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ALGARVE 

Ingleses arrasam hotéis 
TURISMO O  Fim de corredor aéreo travou expectativas 
dos hoteleiros para esbater prejuízos da pandemia 

RUI PANDO GOMES 

decisão do Governo britâni -

 

co de remover Portugal da 
lista de corredores aéreos se-

guros, no âmbito da pandemia de 
Covid-19, arrasou as contas dos ho-
téis do Algarve, no mês de setem-
bro, que sofreram uma quebra de 
cerca de 40"/0 na ocupação turística. 

Segundo os dados da Associação 
dos Hotéis e Empreendimentos Tu-
rísticos do Algarve (AHETA), a taxa 
de ocupação global no mês passa-
do foi de 52,5 °/a, o que corresponde 
a 39,9% abaixo do valor registado 
em 2019. Os mesmos dados reve-
lam que o mercado britânico sofreu 
uma quebra de 68,2%, apesar clo 
corredor aéreo ter estado aberto 
ainda nas primeiras duas semanas 
do mês. "O fim do corredor aéreo 
britânico foi decisivo para gorar to-
das as nossas expectativas para ten-
tar esbater os prejuízos já existentes 
desde março", confirmou ao CM  

Quebra 

98,8% 
0 Aeroporto de 
Faro sofreu 
uma quebra de 
98,8% no nu-
mero de voos 
em abril, maio e 
junho. 

Elidérico Viegas, presidente da 
AHETA, que assume que "20% 
das unidades hoteleiras nunca 
chegaram a abrir". 

A Irlanda excluiu sempre Portugal 
da lista de países seguros, o que le-
vou a uma quebra de 91,3% nos tu-
ristas deste país. Também os ale-
mães reduziram 48,3%. O merca-
do nacional foi o único a apresentar 
uma subida de 36%, tendo repre-
sentado 49,5% do total das dormi-
das durante o mês de setembro. o 
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 	Duração: 00:02:14

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 88967867

 
07-10-2020 13:54
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Algarve tem pandemia sob controlo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ea89b04b-adba-431b-8dae-

20ddced3476f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, a capacidade instalada para tratar os doentes de COVID-19 que precisam de assistência
hospitalar está ainda longe de atingir o nível crítico, mas com mais casos positivos nos últimos dias, e
com um elevado número de testes, o cenário pode ter alterações significativas.
Declarações de António Pina, da Comunidade Intermunicipal do Algarve.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-10-07 13:54
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 	Duração: 00:03:09

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88967213

 
07-10-2020 13:08

Fronteira em Vila Real de Santo António

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=19c967b1-d1bb-4766-8c47-

d39106217010&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na fronteira entre Vila Real de Santo António e Ayamonte, portugueses e espanhóis continuam a
circular sem qualquer constrangimento. Na ponte do Guadiana não há qualquer policiamento. Os
portugueses vão pôr gasolina e fazer compras a Espanha e os espanhóis procuram também o
comércio e os restaurantes da cidade à beira do rio Guadiana.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-10-07 14:07
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A4 Nova Escola de Turismo de Portimão vai custar 2,3MEUR e abre em 2022
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/10/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3df7592b

 
Nova infraestrutura, que vai ser inaugurada no segundo trimestre de 2022, vai apostar no digital,
conjugando formação online com presencial
 
O Turismo de Portugal assinou esta quarta-feira, 7 de outubro, o contrato para as obras das novas
instalações da Escola de Turismo de Portimão, infraestrutura que vai motivar um investimento de 2,3
milhões de euros e que deverá ser inaugurada no segundo trimestre de 2022.
 
De acordo com um comunicado do Turismo de Portugal, a nova escola vai ficar localizada no centro da
cidade de Portimão, Algarve, e vai apostar na componente digital, num "percurso mais flexível, que
conjuga formação online e formação presencial".
 
"Todos os cursos de especialização tecnológica terão uma modalidade de ensino online, onde se prevê
que 15% a 20% da carga horária teórica seja realizada neste regime. Serão também iniciados
programas formativos em regime de e-learning e b-learning, com recurso a uma plataforma específica
e com ofertas próprias", explica o Turismo de Portugal.
 
Apesar da aposta no digital, a escola de Portimão vai manter a aposta na formação inicial para jovens
que pretendem seguir as profissões da hotelaria e turismo, bem como na formação de ativos, que
combina com a realização de eventos em regime de Prática em Contexto de Trabalho, através dos
serviços hoteleiros que disponibiliza à comunidade.
 
Técnico(a) de Restaurante e Bar, Técnico(a) de Cozinha e Pastelaria, Gestão de Restauração e
Bebidas, e Gestão e Produção de Cozinha são os cursos que vão estar disponíveis no novo
estabelecimento de ensino do Turismo de Portugal.
 
A nova Escola de Turismo de Portimão vai contar com oito salas de aula equipadas com a mais recente
tecnologia, duas cozinhas de aplicação com equipamentos topo de gama, auditório com capacidade
para 140 pessoas, laboratório com cozinhas individuais, além de bar e restaurante de aplicação, que
vão estar abertos ao público em geral.
 
"É fundamental que continuemos a apostar na formação e qualificação nesta área. Portugal foi
considerado por três vezes o melhor destino turístico do mundo e estamos convictos que só
manteremos o título encerrando todas as oportunidades para requalificar e reforçar as competências
dos profissionais turísticos. O Turismo de nova geração - que contribuirá decisivamente para a retoma
económica nacional - não existirá sem investimento no capital humano", destaca Rita Marques,
secretária de Estado do Turismo, que marcou presença na cerimónia de assinatura do contrato.
 
Publituris
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Mercado nacional sobe 36% no Algarve em setembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/10/2020

Meio: Vida Imobiliária Online Autores: Ana Maria Tavares

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ca3f2d3c

 
No passado mês de setembro, o mercado nacional aumentou a sua representatividade na ocupação da
hotelaria no Algarve, num total de 49,5% das dormidas, mais 36% que em igual mês do ano passado.
 
Segundo a AHETA, neste mês, a taxa de ocupação global média por quarto foi de 52,5%, menos
39,9% que em setembro de 2019.
 
O mercado britânico foi o que mais contribuiu para esta descida, com uma quebra de 68,2%, seguido
pelo irlandês, com -91,3%, e do alemão, com -48,3%. O mercado português foi o único a crescer
neste período.
 
Já o volume de vendas registou uma descida de 37% em setembro, face a igual mês do ano passado.
 
Mostrando o efeito da pandemia no turismo, em termos acumulados, a ocupação por cama regista
uma descida média de 55,8% desde janeiro. As vendas desceram 51,3%.
 
Ana Tavares
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Taxa de 
ocupação caiu quase 
40% em setembro 
Dados da AHETA 
revelam que o mercado 
britânico foi o que 
mais contribuiu para 
a queda registada. 

A pandemia de covid-19 veio tra-
zer sérios problemas ao setor do 
turismo e, apesar de ter vindo a 
recuperar nos últimos meses -
como comprovam os dados do 
Instituto Nacional de Estatística 
(INE) -, os valores ainda estão 
muito longe dos alcançados no 
ano passado. O Algarve é prova 
disso. Segundo a Associação dos 
Hotéis e Empreendimentos Turís-
ticos do Algarve (AHETA), a taxa 
de ocupação global média por 
quarto, no passado mês de setem-
bro, foi de 52,5%, um valor que é 
39,9% abaixo do registado em 2019. 

O mercado que mais contri-
buiu para esta quebra foi o bri-
tânico, que registou uma desci-
da de 68,3% em termos homó-
logos. Mas não foi o único. 
Também os mercados irlandês 
e alemão ajudaram à descida 
dos valores. 

Segundo a associação lidera-
da por Elidérico Viegas, o mer-
cado nacional foi o único a apre-
sentar uma subida, (+36%), ten-
do representado 49,5% do total 
das dormidas. 

Também o volume de vendas  

apresentou uma descida face 
ao mesmo mês do ano anterior 
de 37%. 

Ainda segundo a AHETA, em 
valores acumulados, a ocupa-
ção cama regista uma descida 
média de -55,8% desde janeiro 
e o volume de vendas uma des-
cida de -51,3%. 

SUBIDA COM AJUDA DOS PORTU-
GUESES Recorde-se que, os últi-
mos dados do INE, apesar de ain-
da não considerarem os dados 
relativos ao mês de setembro, mos-
tram que o mês de agosto já con-
tou com uma recuperação: o setor 
do alojamento turístico deverá 
ter registado 1,9 milhões de hós-
pedes e 5,1 milhões de dormidas, 
o que corresponde a variações de 
-43,2% e 47,2%, respetivamente, 
avançou o gabinete de estatística 
no início deste mês. Já as dormi-
das de residentes terão diminuí-
do 2,4% (-30,8% em julho) e as de 
não residentes terão decrescido 
72% (-84,5% no mês anterior). 

Segundo o INE, o Alentejo terá 
continuado a apresentar a menor 
diminuição no número de dor-
midas, face ao mês homólogo, 
apresentando uma descida de 
15,1%. O destaque em agosto foi 
para os crescimentos das dor-
midas de residentes no Algarve 
(+9,0%), Alentejo (+4,0%) e Cen-
tro (+1,1%). 
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Antena 1

 	Duração: 00:01:21

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88951659

 
06-10-2020 17:09

Quebras na hotelaria

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=af45bf8f-e87b-461a-9d66-

176166252538&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, setembro voltou a ser um mês dramático para a hotelaria com a ocupação a cair cerca de
40 por cento, quando comparada com setembro do ano passado.
Declarações de Elidérico Viegas, da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-10-06 18:08
 Antena 1 - Notícias , 2020-10-06 19:07
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Ocupação 
hoteleira 
no Algarve 
cai 40% 
em setembro 

Menos 68% de britânicos. 
Mercado nacional 
foi o único a subir 

TURISMO O Algarve regis-
tou em setembro uma taxa 
de ocupação hoteleira de 
52,5%, inferior em 40% à 
verificada no período ho-
mólogo de 2019, devido so-
bretudo à descida no merca-
do britânico, anunciou on-
tem a maior associação ho-
teleira da região. 

"O mercado britânico foi o 
que mais contribuiu para a 
descida verificada ( menos 
68,2%), seguido pelo irlan-
dês e pelo alemão", infor-
mou a Associação de Hotéis 
e Empreendimentos Turís-
ticos do Algarve (AHETA) 
no resumo da evolução 
mensal da atividade do se-
tor, um dos mais afetados 
pela pandemia de covid-19. 
De acordo com os dados da 

N.HETA, o mercado nacional 
o único a subir (mais 

36%), tendo representado 
1-9,5% do total das dormi-
las no Algarve. 
O volume de vendas des-

:eu 37% face ao mês de se-
:embro do ano passado. 
Em valores acumulados, a 

)cupação por cama regista 
ima descida média de 
;5,8% desde janeiro e o vo-
ume de vendas uma desci-
ia de 51,3%. 
Em agosto, a taxa de ocu-

 

ação hoteleira do Algarve 
inha sido inferior em 35% 
verificada no período ho-

aólogo de 2019. • 

endemia deixou 
Igarve de praias vazias 

Página 8



A9

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 25

  Cores: Cor

  Área: 5,05 x 10,39 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88957675 07-10-2020

Ocupação 
hoteleira no 
Algarve cai 40% 
em setembro 

TURISMO  O Algarve regis-
tou em setembro uma 
taxa de ocupação hotelei-
ra de 52,5%, inferior em 
40% à verificada no perío-
do homólogo de 2019, de-
vido sobretudo à descida 
no mercado britânico, 
anunciou ontem a maior 
associação hoteleira da re-
gião. De acordo com os da-
dos da AHETA, o mercado 
nacional foi o único a su-
bir (mais 36%), tendo re-
presentado 49,5% do total 
das dormidas no Algarve. 
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vjj 

II 65 
camas na rede pública 
de alojamento universi-
tário em todo o país, no 
final de2019. As regras 
agora impostas pela 
pandemia anularam cer-
ca de três mil camas. Se 
hotéis e alojamento lo-
cal disponibilizarem 
4500 camas, o total des-
te ano será de 18 465. 

alunos matriculados 
no Ensino Superior pú-
blico, este ano, dos 
quais 51 mil entrados na 
primeira fase deste 
novo ano letivo. Faltam 
preencher 6050 vagas. 
Os privados deverão re-
ceber mais 38 mil novos 
alunos este ano. 

1 

Alojamento estudantil privado 
Variação de preços por quarto, em euros 

2019 ■ 2020 Variação 

Preços máximos por estudante 
nos alojamentos em hotelaria, 
alojamento local e pousadas 
da juventude, em euros 

142 

356 285,23 
Lisboa, Cascais e Oeiras 

180 

415 

137 263,29 
350 

Porto, Amadora, Almada, Odivelas 
e Matosinhos 

241,35 
Funchal, Portimão, Vila Nova de Gaia, 
Barreiro, Faro, Setúbal, Maia, Coimbra, 
Aveiro e Braga 

-18,4% u 

     

Port 
+0,8% 71 

 

oiro 

-11,3% 

   

-9,8% 

  

r 

-38% 

 

b 

 

+24,1% 71 

  

-22,9% y 

  

-15,3% 
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Mín 
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Mín 
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Má 

Mín 
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Máx 460 M' 

 

Mín 221 Mín 
Aveiro 

    

Máx 350  -INRI Má 

 

Mín ¡Ui Mín 
Coimbra 

    

Máx 332 Máx 

 

Mín 2401. Mín 
Lisboa 

    

Máx 

 

Máx 502 

FONTE: OBSERVATÓRIO DO ALOJAMENTO ESTUDANTIL INFOGRAFIA JN 

Estudantes 
ignoram camas 
em alojamentos, 
hotéis e pousadas 
Valores oficiais referem descidas de preços, mas alunos encontram 
uma realidade diferente. Novos parceiros privados não estão listados 

Na cidade, há 23 mil estudantes 
deslocados para 1500 camas em 
alojamento público. Os restantes 
ficam sujeitos à oferta privada. 

O Observatório do Alojamento 
Estudantil (student.alfredo.pt), 
recentemente lançado, numa par-
ceria entre a DGES e a Alfredo AI, 
uma startup que utiliza a inteli-
gência artificial para recolher e 
trabalhar dados do setor imobiliá-
rio anunciados online, assegura 
que os preços desceram, especial-
mente os mínimos de Aveiro 
(38%) e de Lisboa (22,9%), mas 
também os máximos em Lisboa 
(15,3%) e no Porto (9,8% ). 

"A plataforma inclui a oferta pú-
blica de acordo com as listagens 
fornecidas mensalmente pela 
DGES, mas não contabiliza os pre-
ços das residências. Para o preço 
médio conta apenas a oferta priva-
da, que recolhemos online, de vá-
rios sites, eliminando os preços 
falsos como nos anúncios a 1€", 
explicou Gonçalo Abreu, CEO da 
Alfredo AI. Os valores do protoco-
lo com o AL ainda não entram, 
nem os parceiros estão listados. 
"Está a ser planeado", assegurou. 

Erika Nunes 
erika@jn.pt 

SUPERIORA  pandemia encolheu o 
número de camas disponíveis nas 
residências universitárias em 15% 
e a Direção-Geral do Ensino Supe-
rior (DGES) anunciou, no início 
do ano letivo, um protocolo com 
hotéis, alojamento local (AL) e 
pousadas da juventude que repre-
sentaria um acréscimo de 4500 ca-
mas, a preços fixos, equivalentes 
ao complemento de bolsa pago a 
estudantes deslocados. Mas a ofer-
ta já listada no cite da DGES está 
longe das camas anunciadas, os 
alunos não a conhecem e ainda 
não há procura. 

"Vamos disponibilizar até 500 
camas em [17] pousadas da juven-
tude, dando prioridade a bolsei-
ros numa primeira fase, de acor-
do com os alunos que as institui-
ções nos encaminharem", expli-

 

as despesas fixas", como referiu 
Nuno Constantino, da Hostels-
Hub, também em Lisboa. 

Num ano em que o AL reporta 
perdas entre 50 e 90%, o protoco-
lo para estudantes é uma aposta 
na minimização de perdas e numa 
retoma do turismo que vai tardar. 
"Tive uma ocupação de 1% em 
agosto. Os estudantes vão ocupar 
quartos até julho, posso perder 
grande parte da época alta, mas 
prefiro jogar pelo seguro", expli-
cou Amiral Mamadhussene, dos 
hostels Inn-Chiado, em Lisboa. 

cou fonte da Movijovem. Ainda 
não têm nenhum quarto ocupa-
do, tal como nenhum dos restan-
tes 15 privados. 

O Observatório do Alojamento 
Estudantil indica que os preços 
mínimos e máximos diminuíram 
entre 38% e 9,8%, entre setembro 
do ano passado e o mesmo mês 
deste ano. Os estudantes não con-
firmam a tendência e também 
desconhecem quais são os hotéis, 
estabelecimentos de AL e pousa-
das da juventude que disponibili-
zaram quartos, este ano, a preços 
fixos para estudantes. 

"O Observatório não está a in-
cluir-nos e os estudantes não sa-
bem que temos esta oferta", la-
mentou João Teixeira, CEO do 
grupo Destination Hostel, que 
disponibilizou 21 camas em duas 
unidades em Lisboa. 

A renda a pagar pelos estudantes 
"não vai dar lucro, mal chega para 

DA CAPITAL AO MINHO 
No terreno, os estudantes encon-
tram outra realidade. "Os preços 
estão mais controlados, nalguns 
casos podem ter diminuído um 
pouco, mas continuam à volta de 
400E/500€ em Lisboa", assegu-
rou Sofia Escária, presidente da 
Federação Académica da capital. 

Rui Oliveira, líder da Associação 
Académica do Minho, diz que os 
preços "continuam a subir e até 
duplicaram, desde 2015". Em vez 
de 150€, hoje um quarto custa 
300€, contando com despesas. 
"Só temos 1328 camas para 5368 
bolseiros", denunciou. • 

SITUAÇÃO NO PORTO 
"A situação não está muito dife-
rente de outros anos: os preços 
não baixaram significativamente, 
continua a faltar oferta e o proto-
colo do Governo com o AL ainda 
não disponibilizou camas", resu-
miu Marcos Teixeira, presidente 
da Federação Académica do Porto. 
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--------- REPORTAGEM 

"Apanhei um susto. 
É desumano 

alugarem quartos 
insalubres" 

Quando foi conhecer o alojamento que 
reservou para a filha ficou em choque 

"Quem vê caras não vê co-
rações", no caso dos estu-
dantes que procuram quar-
to pela Internet "quem vê 
fotografias pode não ver o 
que está mal". Otília Sal-
gueiro descobriu-o, na se-
mana passada, quando par-
tiu de Faro, com a filha de 
19 anos, para instalá-la no 
quarto que reservou no 
Porto. "Apanhei o maior 
susto da vida. É desumano 
alugarem quartos insalu-
bres como aquele a estu-
dantes. Ainda não sei se 
faço queixa", disse a mãe. 

A 220€ mensais que che-
gavam a 240€ com despe-
sas, foi o quarto mais bara-
to que encontrou, a 12 mi-
nutos a pé da Faculdade de 
Letras da Universidade do 
Porto, como a filha queria, 
para não ter de apanhar 
transportes. Viu as fotogra-
fias do quarto, pareceu-lhe 
bem arranjado, teve dúvi-
das quanto aos azulejos de 
cozinha manchados, mas 
aceitou que fosse defeito da 
imagem e, para garantir 
vaga, aceitou pagar um mês 
de renda para reservar o 
quarto. 

Embarcadas no comboio, 
com onze malas e sacos a 
bordo, mãe e filha seguiram 
para a morada indicada, na 
Rua de Miguel Bombarda. 
À chegada, não podiam fi-

  

car mais mal impressiona-
das. "As fotografias eram 
manipuladas. A porta não 
era nada como na imagem, 
a cadeira já não existia, as 
roupas e acessórios decora-
tivos tinham desaparecido 
e, o pior, o mobiliário esta-
va todo estragado. A cozi-
nha e o WC podiam ser mo-
destos e estarem limpos, 
mas eram um horror. Abri o 
micro-ondas e vi a maior 
nojeira", relatou Otília. 

Perante o choque da 
(ex)cliente, os senhorios 
("já com alguma idade e 
anunciantes de vários quar-
tos para estudantes em toda 
a cidade") ainda lhe propu-
seram outro quarto maior, 
partilhado. "Era pior, com 
paredes e tetos rachados, 
parecia um filme de terror", 
recordou a mãe. "Disseram-
-nos que somos umas bur-
guesas. Respondi-lhes que 
até sou de Viseu, onde já vi 
currais mais dignos", rema-
tou Otília. 

Ficaram ambas "na rua, 
com onze malas, à procura 
de quarto", tiveram de alu-
gar carro e lá acabaram por 
encontrar alojamento con-
digno "por 250€ com despe-
sas incluídas". Somando-lhe 
propinas, passe, alimenta-
ção e outras despesas, vai 
despender 500€ mensais 
para a filha estudar.• 
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JN 
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MP acusa antiga 
Junta de Covelo 
de desviar 
152 mil euros 

esta • • • e n ar retinha 
contos dos funcionários  P. 14 
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-E C.  Porto 
mais forte 

no mercado 
Azuis e brancos e Sporting com saldo positiv 
entre vendas  e  com eras. Benfica no vermelh 

édio  Marko Grujic e avançado Felipe Anderson 
mprestados por Liverpool e West Ham aos dragões p.4  e  5 

Orçamento 
Receita fiscal cai 10% 
e défice chega aos 7,3% 

Banco de Portugal revela que 
sem lay-off perda de emprego 
seria três vezes superior P. 8 e 9 

Exposição  PJ exibe 
obras falsificadas na 
Alfândega do Porto P.32 

-~ e 
Convidados"' 
do particular 
com Espanha 
sujeitos 
a regras 
apertadas 

Quinas jogam hoje 
em Alvaiade antes da 
visita a França  P. 39 

élvdre 
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ANTUNES 
"QUERIA MUITO 
VENCER PAIO  -  
DEDICAR A VOLTA 
A MINHA m4" k‹; 
P." e 41 

• 

Precisa de  :filif 
dinheiro? 
Conheça a vendo 
com opção de compro! 
Pode vender o seu  ouro 
e voltar a compra-1o. 
pagando-o ate 
24 suaves 
prestações. 
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Alojamento local 
e pousadas sem 
nenhuma reserva 
de universitários 
Plataforma oficial deixa de fora 
novos parceiros a preço fixo 

Associações reportam aumento de 
rendas e consideram oferta escassa P.6e7 

Mouca  Ponte suspensa 
e turismo preocupam 
ambientalistas P.  18 

Covid DGS não atribui 
alto risco à reunião do 
Conselho de Estado P. u 

PUBLICIDADE 

Página 12



A13

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Economia, Negócios e.

  Pág: 28

  Cores: Cor

  Área: 5,22 x 6,67 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88957564 07-10-2020

INQUÉRITO 
DESPEDIMENTOS 
NA RESTAURAÇÃO 

Cerca de 40% das empre-
sas do setor da restauração 
e 25% do alojamento turís-
tico já despediram desde o 
início da pandemia. A con-
clusão consta no último in-
quérito da AH RESP, se-
gundo o qual 18% das em-
presas vão despedir até ao 
fim do ano. ■ 
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SIC

 	Duração: 00:01:45

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 88968029

 
07-10-2020 14:05

1 1 1

Crise na restauração e alojamentos turísticos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=757e0744-f06e-42bd-8b8e-

57923f783835&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Desde o início da pandemia, quase metade das empresas de restauração e alojamento turístico foram
obrigadas a despedir funcionários. O setor pede ao Governo medidas urgentes.
Declarações de Ana Jacinto, Pres. AHRESP.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-10-07 14:05
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TVI

 	Duração: 00:02:18

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 88967363

 
07-10-2020 13:13

1 1 1

40% das empresas já despediram trabalhadores

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2a4caae2-315c-4a5f-b6fa-

aab1e3395ebc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A pandemia tem afetado seriamente a restauração e hotelaria. Desde Março, quase metade dos
restaurantes e bares já despediram trabalhadores, e nos hotéis o cenário não é melhor.
Declarações de Ana Jacinto secretária geral da AHRESP, e Ana Sousa Uva, do Évora Hotel

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-10-07 13:14
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AHRESP e Centro 
apoiam empresas 

PORTUGAL O Turismo Centro de 
Portugal e a AHRESP assinaram 
ontem um protocolo de colabo-
ração que visa promover o PRE 
- Programa de Revitalização de 
Empresas entre os empresários 
da região centro de Portugal. O 
programa visa disponibilizar fer-
ramentas que evitem o recurso 
judicial de insolvência, preten-
dendo que as empresas possam 
encontrar outras soluções. 
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TVI

 	Duração: 00:00:46

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 88959321

 
07-10-2020 07:24

1 1 1

Impacto da pandemia no setor da restauração e da hotelaria

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=37a44745-a105-4d86-afdf-

d50c64016f39&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A pandemia tem afetado de forma grave o setor da restauração e da hotelaria. Desde março, quase
metade dos restaurantes e bares já despediram trabalhadores. As conclusões são de um inquérito da
Associação de Hotelaria e Restauração.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-10-07 08:31
 TVI - Diário da Manhã , 2020-10-07 09:32
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-10-07 07:25
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-10-07 08:31
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-10-07 09:33
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-07 10:00
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-07 11:59
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-07 10:59
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-07 11:36
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Antena 1

 	Duração: 00:01:39

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 88956313

 
06-10-2020 20:09

Impacto da COVID-19 no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0da6e62e-1bf9-466e-ba55-

c3667dea96ad&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Cerca de 40 por cento das empresas da restauração e bebidas e 25% alojamento turístico já
despediram desde o início da crise pandémica. Os resultados do inquérito mensal da A Associação da
Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal apontam para estas percentagens.
Declarações de Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hóteis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve.
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CM TV

 	Duração: 00:02:34

 	OCS: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço

 
ID: 88969826

 
07-10-2020 13:26

1 1 1

Alojamento Estudantil

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c61cd0da-b3f9-44e5-8590-

28f3b4ab0334&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A oferta das camas destinadas para os universitários nos alojamentos locais não está disponível no
site da Direção-Geral do ensino Superior. Há muitos hotéis e pousadas da juventude que, apesar de
fazerem parte do acordo, não estão na lista.
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TVI

 	Duração: 00:00:42

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 88960519

 
07-10-2020 08:41

1 1 1

Estudantes universitários desconhecem oferta de quartos no alojamento local

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0e642d81-041d-4226-a0d3-

2314f7c27a63&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O alojamento local e as pousadas da Juventude, queixam-se da falta de ocupação de quartos por
parte dos estudantes universitários.

 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-10-07 08:42
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-07 12:44
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RTP 2

 	Duração: 00:26:36

 	OCS: RTP 2 - Biosfera

 
ID: 88964680

 
03-10-2020 17:51

1 1 1

Ilhas-barreira da Ria Formosa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a4535aca-d0ab-4cc4-b680-

fa3c34a0b2fd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
São as guardiãs da Ria Formosa. Até 2023 sete entidades nacionais vão intervir nas ilhas-barreira para
melhorar os habitats e as espécies que delas dependem.
Comentários de Ana Paula Martins, técnica Educação Ambiental Parque da Ria Formosa - ICNF; Joana
Andrade, SPEA; Óscar Ferreira, CIMA, Universidade do Algarve.
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Webinar "Turismo no Algarve: Tendências e desafios" com transmissão online
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/10/2020

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9a1078f

 
07
 
Out
 
Webinar "Turismo no Algarve: Tendências e desafios" com transmissão online
 
Sociedade, UAlg
 
No dia 09 de outubro, pelas 18h00, irá realizar-se o Webinar "Turismo no Algarve: Tendências e
desafios", que será transmitido via online.
 
Este evento resulta da organização conjunta dos cursos de Gestão Hoteleira e de Turismo, tendo sido
criado a pensar na celebração do Dia Mundial do Turismo e do facto de ambos os cursos celebrarem
29 anos.
 
A sessão de abertura contará com a presença de Paulo Águas, reitor da UAlg e de Alexandra
Gonçalves, diretora da ESGHT. Os oradores convidados serão representantes de várias empresas
regionais e nacionais, que abordarão os seguintes temas:
 
Balanço setor atividade;
 
Tendências / o novo consumidor / o novo normal;
 
Retoma / Medidas de apoio;
 
Oportunidades / Desafios / Inovação / Digitalização do setor;
 
A moderação estará a cargo da jornalista Elisabete Rodrigues, do Sul Informação.
 
O webinar é de participação gratuita, mas de registo obrigatório em https://videoconf-
colibri.zoom.us/webinar/register/5116013003071/WN_7bV0ZJoTQPiDxIU-RjVBDw
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo
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O golfe e o mito da insustentabilidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/10/2020

Meio: Observador Online

URL: https://observador.pt/opiniao/o-golfe-e-o-mito-da-insustentabilidade/

 
Os campos de golfe, com os devidos incentivos financeiros e com políticas públicas adequadas, podem
ser um agente ainda mais dinâmico no combate às alterações climáticas.
 
"Jogar o percurso como o encontrar e jogar a bola como esta estiver". Esta é a primeira regra do
golfe, modalidade que atrai milhares de turistas ao nosso país, gera quase dois mil milhões de euros
para a economia, rende mais de 140 milhões de euros em impostos para os cofres do Estado e que é
responsável por mais de 16500 postos de trabalho. A primeira regra da prática desportiva do golfe não
é, contudo, a primeira regra de quem gere os campos de golfe, isto é, de quem pratica o jogo da
gestão clássica, mas também da gestão das expetativas dos praticantes. Com efeito, os golfistas
internacionais que nos visitam, são clientes crescentemente exigentes e criteriosos nas suas escolhas.
São praticantes que gostam de estar ao ar livre, da proximidade com a natureza, que valorizam as
boas práticas ambientais, que apreciam a biodiversidade que os campos de golfe conseguem
potenciar, que estão conscientes das alterações climáticas e de como é importante cuidar do ambiente
hoje, para preservá-lo para as gerações de amanhã.
 
Ora, isto significa, portanto - fazendo a analogia com a regra número 1 do golfe - que quem gere um
campo de golfe não o pode deixar como encontrou e não pode continuar a geri-lo como ele estiver. É
justamente o oposto! Quem gere um campo de golfe tem o dever de afinar ao máximo o binário
qualidade/eficiência, ou seja, deve procurar ter o melhor campo possível com o menor consumo de
água possível. Para tanto precisa de inovação, tecnologia, competência, investimento e conhecimento.
O compromisso com a sustentabilidade é um compromisso muito sério. Os campos de golfe, com os
devidos incentivos financeiros e com políticas públicas adequadas, podem ser um agente ainda mais
dinâmico no combate às alterações climáticas. O golfe, mais do que de críticas, precisa de apoios, para
que estas adaptações a novos padrões de sustentabilidade ambiental não ponham em causa esta, que
é uma modalidade desportiva ímpar e um dos mais importantes motores do turismo nacional.
 
A profunda viragem que o setor do golfe iniciou no final da última década do século passado deve ter
continuidade, nesta época que exige maior ação climática, capaz de mitigar e reverter a alteração das
temperaturas, a redução da água disponível e a exposição a fenómenos meteorológicos extremos. No
caso específico do Algarve, que antes da pandemia registava um assinalável aumento de procura,
obrigou organizações e técnicos a implementarem soluções que, mantendo a qualidade do produto
golfe e a satisfação das necessidades do cliente, procurassem, ao mesmo tempo, reduzir os efeitos
ambientais da operação e manutenção dos campos, nomeadamente, em matéria de gestão da rega e
do uso mais eficiente da água. Reduziram-se as áreas irrigadas sem perder área de jogo,
substituíram-se relvas de climas frios por espécies de clima quente, mais resistentes a condições
climatéricas mais desfavoráveis, menos consumidoras de água e mais tolerantes ao pisoteio, fizeram-
se centenas de avaliações do desempenho energético, auditorias e programas de monitorização a
sistemas de rega e drenagem, estações de bombagem, estações de filtragem e investiu-se fortemente
em sistemas de gestão inteligente de rega, que, com base em informação em tempo real das estações
meteorológicas e de sensores, fornecem indicações precisas para uma rega mais eficiente e com
melhores resultados.
 
Estas medidas permitiram uma redução dos consumos e uma gestão mais eficiente e eficaz dos
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sistemas de rega, com perdas quase nulas. Gasta-se hoje muito menos do que se gastava há dez
anos. E daqui a dez anos, seguramente, gastar-se-á menos do que se gasta hoje. De acordo com
dados da Agência Portuguesa do Ambiente, o volume de água captado pelo setor do golfe no Algarve
(cerca de 40 campos de golfe) corresponde, em média, a 15,2 hm3/ano. O consumo agrícola nesta
região (134 hm3) representa 57% dos consumos totais do Algarve.
 
O golfe gera, anualmente, naquela região do país, um valor acrescentado bruto de cerca de 500
milhões de euros. A agricultura contribui com 120 milhões de euros. É fazer as contas. Apesar de já
ser, por comparação, mais sustentável do que outras atividades económicas, o golfe quer continuar a
fazer mais e seguir os bons exemplos de dois campos de golfe do Algarve que, já há largos anos, são
regados com água residual tratada, com origem em ETAR's localizadas na sua envolvente. A utilização
de água residual proveniente das ETARs, desde que devidamente tratada e que ofereça garantias de
qualidade e segurança, é uma excelente forma de aportar mais sustentabilidade ao golfe, com
benefícios ambientais e económicos imediatos e evidentes.
 
Concluo, relembrando que Portugal foi eleito, durante 5 anos consecutivos, "Melhor Destino de Golfe
do Mundo", nos World Golf Awards. Do lado da Federação Portuguesa de Golfe estamos apostados em
perseguir o primeiro lugar do pódio, não só porque somos o melhor destino, mas também o mais
sustentável.
 
Miguel Franco de Sousa
 
Seguir
 
Presidente da Federação Portuguesa de Golfe
 
Miguel Franco de Sousa
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