto, 

para prossecução do interesse públi-

co, apoiar a viabilidade dos estabe-

lecimentos comerciais instalados 

em imóveis municipais, em particu-

lar os estabelecimentos cuja activi-

dade económica esteja dependente 

directamente ou indirectamente ao 

sector do turismo”, escreveu Rui 

Moreira, recordando que a crise já 

terá levado “ao encerramento de 

algumas unidades do pequeno 

comércio, restaurantes, cafés, quios-

ques e outros estabelecimentos”. 

Entre as entidades com maiores 

reduções de rendas estão o Grupo 

Pestana (com uma redução mensal 

de 1289 euros), o Hard Club (1384 

euros), a empresa que gere o Merca-

do do Bom Sucesso (1938 euros), a 

Douro Acima, de turismo uvial 

(1474), ou a empresa Roller Town, 

de autocarros turísticos, que tem 

três espaços na cidade (redução 

total de 7520 euros). 

Este não é o primeiro apoio conce-

dido pela Câmara do Porto ao comér-

cio local. Em Abril, pouco depois de 

o país entrar em quarentena, o exe-

cutivo de Rui Moreira decidiu isentar 

258 entidades do pagamento de ren-

das até ao m de Junho.  

Outra proposta que será votada na 

reunião de câmara desta segunda-

feira será um apoio de 40 mil euros 

à Associação Nacional dos Transpor-

tes Rodoviários em Automóveis 

Ligeiros (ANTRAL) e à Federação 

Portuguesa do Táxi. O apoio de 20 

mil euros a cada uma destas empre-

sas deve ser utilizado na compra de 

equipamentos de protecção. O Porto 

tem 699 táxis, refere a proposta.

O sector do turismo tem sido um 
dos mais afectados pela crise Página 16
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Julho deu os primeiros sinais de 
recuperação no Alojamento Local 
quer em Lisboa quer no Porto, 
registando o melhor desempenho 
do pós-Covid. Ainda assim, os 
níveis de atividade permanecem 
em patamares pouco expressivos, 
com a taxa de ocupação média 
em Lisboa a atingir meros 12% e 
no Porto 17%, de acordo com os 
dados apurados pela Confidencial 
Imobiliário no âmbito do SIR-
-Alojamento Local. 

Ainda assim, tal sinaliza uma re-
cuperação face aos três meses an-
teriores, quando a ocupação deste 
tipo de alojamento nas duas cida-
des se manteve abaixo dos 10%, 
chegando a atingir 3% no Porto e 
5% em Lisboa em maio. Não obs-
tante, os níveis agora observados 

continuam a uma distância assi-
nalável da ocupação de julho de 
2019. Nesse mês, Lisboa regista-
va uma ocupação média de 69% 
e o Porto de 66%.

O número de noites vendidas 
voltou também a situar-se em 
níveis bastante abaixo do mês 

homólogo, especialmente em 
Lisboa, onde as cerca de sete mil 
noites transacionadas em julho de 
2020 equivalem a apenas a 6% 
das cerca de 113 mil noites ven-
didas no mês homólogo.

No Porto, após uma recupera-
ção forte de 6400 noites vendidas 
em junho para 12 mil em julho, 
a atividade atual fica em 16% da 
homóloga, então com um registo 
de aproximadamente 73 mil noi-
tes.

Em resultado do melhor de-
sempenho do mercado de AL do 
Porto neste mês, o RevPAR na 
Invicta registou uma recuperação 
mais acentuada, situando-se ago-
ra em 12 euros e superando os 
10 euros de Lisboa. Novamente 
este indicador sinaliza uma me-

lhoria face aos três meses ante-
riores, quando o RevPAR  nas 
duas cidades se situou entre os 
quatro euros e os oito euros. Não 

obstante, tais valores comparam 
com os 50 euros do Porto e os 
60 euros do Lisboa obtidos em 
julho de 2019.

Alojamento Local dá sinais de 
recuperação em Lisboa e Porto

Os níveis agora 
observados continuam 
a uma distância 
assinalável 
da ocupação 
de julho de 2019
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“Avalanche” de candidaturas ao +CO3SO 
Emprego bloqueou Balcão 2020
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Atrasos nas inspeções da Autoridade Tributária 
difi cultam exportações através de Sines
Até 15 de outubro 
vão passar pelo por-
to de Sines perto de 
5000 contentores re-
frigerados com citri-
nos para exportação.
Mas as inspeções da 
Direção Regional da 
Agricultura de Évo-

ra e da Delegação 
Aduaneira de Sines 
da Autoridade Tribu-
tária estão a demo-
rar, em média, cerca 
de 10 dias, provocan-
do prejuízos elevados 
para os exportadores 
nacionais.

Para o advogado 
Álvaro Caneira, é 
indispensável que 
o horário das inspe-
ções seja alargado, 
pelo menos, no pe-
ríodo das 9h00 às 
20h00.
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• • Mais de 180 mil imóveis 
  serão lançados no mercado 
  de habitação

IHRU e autarquias vão repartir gestão do parque imobiliário públicoIHRU e autarquias vão repartir gestão do parque imobiliário público

Estado quer concorrer Estado quer concorrer 
com privados com privados 
no arrendamentono arrendamento
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Em plena época das vindimas, o 
Turismo do Porto e Norte de Portu-
gal (TPNP) esteve em Melgaço para 
acompanhar a colheita 2020 e des-
cobrir as potencialidades desta Sub-
-Região dos Vinhos Verdes com foco 
no turismo sustentável. A visita de-
correu na Quinta de Soalheiro, pri-
meira marca de alvarinho de Melga-
ço, onde tiveram a oportunidade de 
conhecer um projeto de enoturismo 
que vai muito para além do vinho, 
pois assenta nas potencialidades do 
território, dos produtos e dos serviços 
locais de qualidade.

Inácio Ribeiro, vice-presidente 
do TPNP, destacou a importância 
do projeto: “Vai muito para além 
do vinho. Nós, no Turismo Porto e 
Norte, temos excelentes territórios 
para promover, mas precisamos de 
produtos nesses territórios que nos 
ajudem a convencer os visitantes a 
cá virem, a ficarem e, acima de tudo, 
a levarem as melhores razões para os 
recomendar”. “E a aposta do Soalhei-
ro numa oferta integrada contribui 

para isso mesmo. Através do vinho 
estão a alavancar um projeto assente 
no território, assente no enoturismo, 
o que para nós é muito importante, 
pois podemos levar como bandeira 
um produto que nos ajudará a voltar 
aos 5 milhões de visitantes no Porto 
e Norte, a fazer com que os turistas 
fiquem mais do que as duas noi-
tes que se alcançou em 2019 e que 
continuem a visitar este maravilhoso 
Minho”. 

Para os produtores Soalheiro, Ma-
ria João Cerdeira e António Luís 
Cerdeira, as expetativas acerca da 
qualidade desta colheita são as me-
lhores e acreditam que este ano será 
desafiante, mas que é fundamental 
continuar a trabalhar para criar uma 
oferta turística integrada, fundada na 
qualidade do território, dos produtos 
e dos serviços. Maria João Cerdeira 
garante que o foco continua a ser 
“conseguir um bom produto, uma 
matéria-prima de grande qualidade 
para depois na adega ser trabalhada 
de forma adequada”, reforçando que 

“Esta é a base de tudo. Nós queremos 
estar no território como a natureza 
está. Melgaço tem muitas potenciali-
dades que fazem deste local especial. 
Melgaço não é só vinho ou vinha, 
é um destino a descobrir”. António 
Luís Cerdeira acrescenta que “2020 
será um ano de grandes vinhos, mas 
também de grandes oportunidades 
de desenvolvimento do território. A 
título de exemplo, inaugurámos a 
Casa das Infusões, uma casa de alo-
jamento local, e estamos a desenvol-
ver, através do Clube de Produtores 
de Monovarietais de Vinho Verde, 
promovido pelo Soalheiro, o projeto 
ENOTOUR, que tem como objeti-
vo criar uma rede de entidades que 
promovam um turismo direcionado 
para a sustentabilidade ambiental, 
social e económica e, ao mesmo tem-
po, promover o Turismo na região de 
Monção e Melgaço, território alvo 
nesta primeira fase do projeto”, pre-
vendo ainda a criação de uma plata-
forma digital colaborativa que reuni-
rá conteúdos e percursos.

EM VISITA AO TERRITÓRIO DA ORIGEM DO ALVARINHO

Turismo do Porto e Norte considera 
enoturismo estratégico
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Evolução do número de casos confirmados na Região do Algarve – 23:59 horas do dia 13 de setembro de 2020

COVID-19: verão 
no Algarve foi 
«positivo» mas 
agora é preciso 
«cautela»

Maria Simiris
maria.simiris@barlavento.pt

A situação epidemiológica 
do Algarve foi descrita como 
«controlada» e «confortável» 
durante a conferência regio-
nal da Proteção Civil, em Lou-
lé, na manhã de segunda-fei-
ra, 14 de setembro. Assim, to-
talizam-se no Algarve 284 ca-
sos ativos de COVID-19 e 641 
cidadãos em vigilância ativa. 
Seis doentes estão interna-
dos, sendo que dois estão em 
Unidade de Cuidados Inten-
sivos (UCI) e um em ventila-
ção. O número de óbitos au-
mentou para 20. Estes foram 
os números que Ana Cristina 
Guerreiro, delegada de saúde 
regional, apresentou na con-
ferência de imprensa para 
fazer um ponto de situação 
quinzenal acerca da pande-
mia do novo Coronavírus. 

Em relação ao aumento 
do número de casos nas úl-
timas semanas, à semelhan-
ça do contexto nacional, a de-
legada afirmou que, «temos 

uma situação confortável da-
das as circunstâncias: mui-
ta gente na região, muita mo-
bilidade, muitas atividades 
e reencontros familiares. Es-
tes são os fatores que contri-
buem para este aumento dos 
número».

Apesar de ter revelado 
que o maior surto existen-
te no Algarve, neste momen-
to, é o relacionado com a 
equipa de futebol sénior do 
Loutetano Desportos Clu-
be, Guerreiro confirmou que 
existe também um caso po-
sitivo numa equipa Sub-16 
do Portimonense.

«Foram suspensas as ati-
vidades da equipa onde o jo-
vem estava inserido e tendo 
em consideração a proximi-
dade do início do ano esco-
lar, todos foram colocados em 
isolamento até resultado dos 
testes. Para já, só os colegas 
de equipa e os contactos dire-
tos do jovem que acusou po-
sitivo, estão a ser testados», 
sendo que ainda não se co-
nhecem os resultados.

Paulo Morgado, presi-
dente do conselho direti-
vo da Administração Regio-
nal de Saúde (ARS) do Algar-
ve deu nota dos números re-
lacionados com os profissio-
nais de saúde. «Há cinco infe-
tados do Serviço Nacional de 
Saúde [SNS] e dois de entida-
des privadas. Nenhum está 
internado e no total temos 
28 recuperados».

Quanto à capacitação do 
SNS, de acordo com o presi-
dente, até ao momento a ARS 
Algarve já contratou 189 pro-
fissionais, sendo que se en-
contram ainda abertos con-
cursos para a contratação de 
35 médicos especialistas em 
Medicina Geral e Familiar 
para centros de saúde e 42 
vagas para «muitas especia-
lidades nas unidades hospita-
lares». Morgado acrescentou 
ainda que mais concursos se-
rão abertos para breve.

A vacinação da gripe foi 
outra das temáticas abor-
dadas, onde o presidente da 
ARS Algarve revelou que o 

processo está «prestes a ini-
ciar e irá prolongar-se até ao 
mês de dezembro. Este pro-
cesso de vacinação tem espe-
cial importância porque será 
também um teste para a va-
cinação COVID-19, que acon-
tecerá, muito provavelmen-
te, no início do próximo ano. 
Isto se tudo correr bem com 
as vacinas que estão em es-
tudo. Portugal vai ter mais 
vacinas de gripe do que no 
ano passado. O país irá vaci-
nar cerca de dois milhões de 
pessoas contra a gripe, mas 
contra a COVID-19 estimam-
-se, pelo menos, que sete mi-
lhões de pessoas possam ser 
vacinadas». 

Por fim, Paulo Morgado 
foi também questionado pe-
los jornalistas sobre a pos-
sibilidade da região algarvia 
não abranger medidas tão 
restritas com o plano de con-
tingência, ou poder ser alvo 
de um regime de exceção. 
A resposta foi clara. «Penso 
que não. A prudência manda 
que esta situação seja apli-
cada a nível nacional e não 
com regime excecional no Al-
garve, mas é a minha opinião 
pessoal».

É preciso «cautela» 
com início das aulas
Para José Apolinário, secre-
tário de Estado das Pescas e 
Coordenador na região do Al-
garve da execução da Decla-
ração da Situação de Alerta, o 
retorno às atividades letivas 
tem agora de ser feito com 
precaução.

«Quero sublinhar o traba-
lho que as autarquias têm de-
senvolvido em conjunto com 
a ARS, com as escolas e com a 
Proteção Civil. Deixo a mensa-
gem no sentido de reforçar a 
precaução e fazer dois apelos. 
O primeiro, aos proprietários, 
funcionários e colaboradores 
de estabelecimentos junto a 
escolas. Há medidas específi-
cas que significam um maior 
cuidado em relação a estes 
estabelecimentos. Quero lan-
çar esse apelo de colabora-
ção ativa dos proprietários e 
funcionários. O segundo, pe-
dir a especial colaboração dos 
diretores dos agrupamen-
tos e das famílias dos alunos, 
em articulação com os mu-
nicípios, com a saúde e com 
a educação, porque é neces-
sário reforçar a preocupação 
e iniciar o ano letivo com se-
gurança e confiança». Segun-
do António Miguel Pina, pre-
sidente da Comissão Distrital 
da Proteção Civil, o «verão foi 
amplamente positivo do pon-
to de vista epidemiológico».

No entanto, com o início 
do ano letivo, Pina prevê que 
haverá um aumento de casos, 
mas pediu para que «não se 
perca a consciência coletiva 
e não se entre num processo 
de auto-flagelação ou histeria 
coletiva porque é normal».

Na opinião do também edil 
olhanense, «felizmente, hoje 
conhece-se mais a doença do 
que quando ela começou. Há 
teorias ainda por validar de 
que o vírus estará mais fraco, 
que se comprovam pelo núme-
ro de internamentos e de mor-

talidade baixa. Vamos ter de 
voltar ao trabalho e vamos ter 
de saber conviver com a CO-
VID-19 com calma. A saúde já 
demonstrou que está bem pre-
parada, muito afinada. Temos 
de saber viver e voltar à nossa 
vida com a consciência de que 
todos temos de garantir as re-
gras aconselhadas e nalguns 
casos impostas».

Também para Ana Cristi-
na Guerreiro, «numa aprecia-
ção inicial e de alguma forma 
grosseira, consideramos que 
o verão correu da melhor ma-
neira possível. Tivemos a re-
gião com muita gente, econo-
micamente houve movimen-
tação e os nossos casos estive-
ram bastante controlados. Ou 
seja, não disparámos em nú-
mero de casos em relação às 
outras regiões. Pelo contrário, 
até conseguimos em determi-
nados momentos ter indica-
dores melhores do que nou-
tras regiões. Consideramos 
que o balanço foi positivo».

Paulo Morgado quis mes-
mo acrescentar que «o índi-
ce de transmissibilidade (RT) 
na comunidade é de 1,07 no 
Algarve, um dos mais baixos 
de todas as regiões do conti-
nente. Alguns poderiam es-
perar que tivesse subido mui-
to e que graças ao turismo ti-
véssemos um aumento mui-
to significativo do RT e isso 
não se verificou. Apesar de 
todos os turistas que tivemos 
e ainda estamos a ter, apesar 
de estarmos numa fase cres-
cente a nível europeu e nacio-
nal, no Algarve a situação está 
controlada e contida, com um 
RT que embora seja acima de 
um, tranquiliza-nos de certa 
forma em relação aquilo que 
foi o ano turístico».

Ainda antes de terminar, 
José Apolinário deixou uma 
mensagem a todos os turis-
tas nacionais e não nacio-
nais. «Foi possível ter um ve-
rão em segurança no Algarve. 

Início do novo ano letivo domina as preocupações das 
autoridades regionais de saúde, assim como o foco na 
equipa de futebol sénior do Loutetano Desportos Clube  
e um caso positivo numa equipa Sub-16 do Portimonense
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Casos ativos por concelho na Região do Algarve – 23:59 horas do dia 13 de setembro de 2020

Ana Cristina Guerreiro, Paulo Morgado, António Pina, José Apolinário e Vítor Vaz Pinto

Esta é uma região segura e é 
justo lançar aqui um obriga-
do aos veraneantes que esco-
lheram esta região» para pas-
sar férias.

«É mais seguro estar 
no Algarve do que em 
Londres» diz Pina
Questionado pelos jornalis-
tas sobre a nova decisão do 
governo britânico em retirar 
Portugal da lista de países 

seguros para viajar, Pina foi 
preponderante: «continua-
mos a afirmar que é muito 
mais seguro estar no Algarve 
do que em Londres».

O presidente da AMAL re-
velou até que foram apresen-
tadas alternativas ao Reino 
Unido, de forma a que colo-
cassem o Algarve num regi-
me especial, à semelhança da 
Madeira e dos Açores. «Insis-
timos com a diplomacia para 

que se considerasse essa hi-
pótese, mas a diplomacia do 
Reino Unido não aceitou. Foi 
tentado e foi proposto por 
nós e pelo ministro dos Ne-
gócios Estrangeiros, até com 
o apoio do Primeiro-Minis-
tro. O mesmo não foi aceite» 
pelos britânicos. Resta ago-
ra, na sua opinião, a esperan-
ça. «Com certeza que ainda 
assim, com estas novas me-
didas de contingência, espe-
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ramos que a situação dentro 
de um mês ou 15 dias possa 
estar mais regularizada e ain-
da a tempo da Fórmula 1. Só 
a esperança é que nos move».

Centros de saúde 
são preocupação 
para a ARS Algarve
Paulo Morgado, falou também 
acerca dos centros de saúde e 
das contrariedades que exis-
tem na tentativa de marcar 
uma consulta.

«É uma preocupação nos-
sa, porque há um filtro nos 
acessos que é para muitos 
considerado apertado. No 
entanto, comparativamen-
te com a situação do resto do 
país, no Algarve temos vindo 
a aumentar o número de con-
sultas presenciais. Neste mo-
mento, o Algarve é a única re-
gião do país onde o número 

de consultas presenciais su-
pera as não presenciais, como 
as telefónicas. Temos vindo a 
trabalhar com os centros de 
saúde e com as unidades fun-
cionais no sentido de alargar 
a malha e poder dar acesso 
mais fácil aquilo que são as 
consultas presenciais. Obvia-
mente que isto é um traba-
lho em contínuo, mas é uma 
preocupação nossa e estamos 
a trabalhar no sentido de me-
lhorar essa questão que reco-
nhecemos que é um proble-
ma», referiu.

Olhão investe mais 
de 300 mil euros 
nas escolas
António Pina foi ainda ques-
tionado sobre as dificuldades 
que os agrupamentos de es-
colas estão a sentir em véspe-
ra de abertura de portas. Pina 

deu o exemplo do concelho de 
Olhão, que preside.

«O ano letivo foi prepa-
rado até com o Conselho Mu-
nicipal de Educação. A nos-
sa autarquia, como a maioria 
das autarquias na região, tem 
à sua responsabilidade as es-
colas e os profissionais não 
docentes. Aquilo que foi soli-
citado na estratégia comum 
de alargamento de horários 
e aumento de higienizações, 
levará à necessidade de con-
tratação de mais pessoal. Es-
timamos que este ano letivo, 
a autarquia de Olhão gaste 
mais de 300 mil euros na con-
tratação de mais funcioná-
rios. É significativo. As estra-
tégias dependem um pouco 
de agrupamento para agru-
pamento, mas aquilo que têm 
solicitado, as autarquias têm 
estado disponíveis».
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Suíços constroem
central fotovoltaica 
em Portimão P6

Último adeus
a Jacinto 
Palma Dias P12

Autorizado pelos CTT a circular em invólucro fechado de plástico ou papel. Aut. Nº cDE02632020CPE/AGME. Pode abrir-se para verificação postal.
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Troço da EN2 
entre Faro e 
São Brás será 
requalificado

COVID-19: 
verão foi 
positivo mas 
agora é preciso 
«cautela»
Início do novo ano letivo domina 
as preocupações das autoridades 
regionais de saúde, assim como o 
surto na equipa de futebol sénior 
do Loutetano Desportos Clube e o 
caso positivo que surgiu numa equi-
pa Sub-16 do Portimonense. Ainda  
assim a situação epidemiológica do 
Algarve é «estável». P4

Na Bravura falta água 
e um plano para o futuro P10

Migrantes da Deserta fora do «padrão» P13

Quase sete quilómetros de Estrada 
Nacional (EN) 2, que unem a capi-
tal algarvia à vila do barrocal serão 
alvo de requalificação, num inves-
timento que ronda os seis milhões 
de euros, anunciou Vitor Guerreiro, 
autarca de São Brás de Alportel. P8

Página 22



A23

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 33,50 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88625520 17-09-2020

í 1 t 1 :09 :'ill‘ 

António Pina, presidente da AMAL 

'ah 

João Fernandes, presidente da RTA 

MARCELO REBELO DE SOUSA 

Atitude britânica causa 

"sensação de injustiça" 

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, rea-
giu à decisão do Governo britânico de voltar a excluir Portugal 
continental do chamado corredor aéreo declarando que causa 
"uma sensação de injustiça". 

Em resposta a questões dos jornalistas, no final da inaugu-
ração da nova sede da empresa Auchan Retail Portugal, em 
Paço de Arcos, no concelho de Oeiras, o chefe de Estado apontou o Algarve, em particular. 

como sendo "injustamente punido por esta decisão". 
"Mas temos de continuar, olhar em frente. O que é preciso nestas situações críticas - e 

eu vou ter reuniões esta semana com a hotelaria - é resiliência, resistência". acrescentou 

Marcelo Rebelo de Sousa. 
O Governo britânico decidiu hoje retirar Portugal da lista de países considerados seguros 

no atual contexto de pandemia de covid-19, com exceção das regiões autónomas da Madeira 

e Açores, e a partir de sábado voltará a obrigar a uma quarentena de duas semanas quem 

regresse do território continental português. 
Portugal tinha sido incluído na lista dos países do chamado corredor aéreo britânico há 

três semanas. 

PORTUGAL DE NOVO NA "LISTA NEGRA" BRITÂNICA 

Decisão do Reino Unido indigna região 
W- 71 Os agentes turísticos e autárquicos 

do Algarve manifestaram-se 

insatisfeitos mas não surpreendidos 

com a decisão do Reino Unido, 

de voltar a incluir Portugal na lista 

de origens com quarentena obrigatória. 

A decisão interrompeu um "balão 

de oxigénio" que durou apenas 

duas semanas 

Eildérlco Vlegas, presidente da AHETA 

0 Governo britãnico voltou 
a retirar Portugal, no final da 
passada semana, da lista de 
países seguros, com exceção 
das regiões da Madeira e Aço-
res, e obriga a cumprir uma 
quarentena de duas semanas 
ao chegar ao Reino Unido. 

"Através de informação 
aperfeiçoada, agora temos a 
capacidade de avaliar ilhas 
separadas dos seus países 
continentais. Se chegar a 
Inglaterra vindo dos Açores ou 
Madeira, não precisará de se 
isolar por 14 dias", escreveu 
o ministro dos Transportes, 
Grant Shapps, na rede social 
Twitter. 

De acordo com o ministro, 
a medida, que também afeta 
a Hungria, Polinésia Francesa 
e ilha da Reunião, entrou em 
vigor às 04:00 de sábado em 
Inglaterra. 

A Escócia já tinha excluí-
do Portugal da sua lista de 
"corredores internacionais" 
a partir de 5 de setembro, 
enquanto que o País de Ga-
les aplicou restrições um 
dia antes, mas manteve a 
Madeira e Açores isentos de 
quarentena. 

Portugal só foi incluído na 
lista dos países com corredo-
res de viagem com o Reino 
Unido há três semanas, a 20 
de agosto, porém o aumento 
contínuo do número de casos 
de infeção em Portugal terá 
pesado na decisão, que já era 
esperada, quando ultrapas-
sou o nível de 20 casos por 
100 mil habitantes. 

Na altura, Shapps alegou 
que não excluiu Portugal de-
vido à "taxa de positividade" 
em declínio. 

RTA já esperava 
este revés 

Comentando a decisão, o 
presidente do Turismo do Al-
garve disse que a decisão do 
Reino Unido "não é uma boa 
notícia, mas era esperada". 

"Era uma decisão que era 
esperada, na medida de que 
na última semana o indicador  

de novos casos [de covid-19j 
por cem mil habitantes em 
Portugal superou o que tem 
sido o referencial do Reino 
Unido e que se agravou entre 
o período das duas revisões 
britânicas", indicou à agência 
Lusa o presidente da Região 
de Turismo do Algarve. João 
Fernandes. 

O Governo britãnico reti-
rou quinta-feira Portugal da 
lista de países seguros, com 
exceção das regiões autóno-
mas da Madeira e Açores. 
e a partir de sábado obriga 
os viajantes de Portugal a 
cumprirem uma quarentena 
de duas semanas ao chegar 
ao Reino Unido. 

"Através de informação 
aperfeiçoada, agora temos a 
capacidade de avaliar ilhas 
separadas dos seus países 
continentais. Se chegar a 
Inglaterra vindo dos Açores ou 
Madeira, não precisará de se 
isolar por 14 dias", escreveu 
o ministro dos Transportes, 
Grant Shapps, na rede social 
Twitter. 

Para João Fernandes, a 
decisão britânica é "uma 
contrariedade muito grande 
para a procura externa do 
Algarve, dado que setembro 
é o mês de maior procura dos 
britânicos e que dita o início 
da época alta do golfe". 

"Temos vindo a trabalhar 
outros mercados como alter-
nativa, mas o peso relativo 
do mercado britânico dificulta 
muito a capacidade de ate-
nuar o impacto e as reduções 
de procura como certamente 
veremos nos próximos tem-
pos a partir do Reino Unido", 
sublinhou. 

O responsável máximo 
do Turismo do Algarve vê, no 
entanto, um sinal positivo que 
pode vir a reverter a posição 
do Reino Unido, "nomea-
damente a redefiniçào dos 
critérios do conselho cientí-
fico. que estão na base para 
a avaliação, como o número 
de testes como o fator mais 
determinante".  

AMAL diz que é uma 
"profunda desilusão 
A retirada de Portugal 

do corredor aéreo é "uma 
profunda desilusão" e uma 
decisão "altamente lesiva" 
para a economia do Algarve 
e de Portugal. disse o presi-
dente da principal associação 
hoteleira do Algarve. 

A decisão britânica de 
retirar Portugal do corredor 
aéreo com o Reino Unido "é 
um revês", embora fosse "es-
perada" devido ao aumento 
de casos de covid-19, afirmou 
o presidente da Comunidade 
Intermunicipal do Algarve 
(AMAL), António Pina. 

"Diria que é uma decisão 
que, infelizmente e de certa 
maneira, já estávamos à es-
pera, atendendo aos números 
que têm crescido nos últimos 
15 dias - no final de agosto e 
início de setembro. Era essa 
a expectativa na semana pas-
sada, acabou por acontecer 
agora. No entanto Madeira 
e Açores continuam com o 
corredor aberto e, claramen-
te, o Algarve é prejudicado 
pelo resto do País", afirmou 
António Pina. 

O presidente da asso-
ciação que agrupa os 16 
municípios do distrito de Faro 
considerou que os "números 
no Algarve continuam acei-
táveis e baixos" e lamentou 
não ter sido possível criar 
um regime de exceção para 
a região que a mantivesse no 
corredor aéreo com o Reino 
Unido, à semelhança do que 
aconteceu para a Madeira 
e Açores, separando-a do 
restante território continental. 

"Mas não foi aceite, até à 
data, pelas entidades britâ-
nicas, apesar de ter sido pro-
posto pela nossa diplomacia, 
que se pudesse considerar o 
Algarve como uma região à 
parte", notou o também pre-
sidente da Câmara de Olhão. 

autarca precisou que, 
"dada a continuidade do 
território" continental, "os 
britânicos não entenderam  

que pusesse haver essa dife-
renciação. como fizeram com 
os Açores e a Madeira". 

"As pessoas quando vão 
para a Madeira e os Açores fi-
cam na Madeira e nos Açores. 
quando vêm para o Algarve 
podem não ficar só no Algarve 
e ir para o resto do país. No 
entanto, sabemos que essa 
possibilidade foi proposta", 
acrescentou. 

AHETA fala 
em desilusão" e decisão 

"altamente lesiva" 
A retirada de Portugal do 

corredor aéreo com o Rei-
no Unido é "uma profunda 
desilusão" e uma decisão 
"altamente lesiva" para a 
economia do Algarve e de 
Portugal. disse o presidente 
da principal associação hote-

leira do Algarve. 
O presidente da Associa-

ção de Hotéis e Empreendi-
mentos Turísticos do Algarve 
(AHETA), Elidérico Viegas, 
comentou assim a decisão do 
Reino Unido de repor a obri-
gatoriedade de cumprir uma  

quarentena a quem chega a 

território britânico provenien-
te de Portugal e considerou 
que, para esta decisão ter 
acontecido. "alguém não está 
a fazer o seu trabalho", numa 
referência aos "responsáveis 
pela governação". 

"É uma profunda desilu-
são. Tratou-se de urna deci-
são de alguma forma espe-
rada face ao aumento muito 
significativo do número de 
pessoas infetadas no resto 
do país, isto quer dizer que 
alguém não está a fazer bem 
o seu trabalho de casa e o 
Algarve está a apanhar porta-
bela face ao enorme aumento 
do número de infetados que 
se verifica no resto do país", 
afirmou Elidérico Viegas à 
agência Lusa. 

O presidente da AHETA 

considerou que "a região, que 
tem ficado praticamente à 
margem da pandemia desde 

o início de março", agora é 

"penalizada, mais uma vez, 
pela situação que o país atra-
vessa" com um aumento do 
número de pessoas afetadas  

pela pandemia de covid-19. 

"Alguém não está a fa-

zer bem o trabalho que lhe 

compete no sentido de di-
ferenciar, à semelhança do 
que acontece com outros 
destinos, as regiões turísticas 
onde a pandemia tem tido 

um impacto muito baixo. Há 

destinos nossos concorrentes 
onde essa situação se tem 
verificado e, infelizmente, 
não está a ser feito no nosso 

país com o sucesso que seria 
necessário e desejável", disse 
ainda o presidente da AHETA, 

dando o exemplo da Grécia. 
Elidérico Viegas conside-

rou que o Algarve poderia 
continuar no corredor aéreo, 
como aconteceu com a Ma-
deira e os Açores, e isso não 
aconteceu porque "quem tem 
responsabilidades nestas 

áreas, designadamente ao 

nível dos mais altos respon-
sáveis da Governação - que 
são quem, obviamente, em 

primeira análise, tem essa 

responsabilidade, não fez o 
seu trabalho". 
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Presidente PS/Algarve durante o discurso, no sábado 

FEDER 
kr, \ 

LUÍS GRAÇA NO CONGRESSO DA FEDERAÇÃO REGIONAL 

PS/Algarve insiste em portagens 

mais baratas na A22 
O presidente do PS/Algarve 

reiterou este fim-de-semana 
a reivindicação de um novo 
desconto nas portagens da 
Via do Infante, durante um dis-
curso, no congresso regional 
do partido, em que também 
evocou os problemas da seca 
e habitação no Algarve. 

Luís Graça falava este sá-
bado na sessão de encerra-
mento do congresso do PS/ 
Algarve, que decorreu durante 
aquele dia no Teatro das Figu-
ras, em Faro. 

"Nós aqui defendemos o 
fim das portagens. Sabemos as 
limitações económicas do País, 
ainda com esta pandemia, 
mas continuamos com uma 
das SCUT mais caras do País 
e é altura de o governo pensar 
num novo desconto, porque a 
mobilidade do Algarve é essen-
cial para a competitividade das 
nossas empresas", declarou 
Luís Graça. 

O presidente da Federação 
algarvia elogiou o contributo 
do Algarve para o bem-estar  

do ambiente do País, no que 
respeita a investimentos em 
curso nos setores eólico e da 
energia solar. 

"Não resolve nenhum pro-
blema construirmos barra-
gens, nós precisamos é de ter 
diversas fontes de fornecimen-
to de água", disse Luís Graça, 
sugerindo o aproveitamento "a 
custo cada vez mais baixo da 
energia elétrica para apostar 
na estabilização e fazer disso  

uma nova fonte de abasteci-
mento de água para a região". 

Também sugeriu a necessi-
dade de uma nova estratégia 
regional que envolva todos 
os municípios na criação de 
mais oferta habitacional, que 
beneficie não só os turistas 
como também os residentes 
algarvios. 

"Sim, nós temos um grande 
quarto habitacional para o tu-
rismo e queremos ter turismo  

de excelência, de capacidade 
económica. Mas precisamos 
também de encontrar solu-
ções para os nossos trabalha-
dores, para quem depende do 
seu rendimento do trabalho, 
que neste momento, quer seja 
no litoral, quer seja no inte-
rior, não consegue alugar ou 
comprar habitação", afirmou 
Luís Graça. 

O presidente socialista pe-
diu ao ministro do Ambiente e 
da Ação Climática, João Pedro 
Matos Fernandes, presente 
na sessão, que dissesse ao 
primeiro-ministro para, na re-
união dos governos português 
e espanhol, abordar a ligação 
de Portugal, e do Algarve, ao 
grande corredor do mediter-
râneo, que parte da Hungria 
e termina em Sevilha. 

Como argumento, usou o 
investimento na eletrização 
da linha de caminhos de ferro, 
que, segundo ele, tem vanta-
gens tanto para a região como 
também para o País do ponto 
de vista ambiental. 
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22 de setembro | Faro
 
A Turismo Fundos, em colaboração com o Turismo do Algarve e as Câmaras Municipais de Castro
Marim, de Loulé e de Tavira, vai promover a realização de uma sessão de esclarecimento no próximo
dia 22 de setembro, em Faro, sobre as condições dos concursos para a exploração do Antigo Posto
Fiscal do Cinturão, do Antigo Posto Fiscal da Corte Velha, do Antigo Posto Fiscal de Vilamoura e do
Antigo Posto Fiscal de Cabanas.
 
Esta sessão visa proporcionar aos empresários o acesso a toda a informação para formalizarem as
candidaturas aos concursos, que tiveram início a 21 de julho e terminam a 19 de outubro de 2020.
 
Data e local: 22 de setembro de 2020 | Auditório da Região de Turismo do Algarve - Av. 5 de Outubro,
n.º 18, em Faro
 
Programa da Sessão:
 
15h00 - Credenciação
 
15h30 - Abertura da sessão
15h45 - Apresentação do Fundo Revive Natureza e das condições dos concursos
 
16h30 - Perguntas e respostas
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