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Fórmula 1 e MotoGP 
são "montras 
para o mundo 
como há poucas" 

Algarve é destino maduro e com taxas de ocupação 
de 100% no verão, mas um ano atípico com efeitos 
devastadores faz pensar em mudança. Texto: Ana Laranjeira 

„¥" 

'<c 

O sol continuou a brilhar por ter-
ras algarvias e as praias banhadas 
por tons amenos de azul-esver-
deado. Mas a banda sonora habi-
tual das gentes de todos os cantos 
a falar em diferentes línguas si-
lenciou-se. O retrato do último 
verão é cinzento. E como o turis-
mo alimenta grande parte da eco-
nomia algarvia, 2020 será ano de 
má memória por estas bandas, 
com efeitos devastadores sobre o 
emprego - direto e indireto. Que 
o inverno irá agravar. Há, porém, 
dois grandes eventos à porta que 
prometem trazer algum calor à 
região - e à economia local - nes-
ta reta final de um ano para es-
quecer. 

"Quando falamos da Fórmula 1 e 
do MotoGP, antes ainda do impac-
to na procura no momento do 
evento, há um impacto que é tal-
vez mais importante: serem mon-
tras para o mundo como poucos 
eventos o conseguem ser", assegu-
ra o presidente da Região de Turis-
mo do Algarve (RTA). "Esse benefi-
cio e o facto de, apesar de tudo, vi-
rem pelo menos cinco mil pessoas 
de cada vez - pessoal das equipas 
das duas competições -, que per-
manecem cerca de uma semana no 
território, são já de si importantes." 
Mas face ao volume da oferta estes 
eventos têm, ainda assim, impacto 
reduzido. "Tudo dependerá das 
condições em que estes eventos se 
realizem em termos de impacto di-

  

reto e no momento do evento em 
termos de participação de público", 
concretiza João Fernandes. 

O Grande Prémio de Fórmula 1 
vai decorrer no Autódromo Inter-
nacional do Algarve, em Portimão, 
entre 23 e 25 de outubro, estando 
à venda bilhetes embora para uma 
ocupação bem inferior à capacida-
de da infraestrutura. No final do 
próximo mês, de 20 a 22 de no-
vembro, é vez do MotoGP - que 
trará a este palco o herói português 
da modalidade, Miguel Oliveira. 
"Estivemos a analisar e entre ban-
cadas é relativamente fácil ter cir-
cuitos autonomizados para peque-
nos setores, ter circuitos de chega-
da, de estacionamento, de acesso 
ao recinto e um conjunto de valên-
cias extraordinárias - porque é um 

"Se não houver 
mudanças em breve 
no transporte aéreo, 
será difícil que o golfe 
tenha uma atividade 
expressiva." 
—JOÃO 

FERNANDES 

Presidente da 

Região de Turismo 

do Algarve árj i  

autódromo internacional, com a 
certificação mais elevada no mun-
do", diz João Fernandes. "Seria 
muito, mas muito importante para 
o Algarve que pudesse acontecer 
com um volume considerável de 
público. Seria pelo menos o garan-
te que durante aqueles períodos te-
ríamos uma afluência significativa 
à região." 

Destino turístico maduro (tal 
como a Madeira), nos meses de ve-
rão o Algarve conta habitualmente 
com taxas de ocupação na casa dos 
100%. O que significa que a região, 
para crescer, tem de apostar no res-
to do ano, esbatendo os efeitos da 
sazonalidade. Nos últimos anos, 
conseguiu algum resultado e os 
números de janeiro e fevereiro 
apontavam para a continuidade 
dessa tendência. Até rebentar a 
pandemia e com ela colapsarem os 
resultados do esforço. A dimensão 
da fatura será tanto mais pesada 
quanto mais demorarem a chegar 
vacina ou tratamento para a covid. 

Peso do desemprego 
Em 2019, o Algarve contou com 
mais de cinco milhões de hóspedes 
que foram responsáveis por quase 
21 milhões de dormidas (dados do 
INE). Números que ficaram acima 
dos anos anteriores, mas não serão 
replicados agora. Nem de perto. 
"Terminámos 2019 com mais um 
recorde: 21 milhões de dormidas 
em hotelaria, mais de nove mi-

  

lhões de passageiros desembarca-
dos. E começámos 2020 da melhor 
forma, com janeiro e fevereiro a 
acrescentar, no seu acumulado, 
14,6% aos hóspedes em hotelaria 
em relação ao período homólogo. A 
receita estava a crescer até mais do 
que a procura - que é algo que o Al-
garve ambiciona, crescer durante a 
época baixa", diz João Femandes. 

A primeira quinzena de março 
ainda alimentou a onda de cresci-
mento. Mas com Portugal (a 19 de 
março) e outros países europeus a 
declararem Estado de Emergência, 
implementando medidas de restri-
ção de movimentos e o encerra-
mento de fronteiras o quadro mu-
dou, transformando-se num triste 
prólogo dos meses seguintes. 

"Em março, a primeira quinzena  

decorreu com boa atividade mas a 
segunda ditou uma queda abrupta 
e no final, acabámos por ter pratica-
mente 50% da atividade consegui-
da nesse mês em 2019. Abril e maio 
foram meses de confinamento e de 
inatividade praticamente total -
apenas alguns turistas estrangei-
ros, que normalmente têm estadas 
prolongadas e que se sentiam mais 
seguros na região permaneceram, 
bem como alguns, nacionais e es-
trangeiros, que têm aqui uma se-
gunda habitação", acrescenta o res-
ponsável. 

No final de maio, perdido o balão 
de oxigénio que a Páscoa tipica-
mente gera, o Algarve começou a 
recuperar as primeiras ligações ao 
estrangeiro, com voos como o da 
Luxair. "Conseguimos reativar os 
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2% 
e de natureza ganham popularida-

 

de em termos do mercado domés-

 

tico e espanhol. E o Algarve tem 
outra carta na manga. "Na Europa, 
e nas grandes organizações, está a 
discutir-se o teletrabalho e estamos 
a tentar explorar isso do ponto de 
vista da oportunidade em diferen-
tes mercados. Temos conseguido 
atrair alguns nómadas digitais e 
queremos alargar esse convite e 
essa oportunidade a um conjunto 
mais vasto de pessoas", revela o li-
der da região de turismo. 

Retoma em 2021? 
O presidente do Turismo do Algar-
ve defende que 2020 é um ano que 
ficará para a História pelas lições 
que deixa em campos como a digi-
talização e a sustentabilidade, e 
que é dificil antecipar o que virá já 
a seguir. "Para 2021, tudo depende 
de como evoluir a realidade pandé-
mica. Se até ao final do ano houver 
uma vacina, mesmo que ainda não 
tenha impacto do ponto de vista da 
imunidade de grupo numa socie-

 

Já decorrem treinos 
no autódromo de Portimão. 
FOTO: EPA/FILIPE FARINHA 

nninffiliffio N1110 

primeiros voos antes de destinos 
concorrentes e em junho já houve 
uma atividade mais conseguida. Ti-
vemos mais de 11% de taxa de ocu-
pação/quarto, com 7% da capacida-
de aérea recuperada, mas isso não 
chegou para evitar uma subida bru-
tal do desemprego. Face ao período 
homólogo de 2019, foram quase 
mais 232% de desempregados." 
Comparando com maio, a reta final 
do primeiro semestre não foi tão 
negativa: houve uma diminuição 
do desemprego de 5,5%. 

Esta escalada do desemprego não 
respeita recursos humanos diretos 
do turismo, mas a toda a cadeia de 
valor - a atividade turística alimen-
ta várias outras, como o comércio, 
os serviços, a restauração e a ani-
mação cultural. Nesta altura, con-

  

vém lembrar, estavam ainda em vi-
gor os mecanismos ativados pelo 
governo para tentar segurar postos 
de trabalho, incluindo o regime de 
lay-off simplificado. 

Julho contou já com os ventos de 
Espanha. Em épocas de crise, os 
mercados internos e de proximida-
de costumam ajudar a mitigar os 
efeitos adversos e a abertura da 
fronteira com o país vizinho, no 
início do mês, bem como a proxi-
midade dos territórios, possibili-
tou a chegada de turistas por via ro-
doviária. Ainda assim, e de acordo 
com a RTA, houve taxas de ocupa-
ção em hotelaria na casa dos 36% -
melhores do que no mês anterior, 
mas muito abaixo do verificado 
em julho de 2019. Com cerca de 
35% da capacidade aérea recupera-
da, o desemprego continuava mui-
to elevado: mais 216% do que no 
período homólogo. 

E se costumava ser o mês mais 
forte, João Femandes descreve este 
agosto como um mês bipolar. Os 
portugueses rumaram em força a 
Sul, mantendo-se ainda presença 
espanhola e sendo os números re-
forçados (com a entrada de Portu-
gal no corredor aéreo com o Reino 
Unido, no dia 20) com turistas bri-
tânicos de última hora. A taxa de 
ocupação superou os 60% e tinha 
sido recuperada quase metade da 
capacidade aérea da região em ple-
no verão. "No entanto, em setem-
bro, voltámos a cair a pique, depois 
de uma primeira quinzena aceitá-
vel, quando Londres tomou a fe-
char o corredor aéreo, no dia 12." 

Diversificação da oferta 
A saída de Portugal da lista britâni-
ca de países seguros teve efeitos 
imediatos no Algarve - e outros 
que vão continuar a sentir-se. A se-
gunda época alta do golfe decorre 
entre setembro e novembro e com 
Portugal na lista negra (obrigando a 
uma quarentena no regresso ao 
Reino Unido e Irlanda) há muitas 
voltas de golfe que não vão chegar 
a acontecer. Até agosto, em termos 
do número de voltas, as perdas são 
de 193% face ao período homólogo, 
oque se traduz em milhões de eu-
ros em prejuízos. "Se não houver 
uma alteração das circunstâncias 
do transporte aéreo e das políticas 
de fronteiras, será muito dificil que 
o golfe tenha uma atividade ex-
pressiva", admite João Femandes. 

Se a aposta na diversificação da 
oferta já se verificava, agora esse é 
um caminho sem retomo. Com a 
chegada do outono, o turismo rural 

—Desemprego 
O desemprego aumentou 2320/0 no 
Algarve em junho, face ao período 
homólogo, revela a RTA. 

0% 
—Taxa de ocupação 
Com portugueses e estrangeiros, 
a taxa de ocupação na hotelaria na 
região em agosto superou os 6o%. 

21 
—Milhões de dormidas 
O Algarve contou com mais 
de 21 milhões de dormidas 
no total do ano passado. 

dade, vai criar-se uma expectativa 
no consumidor diferente da que 
existe hoje." 

Apesar do grande ponto de inter-
rogação que acompanha para já 
2021, há quem tenha programados 
investimentos para a região. A 
easyJet anunciou nesta semana a 
abertura de uma base sazonal em 
Faro a partir de março. Mais de 20 
anos depois de ter começado a ligar 
vários destinos da Europa a Faro, a 
low cost avança assim para a tercei-
ra base em Portugal, criando à par-
tida uma centena postos de traba-
lho diretos. 

Apesar dos dias dificeis que o tu-
rismo e a região atravessam, a im-
plementação desta base vai ter 
também efeitos indiretos sobre o 
emprego. Além de todos os servi-
ços ligados aos passageiros, que 
podem ser reforçados, localmente 
e a médio prazo mais turistas po-
dem chegar à região, exigindo 
mais recursos humanos em áreas 
complementares como restaura-
ção, serviços e comércio. 
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líderes exigem medidas 
fortes no OE 2021 

Da agricultura à indústria e serviços, sem esquecer as startups, 
prioridades para um Orçamento do Estado que responda 

melhor à crise e garanta manutenção do emprego. 

ESPECIAL 7 PÁGINAS — P. 06-12 

Exclusivo OE 2021 

Governo aposta 
5,7 mil milhões 
em investimento 

BANCA — P. 20 

"É altura de virar 
a página." Rui 
Vilar deixa Caixa 
no final do ano 

BU2Z - P. 30-31 

Lego vai crescer 
a dois dígitos 
e quer abrir 
mais 150 lojas 

NEGÓCIOS — R 14-15 

Desemprego 
no Algarve subiu 
232% em agosto. 
A puxa por região 

ENTREVISTA DVÍTSF — P. 04-05 

"Tememos uma vaga de 
despedimentos depois do 
lay-off, assume a líder da CGTP 

UNIVERSIDADES — P. 27 

Há 800 bolsas 
até mil euros 
para estudantes 
universitários 
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para a sua empresa 
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NÚMEROS

€250
milhões é o total da carteira 
de investimentos feitos pelo 
Krest Real Estate Investments 
em Portugal. Além de vários 
projetos em Lisboa, o grupo 
apostou também em 
Miraflores e no Algarve

14
é o número de andares da K 
Tower, torre de escritórios na 
Expo, que representou um 
investimento de €50 milhões

Krest adia abertura 
de hotel para janeiro
Claude Kandiyoti tem perto de €250 milhões 
investidos no imobiliário em Portugal

André Rito

Finalizado em junho, o primei-
ro Hotel Moxi em Portugal, do 
Grupo Mariott, está com a inau-
guração suspensa desde o início 
do verão. Esteve para abrir em 
setembro, mas a evolução da 
pandemia acabou por trocar 
as voltas a Claude Kandiyoti, 
presidente do Krest Investment 
Group, proprietário da unidade 
hoteleira. Com investimentos 
no nosso país na ordem dos 
€250 milhões, o empresário 
tem-se desdobrado em viagens 
entre a Bélgica, onde vive, e 
Portugal. “Prevemos fazer um 
soft opening durante o mês de 
janeiro, mas ninguém sabe 
muito bem como o mercado vai 
estar nessa altura”, disse ao Ex-
presso o investidor belga, que já 
fez sete testes à covid-19 desde 
o início da pandemia.

Situado em frente à Gare do 
Oriente, o hotel do Grupo Ma-
riott faz parte de um complexo 
que inclui também a K Tower, 
uma torre de escritórios que 
está atualmente em constru-
ção. Serão 15 mil metros de 
área distribuídos por 14 an-
dares, num investimento €50 
milhões da Krest Real Estate 
Investments. E é aqui que re-
sidem as maiores dúvidas do 
empresário belga, cuja famí-
lia fez fortuna em Portugal na 
área dos têxteis.

Mudança de uso  
e incerteza nos escritórios

Num tempo de pandemia e 
teletrabalho, o futuro adivi-
nha-se incerto para o mercado 
de escritórios, mesmo numa 
cidade com tão poucos espaços 
disponíveis.

O que vai acontecer, acredita 
o empresário, será uma mu-
dança no que respeita à dinâ-
mica de utilização de espaços 
interiores e exteriores. “Na 
K Tower estamos a construir 
novos espaços exteriores para 
fazer reuniões de negócios. As 
pessoas vão acabar por voltar 
para os seus escritórios, mas 
não acredito que isso vá acon-
tecer antes do fim de 2021”, 
afirmou, estabelecendo algu-
mas diferenças neste mercado 
entre Portugal e a Bélgica. “Há 
uma aposta maior em Bruxelas 
na procura de espaços exterio-
res”, explica o empresário.

Apesar das dúvidas de Kan-
diyoti, o mercado dos escritó-
rios tem dado alguns sinais de 
recuperação em Lisboa. Se-
gundo a consultora Savills, no 
mês de agosto registou-se um 
volume de absorção aproxi-
mado de 13.500 metros qua-
drados, um aumento de 19% 
comparativamente ao mesmo 
período do ano de 2019.

Mercado residencial  
duplica vendas

O imobiliário tem-se mostra-
do um dos sectores mais re-
silientes durante a pandemia 
em Portugal. Ao contrário das 
perspetivas mais pessimistas, 
os preços não caíram a pique 
nem o volume de vendas teve 
abrandamentos significativos.

Em alguns casos, houve até 
um incremento quer nos arren-
damentos quer nas vendas — o 
que se tem assistido é a uma 
alteração nos padrões da pro-
cura. “No mercado residencial 

escala. Há muitos negócios a 
acontecer no mercado. Os in-
vestidores em pequena escala 
desapareceram, aqueles que 
vinham para comprar apenas 
um imóvel numa lógica resi-
dencial. Esses precisam de se 
deslocar e não estão disponí-
veis para viajar havendo risco 
de contágio. Mas os fundos que 
costumam investir no país ain-
da estão ao mesmo nível. Há 
imenso dinheiro no mercado, 
é uma loucura.”

Presente em Portugal desde 
2010, a Krest Real Estate In-
vestments iniciou os negócios 
com a compra de um armazém 
para a empresa têxtil fami liar 
em Paços de Ferreira. Foi por 
essa altura que começou a sur-
gir também no negócio imobi-
liário, investindo na compra 
de 11 imóveis ao Estado. “Na 
altura, Maria Luís Albuquer-
que precisava de dinheiro para 
pagar as pensões. E nós con-
corremos a uma série de edifí-
cios à venda em hasta pública, 
pagámos sem recurso a finan-
ciamento”, lembrou Kandiyoti, 
que atualmente tem mais de 
uma dezena de projetos imo-
biliários em Portugal.

Um dos investimentos que a 
empresa tem estado a promo-
ver chama-se Jardim de Mira-
flores. Com vista para o estuá-
rio do Tejo e uma vasta mancha 
verde, são três edifícios que vão 
de encontro ao mercado em 
tempos de distanciamento soci-
al. A empresa tem também em 
curso dois projetos no Algarve, 
o Lakes 24, em Vilamoura, e 
o Forte Novo, em Quarteira. 
Apesar de ter alguns projetos 
residenciais em zonas de luxo, 
como na Baixa pombalina, o 
essencial do negócio, diz Clau-
de, é a habitação a preços mais 
acessíveis. “É nisso que a nossa 
equipa agora está focada.”

economia@expresso.impresa.pt

duplicámos as nossas vendas, 
há uma grande procura de in-
vestidores para casas, subiram 
os preços e as vendas. O mer-
cado está um pouco mais len-
to, mas continua a crescer. Fui 
ao Algarve ver um dos nossos 
projetos, temos menos visitas, 
mas as pessoas que vêm estão 
decididas a comprar”, afirmou.

Investidores estrangeiros 
mantêm o interesse

Questionado sobre o investi-
mento estrangeiro em Portu-
gal, que durante os últimos 
anos alavancou boa parte do 
sector imobiliário, Claude Kan-
diyoti não tem dúvidas de que o 
país continua a despertar o in-
teresse de investidores interna-
cionais. “Continuam a querer 
investir em projetos de grande 

Imagens 3D do Forte Novo, em Quarteira, e do Jardim  
de Miraflores, outros projetos do grupo em Portugal
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Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=269b5fda-1015-41d9-b766-

00054804c482&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os preparativos para o Grande Prémio de Fórmula 1 no Autódromo Internacional do Algarve, daqui a
menos de 2 semanas, estão a decorrer a toda a velocidade. A organização quer mostrar que é possível
organizar o evento em segurança e para dar o exemplo, na há 15 dias que os funcionários do
Autódromo são testados à COVID-19 todos os dias e os bilhetes, mesmo alguns que custam 650
euros, já foram todos vendidos.
Declarações de Paulo Pinheiro, diretor do Autódromo do Algarve.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-10-12 08:14
 TSF - Notícias , 2020-10-12 09:14
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Algarve com quebra de 10,3 milhões  
nas dormidas entre abril e outubro

O Algarve registou menos 10,3 
milhões de dormidas entre abril 
e outubro em relação ao mesmo 
período de 2019, o que se traduz 
numa quebra de €635,8 milhões, 
segundo a Associação dos Hotéis 
e Empreendimentos Turísticos 
do Algarve (AHETA). Esta 
associação conclui ainda que a 
taxa média de ocupação turística 
entre abril e outubro no Algarve 
foi de 27,5%, o que representa uma 
descida de 65,5% e uma quebra 
de 68,7% no volume de negócios 
comparativamente ao período 
homólogo do ano passado. Os 
resultados refletidos nos hotéis 
e empreendimentos turísticos 
devem-se, sobretudo, “a quebras  
na procura dos principais mercados 

externos, nomeadamente do 
maior fornecedor de turistas, o 
Reino Unido (-88,9%), traduzidas 
em menos 626 mil hóspedes e 
3,8 milhões de dormidas”. Com a 
pandemia registaram-se também 
descidas assinaláveis nos fluxos 
turísticos da Alemanha (-77,4%), 
Holanda (-67,3%), Irlanda 
(-94,7%) e França (-73,2%). Já o 
mercado interno, nos meses de 
agosto e setembro, “mostrou um 
comportamento notável”, segundo 
a AHETA, tendo subido 32%, com 
mais 615 mil dormidas e 143 mil 
hóspedes do que em relação ao 
mesmo período de 2019. O mercado 
nacional representou 62,3% 
das dormidas totais nos hotéis e 
empreendimentos turísticos.
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orna travagem a fundo das 
viagens internacionais, o 
turismo interno tem sido 
a salvação do setor. No 
mês de agosto, os residen-

 

tes responderam por dois terços 
dos cinco milhões de dormidas 
registadas em território nacional 
e houve até regiões onde o turis-
mo interno cresceu em relação 
ao ano passado. Mas a chegada da 
época baixa está a preocupar os 
operadores do setor, que se pre-
param para mais meses de taxas 
de ocupação em níveis historica-
mente baixos. Para o mês de ou-
tubro, segundo o último inquéri-
to da Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares de Por-
tugal (AHRESP), mais de meta-
de das empresas de alojamento 
estima uma taxa de ocupação 
zero ou inferior a 10%. Para no-
vembro e dezembro, metade es-
pera ocupação zero. 

É neste contexto que Gover-
no e privados têm procurado so-

luções para impul-
sionar a procura tu-
rística interna ao 
longo dos próximos 
meses. Entre elas, a 
comparticipação 
pública de descon-
tos oferecidos pelos 
operadores priva-
dos, uma medida 

que vem trazer saldos ao turis-
mo. No portal criado pelo Turis-
mo de Portugal no âmbito desta 
campanha já há mais de 600 
ofertas, que vão desde o aloja-
mento até aos transportes, pas-
sando por museus, monumen-
tos, experiências na natureza ou 
nas cidades, e que estarão dispo-
níveis até ao final do ano. 

Os descontos vão até 50% e 
são comparticipados em partes 
iguais pelas empresas que os ofe-
recem e por entidades públicas. 
As ofertas estão disponíveis na 
plataformavisitaportugaLpt, po-
dem ser utilizadas até 15 de de-
zembro e estão divididas por vá-
rias áreas: experiências turísti-
cas (onde se incluem passeios, vi-
sitas guiadas, gastronomia ou ati-
vidades desportivas, entre ou-
tros); alojamento em hotelaria, 
aldeias do xisto ou solares; visi-
tas a museus e monumentos na-
cionais geridos pela Direção Ge-

  

ral do Património Cultural 
(DGPC); e viagens da CP. 

Ofertas vão do alojamento 
aos transportes 
Já há várias ofertas de aloja-

mento inseridas na campanha. 
No caso da hotelaria, podem ser 
consultadas no portal Click 2 
Portugal, gerido pela Associação 
da Hotelaria de Portugal (AHP). 
Para já, há 45 hotéis aderentes e 
os descontos, oferecidos a quem 
fizer a reserva neste portal, va-
riam para cada estabelecimento. 

Para os solares, a campanha 
é gerida pela marca Solares de 
Portugal, da Associação do Tu-
rismo de Habitação. As reservas 
efetuadas na plataforma da Sola-
res de Portugal dão direito a des-
contos de 30% para estadas mí-
nimas de duas noites e há mais de 
100 solares a aderir à campanha. 
Já as reservas para alojamentos 
em aldeias do xisto são feitas 
através do portal Book in Xisto e 
os descontos variam. 

Quanto às viagens da CP, a 
campanha dá direito a 35% de 
desconto emviagens de ida e vol-
ta em Intercidades, InterRegio-
nal ou Regional. Os bilhetes po-
dem ser comprados na bilhetei-
ra online ou na aplicação da CP. 

Já no caso dos museus e mo-
numentos, são propostos 17 iti-
nerários, divididos por região, 
com descontos de 25% para in-
divíduos e de 45% para famílias 
de até dez pessoas. A título de 
exemplo, o itinerário para a re-
gião Norte abrange 19 equipa-
mentos, desde o Castelo de Gui-
marães até à Casa das Artes no 
Porto, entre outros. Sem descon-
tos, visitar estes 19 equipamen-
tos custaria um total de 53 euros; 
no âmbito desta campanha, o va-
lor passa para 40 euros para um 
indivíduo. Alista dos itinerários 
disponíveis pode ser consultada 
no portal da DGPC. 

A área das experiências, por 
fim, é aquela que reúne o maior 
número de ofertas, com mais de 
400 até à data. Os descontos es-
tão divididos por aventura, natu-
reza, gastronomia e vinhos, famí-
lia, cultura e património, cidade, 
mar e ateliers e oficinas. A lista 
pode ser consultada no portal da 
campanha TuPodes. • 

Há mais de 600 
descontos para 
visitar o país 
até dezembro 
Com o objetivo de impulsionar a procura 
turística interna, Governo e operadores 
privados juntaram-se para oferecer descontos 
de até 50% em alojamento, cultura, experiências 
e transportes. Já há mais de 600 ofertas. 

RAFAELA BURD RELVAS 

JOSÉ TINY Ilustraçào 

A taxa de ocupação 
da hotelaria 
nacional deverá 
atingir mínimos 
históricos no 
último trimestre. 
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Da natureza à arte, onde estão os descontos do turismo 

Entre experiências culturais e gastronómicas, passeios e visitas guiadas, 
estadas em hotéis e solares, viagens de comboio e visitas a museus, há mais 
de 600 ofertas com desconto, que podem ser usadas até dezembro. 

HÁ MAIS DE 400 EXPERIÊNCIAS 
DISPONÍVEIS E 60 MUSEUS E 
MONUMENTOS PARA VISITAR  

HOTÉIS E SOLARES A 
PREÇO DE SALDO PARA 
ESTADAS ATÉ DEZEMBRO  

CP DÁ DESCONTO DE 35%, 
MAS HÁ PROMOÇÕES 
QUE FICAM MAIS EM CONTA 

As experiências com desconto estão disponíveis no por-
tal TuPodes, gerido pelo Turismo de Portugal, através do 
qual podem ser emitidos os cupões para usufruir das ati-
vidades. Desde passeios náuticos até provas de vinhos, 
passando por atividades na natureza, como arborismo ou 
visitas a parques naturais, ou ainda "workshops" de ola-
ria ou de fotografia, há 413 experiências, distribuídas por 
várias áreas, com descontos que chegam até aos 50%. 
Quanto à campanha para as visitas a museus e monumen-
tos, esta estava prevista para o verão, mas foi prolongada 
até 31de dezembro. O programa permite visitar todos os 
museus, palácios, monumentos estilos arqueológicos na-
cionais que estão sob a dependência da Direção Geral do 
Património Cultural e das Direções Regionais de Cultu-
ra. Ao todo, são mais de 60 equipamentos, que estão dis-
tribuídos por 17 itinerários: Braga- Guimarães; Coimbra-
-Condeixa; Porto-Gaia; Lisboa Norte, Xabregas-Chiado 
(Lisboa); Ajuda-Belém (Lisboa); Lamego-Tarouca; Ba-
talha-Peniche; Algarve; Alentejo; Centro; Norte; Alente-
jo-Algarve; Arqueologia; Conventos e Mosteiros; Itine-
rário Histórico de Lisboa; e Património Mundial Unesco. 
Os descontos são de 25% para bilhetes individuais e de 
45% para famil ias de até dez pessoas, sendo que cada bi-
lhete pode ser utilizado no prazo de sete dias. Os bilhetes 
podem ser adquiridos em qualquer um dos sítios incluí-
dos em cada itinerário. • 

Há três categorias de alojamento a participar nesta cam-
panha: hotelaria, solares e aldeias do xisto. No primeiro 
caso, há descontos para estadas até 15 de dezembro, que 
devem ser reservadas no portal Click 2 Portugal. Esta pla-
taforma conta com mais de 300 estabelecimentos hote-
leiros registados, mas, para já, a campanha turística só 
conta com 45 participantes. Destes, vários avisam que já 
têm pouca disponibilidade para os próximos meses. Para 
beneficiar do desconto, que chega aos 50% mas que não 
pode ultrapassar o máximo de 100 etwos por noite, é ne-
cessário inserir o código TUPODES no ato da compra 
Quanto aos solares, a campanha oferece um desconto de 
30% em reservas efetuadas na plataforma da Solares de 
Portugal, para estadas mínimas de duas noites, também 
até 15 de dezembro. Neste caso, há 111 solares que aderi-
ram à campanha promocional, a maioria dos quais situa-
da no norte do país, mas vários também no Centro e no 
Alentejo. Já no que diz respeito às aldeias do xisto, as re-
servas são feitas através da plataforma Book in Xisto, que 
permite reservar não só alojamento, mas também restau-
rantes ou experiências, com mais de 80 operadores a par-
ticipar. A rede das 27 aldeias do xisto, que se estende de 
Castelo Branco a Coimbra, é um projeto gerido por 21 
municípios da região Centro. Os estabelecimentos turís-
ticosestão distribuídos pela Serra da Lous'ã, Serra do Açor, 
zona do Zêzere e Tejo- Ocreza. • 

A CP oferece um desconto de 35% em viagens de ida e 
volta em Intercidades, InterRegional ou Regional, para 
bilhetes comprados na bilheteira online ou através da apli-
cação móvel da empresa O desconto é o mesmo indepen-
dentemente do percurso efetuado e, para beneficiar des-
ta promoção, é necessário selecionar a opção "acordos 
comerciai? no passo 3 da compra, para cada um dos pas-
sageiros, e inserir o código 33720. Além disso, o descon-
to só é válido mediante a compra de uma estada ou de uma 
experiência turística, que tenha sido adquirida também 
no âmbito da campanha Visita Portugal. 
Assim, no caso de ter sido reservada uma estada, a data 
da viagem de ida tem de coincidir com a de "check in" e a 
de regresso com a de "check out". Importa notar, contu-
do, que esta campanha não é acumulável com outros des-
contos e que a CP tem outras promoções em vigor que 
permitem comprar bilhetes mais em conta. É o caso, por 
exemplo, dos bilhetes comprados online com mais de cin-
co ou de oito dias de antecedência da viagem. Numa si-
mulação feita pelo Negócios, uma viagem de ida e volta 
Lisboa-Porto, se comprada com essa antecedência, po-
deria ficar por 22,50 euros, dependendo do horário esco-
lhido e do tipo de comboio utilizado (Alfa Pendular ou In-
tercidades). Já com o desconto de 35% oferecido no âm-
bito da campanha turística, a mesma viagem custaria um 
total de 33 euros. ■ 

413 
EXPERIÊNCIAS 
Até à data, já há 413 
ofertas de descontos 
para experiências, da 
gastronomia à natureza. 

2 35% 
DESCONTO 
As viagens da CP 
compradas online 
têm um desconto 
de 35%. 

NOITES 
Para beneficiar dos 
descontos nos solares, 
é preciso reservar um 
mínimo de duas noites. 
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Mexidas no IRS 
e IVA injetam 400 

milhões na economia 

 

Défice pode subir 
mas contas públicas 

terão rédea curta 

 

O que já se sabe sobre o 
Orçamento que é entregue 

hoje no Parlamento 

  

ECONOMIA 10 a 14 

001.1114fr 

11111  1 

ANTENA 

• 

CONVERSA CAPITAL FREDERICO FALCÃO 

Exportações de vinho devem crescer 
2,5 % este ano e "muito mais" em 2021 
Líder da ViniPortugal diz que o setor não terá considerado "suficientemente 
atraente" o pacote de apoios criado durante a pandemia de covid-19. PRIMEIRA LINHA 4 a 8 

 

egOCIOS 
Segunda-fe'ra'"dg=rbZ„;,?.2=5='Z'r%'4=5.€.2. pe negoci os.pt 

 

IAPMEI oferece a privados 1 euro por 
ação para saírem da garantia mútua 

inve.tidor privado 

Há mais de 600 
descontos para 
visitar o país 
até dezembro 

r  

Bolsa 
Wall Street aponta 
a Joe Biden mas 
dá-se melhor com 
os republicanos 
MERCADOS 20 a 22 

Angola 
Lourenço denuncia 
desvio de 24 mil 
milhões dos 
cofres públicos 

Turismo 
Comprador inglês 
falido abandona 
paquete Funchal 
em Lisboa 
EMPRESAS 18 
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Espanhóis em Vila Real de Santo António

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8237207f-f7c8-4398-b918-

f6e4aa2a8300&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vila Real de Santo António tem recebido este fim de semana muitos espanhóis, apesar de não haver a
habitual feira da praia.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-10-11 13:33
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-11 15:21
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-11 16:12
 TVI - Diário da Manhã , 2020-10-12 07:46
 TVI - Diário da Manhã , 2020-10-12 09:48
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-10-12 09:48
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-10-12 07:46
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-12 10:45
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Quebras no turismo do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bd421f09-b608-4e4c-a090-

1c92f9cab73b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com quebras a rondar os 70%, a época turística de 2020 está a ser a pior de sempre no Algarve, o
diagnóstico é da principal associação hoteleira da região, que antevê o fecho da maior parte dos
empreendimentos nos próximos dias e um impacto sem precedentes no desemprego.
Declarações de Elidérico Viegas, Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-10-11 13:32
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SEGUNDO A AHETA 

Ocupação hoteleira 

desceu 40% em setembro 
A taxa de ocupação global média/ 

quarto no Turismo do Algarve durante 
o mês de setembro foi de 52,5%, um 
valor 39,9% abaixo do valor registado no 
mês homólogo de 2019, anunciou hoje 
a Associação dos Hotéis e Empreendi-
mentos Turísticos do Algarve (AH ETA). 

Em comunicado a associação 
hoteleira especifica que o mercado 
britânico foi o que mais contribuiu 
para a descida verificada (-68,2%), 
seguido pelo irlandês (91.3%) e pelo 
alemão (-48,3%). 

0 mercado nacional foi o único 
a apresentar uma subida, (+36%), 
tendo representado 49,5% do total 
das dormidas. 

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

Em valores acumulados, a ocupa- de -55,8% desde Janeiro e o volume 
ção cama regista uma descida média de vendas uma descida de -51,3%. 
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Imigração 

Capturados 

16 dos 17 
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GNR trava 

festa ilegal 
no Funcho 
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REITOR PAULO ÁGUAS NA SEMANA EM QUE COMEÇA O ANO LETIVO 

Alunos na Universidade 
só mesmo para ter aulas 
A cumprir o seu primeiro 4 
mandato como reitor, 

Paulo Águas, 56 anos, 

fala sobre o início 

do ano letivo e como 

está a Universidade 

a lidar com a pandemia. 

E das praxes. 

Mas fala também 

do aumento-recorde 

das entradas de alunos, .POMPIMOt 

da dificuldade de alunos 

e famílias em encontrar 

alojamentos e da queda 

do número de estudantes 

universitários 

• .6t.,444 

P5 

Turismo 

Ocupação 

hoteleira desceu 

40% em setembro 

P6 

I liga 

Portimonense e 

Forense tropeçam 

com clubes 

de Lisboa 
P 20 

JORGE BOTELHO, NOVO LÍDER DO COMBATE AO VIRUS EM EXCLUSIVO AO JA 

"A nossa capacidade de resposta 

está muito longe de se esgotar" 

Músico 

Diogo Piçarra 

e Dino D'Santiago 

candidatos 

a prémio MN 
P 24 

>4~, a JORNAL do ALGARVE 

O ,ffigl 

 

ONTRIBUTO FAZ A DIFERENÇA 

  

Algarvio ganha volta 
que não passou no Algarve 

P 19 
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REITOR FALA DE PANDEMIA NA SEMANA EM QUE COMEÇAM AS AULAS 

Estudantes devem vir à Universidade só para ter aulas" 
A cumprir o seu primeiro mandato como reitor, Paulo Águas, 56 anos, 
fala sobre o início do ano letivo e como está a Universidade a lidar com a pandemia. 
E das praxes. Mas fala também do aumento-recorde das entradas de alunos, 
da dificuldade de alunos e famílias em encontrar alojamentos 

e da queda do número de estudantes universitários 

Paulo Águas ao Jk. "regulamento Interno sanciona as praxes. Se elas ocorrerem haverá sanções" 

> JOÃO PRUDÊNCIO 

JORNAL do ALGARVE (J.A.) 
Quais as novidades deste 
ano letivo relativamente ao 
convívio entre a comunidade 
universitária e a pandemia? 

Paulo Águas - Este ano 
tivemos que impor a obrigação 
de máscaras em todos os es-
paços cobertos, dispusemos 
500 dispensadores de álcool 
gel fixos à porta das aulas. 
Temos separadores feitos 
para evitar cruzamentos dos 
estudantes. Estamos a pedir 
aos estudantes que passem 
o menor tempo possível nas 
instalações, só para ter aulas. 
Limitámos os espaços nos 
bares. Nas cantinas também. 

J.A. - E nas aulas de des-
porto, e nos laboratórios, 
haverá cuidados cuidados? 

P.A. - Aí haverá adapta-
ções. Algumas serão adap-
tações de metodologias de 
ensino com recurso a vídeos, 
sempre para garantir o cum-
primento das regras em vigor 
de distanciamento físico e 
de proteção dos estudantes. 
A nossa estimativa é que no 
início do ano letivo vamos ter 
20% de aulas remotas, sobre-
tudo para os anos que não o 
primeiro. O primeiro é tudo 
presencial, os outros anos 
algumas teóricas serão da-
das remotamente, o que nos 
obrigou a uma reorganização 
de horários de forma a que os 
alunos tenha apenas algumas  

aulas remotas para não terem 
que vir às instalações. 

J.A. - Há planos de contin-
gência e medidas preventivas 
especiais? 

P.A. - Temos os nosso plano 
de contingência, as nossas 
salas de isolamento prepara-
das, esperemos que não seja 
necessário serem utilizadas. 
Temos os nossos pontos focais 
em todos os edifícios e sabe-
mos o que fazer, caso algum 
estudante revele sintomas. 
Levá-lo à sala de isolamento, 
contactar a linha Saúde 24, 
o delegado de saúde. O que 
queremos é que haja muita 
responsabilidade nos com-
portamentos dos estudantes. 
Estou convencido que a uni-
versidade é um local seguro 
para os estudantes, professo-
res e funcionários. A existência 
de um foco num estudante 
pode pór em causa todos os 
alunos da sala de aula, mas 
também a própria faculdade. 
Todas essas possibilidades se 
colocam e estão pré-definidas, 
mas serão vistas caso a caso 
com a autoridade de saúde. 
O que todos desejamos é que 
não haja casos, mas o que 
admitimos é que, a surgirem 
casos, não serão casos date-
tados a partir da Universidade, 
não será um estudante que 
sentiu-se mal numa sala de 
aula, foi à zona de isolamento 
e a partir daí a linha de saúde 
mandou fazer teste e deu posi-
tivo. O mais provável contudo é  

nós sermos contactados pela 
autoridade de saúde a dizer 
que há um caso positivo de 
um estudante da UAlg. E aí 
teremos todas as condições 
para despistar e saber quais 
as aulas que esse aluno teve, 
os contextos e será a autori-
dade local de saúde a dizer 
que é ou não um contacto de 
risco e se é ou não necessário 
isolar a turma. 

J.A. - Não haverá tantos 
estudantes em simultâneo 
numa sala de aula? 

P.A. - As mesas que tinham 
dois estudantes passam a 
ter um estudante. Para dar 
segurança aos estudantes, em 
todas as salas de aula nós te-
mos afixada a lotação máxima. 
Aqui o contexto é diferente do 
ensino secundário, onde os 
alunos estão sempre dentro 

•da mesma sala e têm todos 
as mesmas disciplinas. Aqui 
não. Há disciplinas de opção 
e disciplinas comuns entre 
cursos. Tentamos que os alu-
nos mudem o menos possível 
de sala de aula. Mas teremos 
sempre menos estudantes 
nos campae do que nos anos 
anteriores. 

J.A. - Quanto às praxes, 
houve alguma diretiva da 
reitoria? 

P.A. - Temos vindo a con-
versar com os estudantes, a 
Associação'Académica é uma 
estrutura informal que regula 
atividades das praxes. Temos 
vindo a aguardar, houve  

conversas, sensibilizações. E 
temos o compromisso de que 
não haverá praxes. Temos 
um regulamento interno que 
sanciona atividades praxísti-
cas. Se elas ocorrerem, serão 
alvo de processos disciplina-
res e serão imediatamente 
bloqueadas. 

J.A. - Mas porque não proi-
biu, pura e simplesmente? 

P.A. - Era muito fácil para 
o reitor da Universidade do 
Algarve, há duas semanas, 
ter publicado um despacho a 
dizer que estavam proibidas 
as praxes. Nós não fomos por 
esse caminho. Nós conversá-
mos com os estudantes. Os 
estudantes são responsáveis, 
em particular os dirigentes, e  

termos uma decisão dessas 
não era pedagógico. Devem 
ser os estudantes a tomar as 
boas decisões. Não há pres-
são da nossa parte, mas se 
porventura sentirmos que os 
estudantes não tomaram as 
boas decisões nós teremos 
depois que atuar de uma 
determinada maneira. Se eles 
tomarem boas decisões terão 
todo o nosso apoio. 

J.A. - Pode-se dizer que a 
UAlg está na linha da frente 
do combate ao covid-19? 

P.A. - Sim, mais do que 
investigação, estamos na 
linha da frente do combate à 
covid-19. O centro académico, 
que é um consórcio da UAlg e 
do Centro hospitalar univer-

  

sitário do Algarve, conhecido 
como ABC, é uma referência 
nacional, esteve na linha da 
frente da resposta, dinami-
zou muitos outros centros 
espalhados pelo País. E isso 
deixa-nos muito satisfeitos. Só 
foi possível dar essa resposta 
porque a UA ao longo destes 
anos adquiriu um conjunto 
de conhecimentos e de com-
petências que pôde transferir 
para o combate à covid, atra-
vés do aconselhamento, da 
realização de testes. E apoia-
mos não só o Algarve como 
o Baixo Alentejo diretamente 
e indiretamente em muitos 
centros por esse País fora. 

Crise "rouba" alunos 
estrangeiros 
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A Universidade do Algarve, atual-
mente com cerca de mil alunos estran-
geiros, está a começar uma "travessia 
do deserto" enquanto universidade 
internacional, reconhece o reitor Paulo 
Águas, quantificando em 10 a 20% a 
quebra de alunos estrangeiros face ao 
ano letivo passado. A crise pandémica 
e consequentes dificuldades em viajar, 
sobretudo em viagens transcontinentais, 
explicam as previsíveis quedas. 

No ano letivo que agora começa regis-

 

Om ta-se, para já, uma quebra de um terço 
no recrutamento de novos alunos. Eram 
cerca de 300 o ano passado e este ano 
passaram para 200. 

"Podemos ter menos 200 estudantes, 
pois além dosalunos de primeiro ano alguns  

dos outros poderão não renovar a inscrição 
porque regressaram ao Brasil e não têm 
condições para voltar, afirma, observando 
que cerca de metade dos estrangeiros a 
estudar na instituição são brasileiros. 

Águas enfatiza que a instituição "vai 
interromper a aproximação ao ano cruzei-
ro, eventualmente ter menos 150 a 200 
do que os mil do ano passado, mas só 
lá para o final do ano é que saberemos 
com certeza". E recorda que, da forma 
como a "torre de babel" algarvia estava 
a crescer, se previa para este ano mais 
100 a 200 alunos estrangeiros, a juntar 
aos mil existentes, o que dá a noção do 
efeito da crise pandémica na vinda de 
gente de além-fronteiras. 

J.P. 
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Cerca de uma dezena de operadores de Alojamento Local 

Já assinaram protocolo com a UAlg 
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Este ano, os cursos que não preenchem todas as vagas são agronomia, engenharia civil e alguns cursos 
oara as áreas educativas 

Alojamento Local de portas 

abertas por 240 euros/aluno 
Em resposta ao maior au-

mento do número de alunos 

candidatos ao ensino superior 

nos últimos 20 anos, a Uni-

versidade do Algarve chamou 

os operadores de Alojamento 

Local (AL), este ano a braços 

com a falta de turistas devido 

à crise pandémica. 

Cerca de uma dezena de 

operadores já manifestaram 

o seu interesse em participar, 

o que permitirá um reforço de 

até 170 camas, disponibiliza-

das a preços regulados, valor 

que não poderá ultrapassar  

os 241,35 euros por estudan-

te, diz a Ualg, observando que 

a plataforma se encontra ain-

da em atualização, estando 

aberta a outros operadores 

de AL interessados em inte-

grar a iniciativa. 
"O que fizemos foi contac-

tar um conjunto de operado-

res locais do alojamento local 

e convidá-las a estabelecer 

um protocolo com a UAlg, 

desenhado pelo Ministério, 

que permite que esses ope-
radores mantenham as duas 

atividades, alojamento para 

• 

turistas e para estudantes, o 

que não era possível antes", 

disse ao JA o reitor Paulo 

Águas. 
Reconhecendo "algumas 

dificuldades" na obtenção de 

alojamento para estudantes 

neste início de ano letivo, o 

reitor sustenta que a situação 

não é muito diferente dos 
anos anteriores e manifesta-

se convicto de que "isto acaba 
por se ajustar". 

"Com a particularidade 
de termos menos alojamento 
turístico e há operadores de 
alojamento local que estão 
a transferir camas turísticas 
para estudantes", observa, 
atribuindo as dificuldades 
atuais ao facto de os resulta-
dos das candidaturas saírem 

próximo do início das aulas. 

"Se as famílias soubessem 

com um mês de antecedência 
que iam ficar num determina-

do local, tudo funcionava de 
outra forma". 

O responsável máximo da 
Ualg assevera que situação 
mais crítica da falta de aloja-
mentos em Faro e cercanias 

PR, 
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terá ocorrido há dois ou três 

anos atrás. "A construção 
esteve parada muitos anos. 
Entretanto surgiram mais fo-
gos em Faro, em 2018, 2019 
e este ano. Também temos 
menos procura turística e 
olhando à procura e à oferta 

.• • 

estão reunidas as condições 
paraque não ocorram aumen-

tos de preços no alojamento 
para estudantes". Nos acor-
dos com os empresários de 
alojamento local a cãmara 
exige um 241,35 euros por 
estudante. 

Os Serviços de Ação So-
cial da Universidade do Al-
garve dispõem de 9 Resi-
dências Universitárias, com 
533 camas, destinadas aos 
estudantes de licenciatura e 
mestrado. 

J.P. 

A Universidade do Algarve foi este ano 
umas das instituições universitárias que mais 

cresceu, atingindo o dobro da média nacional, 
mas ainda assim ficaram por preencher 117 
vagas, disse ao JA o reitor da Universidade do 

Algarve, observando que, contudo, há menos 

100 vagas não preenchidas do que no ano 

passado. 
Os cursos que este ano não preenchem 

todas as vagas são agronomia, engenharia 

civil e alguns cursos para as áreas educativas. 
Face ao aumento significativo do número 

de candidatos, o Ministério permitiu às institui-
ções transferir vagas não ocupadas de outros 
contingentes, nomeadamente do estudante 
internacional para o Concurso Nacional de 
Acesso (CNA). A UA tinha 1475 vagas, conforme 

a Ualg indicou em junho à tutela. Em setembro, 
face ao aumento das candidaturas, anunciou 

um reforço de 245 vagas. Ficou então com 
1720 vagas, das quais preencheu 1603. 

Mas a grande vitória deste ano foi o aumen-
to do crescimento face ao ano passado: a UAlg 
atinge no próximo ano letivo o número mais 

elevado de candidatos colocados na 1 a  fase 
do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino 
Superior dos últimos 20 anos, com um cresci-
mento quase duas vezes superior em relação 
à média nacional, anuncia a instituição no seu 

site, no dia em que são divulgados os dados 
das colocações a nível nacional. 

De acordo com os resultados da 1 a  fase 

do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino 
Superior de 2020/21, recentemente publica-
dos, a UAlg volta a registar um crescimento 
na procura, com 1592 colocados (na prática, 
são 1603, devido aos empates de nota, em  

que entram os alunos empatados), mais 361 
(+29%) face a 2019/20. A nível nacional o 
aumento do número de colocados é de 15%. 

O Concurso Nacional de Acesso representa 
75% do total de acessos. Os outros contingen-
tes são o concurso internacional, que este ano 
reduziu de 300 inscritos para 200 e os maiores 
de 23 anos, que são mais de.uma centena. 
Juntam-se-lhes um contingente dos titulares 
de cursos técnicos superiores profissionais 
e, este ano, um concurso para os estudantes 
do ensino secundário da dupla certificação. 
No total representam os 25% remanescentes. 

Curiosamente, as origens geográficas dos  

estudantes entrados este ano não mudaram 
muito, segundo disse ao JA o reitor da univer-
sidade: "No passado já temos sempre dois 
terços do Algarve e um terço de fora do Algarve. 
O que poderia acontecer é que este ano, face 
a esta situação atípica, ainda seriam mais do 
Algarve. Mas a proporção dos de cá e de fora 
é igual. Não aumentou a nossa dependência 
em relação ao Algarve, nós não deixámos de 
ter candidatos do resto do País, o padrão da 
procura manteve-se, apesar da pandemia. 
Continuamos a ter dois terços Algarve e um 
terço resto do País", afirma Paulo Águas. 

J.P. 

Conselho 
de Veteranos 
proíbe praxes 

O Conselho de Veteranos da Universida-
de do Algarve suspendeu as praxes diurnas 
de caráter coletivo nos espaços da insti-
tuição e sublinha que qualquer atividade 
praxística fora desses espaços está proi-
bida, ao abrigo do estado de emergência. 

Alerta que o incumprimento das direti-
vas do Conselho pode levar a uma punição 
e um processo disciplinar da Universidade 
do Algarve. 

Em comunicado, o Conselho ressalva 
que durante o período diurno os alunos 
pertencentes às comissões de praxe 
poderão em grupos de até três pessoas 
"fazer o acolhimento de novos estudantes 
da Instituição". 

Esse acolhimento deverá consistir em 
"guiar os novos alunos, ao longo dos pri-
meiros dias, pelas instalações do respetivo 
campus, de modo a conhecerem a Univer-
sidade e os novos colegas dentro de um 
ambiente controlado, seguindo as normas 
impostas pela Direção Geral de Saúde". 

Declara também a suspensão de todas 
as atividades características dos cursos 
que se costumam realizar nos habituais 
espaços públicos, como a praia, mata, 
doca, entre outros. 

O Conselho de Veteranos observa que 
todos os pontos anteriores dependerão da 
evolução epidemiológica do País e do levan-
tamento das diretrizes em que estamos ao 
brigo do estado de contingência. 

MESMO COM UM DOS MAIORES CRESCIMENTOS DE ALUNOS 

Ficaram 117 vagas por preencher 
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REITOR PAULO ÁGUAS NA SEMANA EM QUE COMEÇA O ANO LETIVO 

Alunos na Universidade 
só mesmo para ter aulas 
A cumprir o seu primeiro 4 
mandato como reitor, 

Paulo Águas, 56 anos, 

fala sobre o início 

do ano letivo e como 

está a Universidade 

a lidar com a pandemia. 

E das praxes. 

Mas fala também 

do aumento-recorde 

das entradas de alunos, .POMPIMOt 

da dificuldade de alunos 

e famílias em encontrar 

alojamentos e da queda 

do número de estudantes 

universitários 

• .6t.,444 

P5 

Turismo 

Ocupação 

hoteleira desceu 

40% em setembro 

P6 

I liga 

Portimonense e 

Forense tropeçam 

com clubes 

de Lisboa 
P 20 

JORGE BOTELHO, NOVO LÍDER DO COMBATE AO VIRUS EM EXCLUSIVO AO JA 

"A nossa capacidade de resposta 

está muito longe de se esgotar" 

Músico 

Diogo Piçarra 

e Dino D'Santiago 

candidatos 

a prémio MN 
P 24 

>4~, a JORNAL do ALGARVE 

O ,ffigl 

 

ONTRIBUTO FAZ A DIFERENÇA 

  

Algarvio ganha volta 
que não passou no Algarve 

P 19 
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A17Guia pedestre mostra 51 rotas para descobrir Algarve
 

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

Meio: Algarve Vivo Online

URL: https://algarvevivo.pt/guia-pedestre-mostra-51-rotas-para-descobrir-algarve/

 
O novo Guia de Percursos Pedestres do Algarve, editado pelo Turismo do Algarve, propõe 47
'pequenas rotas' (com menos de 30 km) e resumos de quatro caminhos de 'grande rota' (com mais de
30 km) existentes na região para aqueles que apreciam o contacto com a natureza ou gostam de
caminhar ao ar livre por serras, bosques, dunas, falésias, lagos ou rios.
 
É uma nova edição da publicação que leva à descoberta do vasto património natural e edificado do
Algarve e da diversidade paisagística, cujas características especiais têm forte influência da
proximidade ao Mar Mediterrâneo. Seja a desbravar caminhos de terra, troços empedrados ou
passadiços de madeira, são muitas as sugestões para os caminhantes.
 
Com 240 páginas, também disponíveis em formato digital, o guia é composto por um conjunto de
conteúdos detalhados, onde sobressaem as imagens ilustrativas e os mapas indicativos. Há ainda
informações úteis associadas a cada percurso, como a distância total a percorrer, a duração média e
as características, mas também a época aconselhada para fazer cada visita. O guia pode ser
descarregado sem custos no site visitalgarve.pt
 
by Algarve Vivo · Published 10 Outubro, 2020 · Updated 9 Outubro, 2020  by vanessa correia ·
Published 24 Outubro, 2018  by Rui Pires Santos · Published 7 Setembro, 2015  by Rui Pires Santos ·
Published 24 Outubro, 2015
 
Algarve Vivo
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Agências de viagem 
exigem milhões à TAP 
TURISMO  A Associação Portugue-
sa das Agências de Viagens e Turis-
mo (APAVT) iniciou uma nova 
ronda de negociações com a TAP 
para ser reembolsada de "dezenas 
de milhões de euros de dívidas", 
admitindo recorrer aos tribunais 
caso não seja alcançando um acor-
do. AAPAVT refere que a dívida da 
TAP às agências de viagens de "al-
gumas dezenas de milhões de eu-
ros, tem origem nas vendas reali-
zadas, pagas e não fornecidas pela 
companhia aérea". • 
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APAVT negoceia 
de novo com TAP 

PORTUGAL A Associação Portu-
guesa das Agências de Viagens 
e Turismo (APAVT) voltou a dar 
início a uma ronda de negocia-
ções com a TAP para ser reem-
bolsada de "dezenas de milhões 
de euros de dívidas decorrentes 
de vendas realizadas, pagas e 
não fornecidas pela companhia 
aérea". A associação admite ain-
da recorrer aos tribunais caso 
não seja alcançando um acor-
do, avança a Lusa. 
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Espanhóis passeiam pelo Porto 
com sentimento de segurança 
Fim de semana prolongado em Espanha levou mais visitantes estrangeiros às ruas da 
cidade. Procura continua aquém dos número pré-pandemia, mas já animou a Invicta 

Aproveitar o sol 

:•••••••.. 
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Acompanhada pelo marido e pelos filhos, Iolanda 
Avelino andou de barco pelo rio Douro. A família 
visitou a Torre dos Clérigos e a Estação de S. Bento 

-tp 

Tempo de espera para entrar na Livraria Lello ultrapassou as quatro horas, este fim de semana 

em* £14.-

 

4 Manisa Silva 
locais@jn.pt 

Durante a semana, nota-
-se que ainda existe algum 
turismo, mas nada que se 
compare com os anos ante-
riores", explicou o sócio-ge-
rente da Taberna Rio. 

dade aumenta ao fim de se-
mana. "Quando abriram as 
fronteiras tivemos muita vi-
sita de emigrantes principal-
mente. Mas depois come-
çou-se a ver pessoas de ou-
tros países. Os fins de sema-
na, por norma, têm mais 
gente mas por influência 
dos visitantes espanhóis. 

9 

r 4 

"Moramos em Tudela de 
Duero e o rio também passa 
pela povoação", explica Be-
lén Nuriez. 

O sentimento de seguran-
ça é partilhado por Sandra 
Del Olmo. "Em Espanha es-
tamos pior [no número de 
infeções por covid-19]. 
Além disso, temos tomado 
todas as precauções e usa-
mos sempre máscara", diz a 
mulher, residente em Sala-
manca. 

Pedro Almeida 
Taberna Rio 

• 

"Os fins de semana 
têm mais gente mas 
por causa dos 
espanhóis. Nota-se 
que ainda existe algum 
turismo, mas nada 
que se compare com 
os anos anteriores" 

TURISMO  De máscara a co-
brir o rosto, Belén Nuriez es-
perou ontem cerca de qua-
tro horas para visitar a Livra-
ria Lello. Vive em Espanha e 
chegou ao Porto há três dias 
para desfrutar de um fim de 
semana prolongado na com-
panhia do marido e três ami-
gos. Devido ao feriado que 
se assinala hoje no país vizi-
nho, vários foram os turistas 
espanhóis que rumaram à 
Invicta, originando filas 
para entrar no monumento 
mais emblemáticos. Entre 
os visitantes, predomina o 
sentimento de segurança. 

"Já nos tinham falado da 
beleza da cidade e sinto-me 
bastante segura. Estamos 
perto de Espanha e muitos 
dos turistas que vemos são 
espanhóis", conta a mulher, 
de 52 anos, sem esconder 
que a vontade de vislumbrar 
o rio Douro também pesou 
na hora de escolher o Porto 
para uns dias de descanso. 

À ESPERA DE MAIS GENTE 
A Livraria Lello, que já es-
perava um aumento do nú-

 

mero de turistas espanhóis  
no passado fim de semana Belén Nuilez, o marido e três amigos esperaram cerca 
devido ao feriado que hoje de quatro horas para visitar a Livraria Lello. A espera 
se assinala em Espanha, o compensou por ser uma "livraria muito antiga e bonita" 
Dia da Hispanidade, acredi-
ta que o número de visitan-
tes se possa "prolongar nos 
próximos dias". 

Houve, por isso, um refor-
ço da oferta em termos de 
literatura espanhola. Ainda 
assim, a procura fica aquém 
dos números pré-pande-
mia. De acordo com a Livra-
ria Lello, "a partir da segun-
da quinzena de setembro, o 
número de turistas come-
çou a baixar um pouco, vol-
tando a aumentar" no fim 
de semana passado, sobre- A viver em Salamanca, Sandra Del Olmo mostrou-se 
tudo com visitantes espa- "encantada" com o Porto, onde ficou hospedada 
nhóis. • três dias num apartamento 

SEM COMPARAÇÃO 
Na Ribeira, a família de Io-
landa Avelino preparava-se 
para um passeio de barco no 
rio Douro. À semelhança da 
Livraria Lello, a fila para su-
bir a bordo também era lon-
ga. "Geralmente, quando há 
feriados noutros países, há 
um ligeiro aumento da pro-
cura. Ainda assim, há uma 
quebra face a anos anterio-
res", explica Catarina Pinto, 
da Tomaz do Douro. 

Com um negócio à beira-
-rio, Pedro Almeida afirma 
que o fluxo de turistas na ci-
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França 0-0 Portugal 

Seleçãor 
segura 
liderança 
Na reedição da final do Euro 
repetiu-se o nulo aos 90 minutos. 
Desta vez sem tempo extra P. 4 e 5 
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O paquete Funchal continua amarrado no tais da Matinha, em Lisboa, onde atracou a 2 de janeiro de 2015. 

TURISMO 

Comprador inglês falido 
abandona Funchal em Lisboa 
0 mítico paquete, que faz parte de uma falência que custou 150 milhões de euros ao Montepio, 
foi adquirido há dois anos, por 3,9 milhões, pelo grupo britânico Signature Living, que colapsou este ano 
sem dar um destino ao Funchal, que se mantém atracado no Cais da Matinha há quase cinco anos. 

Vitor Mota 

RUI NEVES 

ruineves@negocios.pt 

A
tracou no Cais da Ma-
tinha, às portas do Par-
que das Nações, em 
Lisboa, a 2 de janeiro 

de 2015, e nunca mais de lá saiu. 
Nestes quase cinco anos de aban-
dono, teve um dia de esperança, 
quando foi palco, a 5 de dezembro 
de 2018, do seu próprio leilão. 
Abertas as propostas de compra 
de turcos, brasileiros, franceses e 
ingleses, e após a formação na 
hora de um consórcio franco-bra-
sileiro, que entrou em despique 
com o grupo britânico Signature 
Living, este acabou por arrematar 
opaquete Funchal por 3,91 mi-
lhões de euros. 

Dois meses depois, o grupo 
hoteleiro com sede em Liverpool 
criou uma página na Internet de 
promoção do Funchal, onde reve-
lava que o iria levar para Ibiza, Es-
panha, onde se assumiria como 
um navio de festas, uma espécie 
de discoteca flutuante e espaço de 
lazer. 

No Youtube, ainda hoje se 
pode ver um vídeo onde o Fun-
chal, em versão virtual e com uma 
imagem bastante diferente da 
atual, é apresentado como um 
"beach club flutuante", com capa-
cidade para 632 camas, vários ba-
res e restaurantes, uma piscina, ja-
cúzis e DJ conhecidos. 

Mas tudo isto não passou mes-
mo de realidade virtual. Mais: a 
Signature Living demorou 10 me-
ses para pagar os 3,9 milhões de 
euros à massa falida do Funchal, 
tendo apenas em outubro do ano 
passado desembolsado os últimos 
850 mil euros, após um ultimato 
da gestão judicial da empresa pro-

 

2 1 5 
ATRACADO EM LISBOA 
A Signature Living 
pagou 3,9 milhões de 
euros pelo Funchal, que 
amarrou em Lisboa em 
janeiro de 2015 e nunca 
mais levantou âncora.  

prietária do paquete. 

Signature Living ao fundo 
com dívidas de 124 milhões 
Entretanto, surge a pandemia da 
covid-19 e o grupo Signature Li-
ving entra em colapso, com uma 
dívida de 113,3 milhões de libras 
(124,6 milhões de euros). Lawren-
ce Kenwright, filho de um estiva-
dor que foi à falência com o 
"crash" imobiliário de 2007, res-
surgiu no ano seguinte à frente 
deste grupo hoteleiro, que está 
agora a tentar resgatar do fundo. 

Entretanto, o Funchal conti-
nua amarrado no Cais da Mati-

  

nha, cujos custos de manutenção, 
quando estava sob gestão judicial, 
rondava os 40 mil euros mensais. 
Fonte conhecedora do processo 
manifestou ao Negócios o seu pes-
simismo, alegando que o encargo 
financeiro para recuperar o navio, 
além da fatura a pagar pela pro-
longada imobilização na Matinha, 
aproxima-o mais da sucata do que 
de um destino mais feliz. 

O mais emblemático dos na-
vios portugueses de transporte de 
passageiros e de turismo de cru-
zeiro do último meio século fazia 
parte de um quarteto de embarca-
ções comprado, em 2013, pelo  

empresário Rui Alegre- ex-sogro 
do falecido Américo Amorim 
cujo grupo viria a falir com uma 
dívida da ordem dos 150 milhões 
de euros ao Montepio. 

Vendido o Funchal e enviados 
os navios Porto e Lisboa para a su-
cata, operações que, quando sub-
traídos os custos associados a es-
tes processo, renderam apenas 
cinco milhões de euros para a 
massa falida, falta vender o Asto-
ria. Ora, este navio foi abandona-
do em Londres pela empresa que 
ooperava, pelo que o gestor judi-
cial tem em curso o resgate do úni-
co ativo valioso do falido grupo. • 
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milhões na economia 

 

Défice pode subir 
mas contas públicas 

terão rédea curta 

 

O que já se sabe sobre o 
Orçamento que é entregue 

hoje no Parlamento 

  

ECONOMIA 10 a 14 

001.1114fr 

11111  1 

ANTENA 

• 

CONVERSA CAPITAL FREDERICO FALCÃO 

Exportações de vinho devem crescer 
2,5 % este ano e "muito mais" em 2021 
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atraente" o pacote de apoios criado durante a pandemia de covid-19. PRIMEIRA LINHA 4 a 8 
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O golfe e o mito da insustentabilidade
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2020

Meio: Golfe.pt Online

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

 
"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
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
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(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.
 
Fonte: O Observador
 
","
 
Redação
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Faro2027 reafirmou vontade de envolver toda a região na candidatura a Capital
Europeia da Cultura
 

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

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3a6929d3

 
Reunião decorreu no Teatro das Figuras
 
A equipa da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura (2027) teve uma reunião com técnicos
e dirigentes da área cultural dos municípios algarvios, reafirmando a vontade de envolver toda a
região neste processo.
 
Esta reunião, que decorreu no Teatro das Figuras em Faro, teve como objetivo apresentar às restantes
autarquias da região os projetos que têm vindo a ser desenvolvidos no âmbito da candidatura, bem
como reiterar a vontade de que esta seja uma candidatura partilhada por todos os municípios.
 
Não queremos dizer: juntem-se a nós mas, sim, construam connosco algo maior para a região. Este
projeto não se pode extinguir na candidatura: deve ser algo mais forte que se mantenha para lá da
potencial nomeação e que mostre que as regiões são mais fortes e conseguem fazer mais pelo
desenvolvimento do país, através da cultura , afirmou Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de
Faro, na intervenção que fez na reunião.
 
Relembrando que as regras de candidatura a Capital Europeia da Cultura exigem que seja uma única
cidade a formalizá-la, mas que cada vez mais é solicitado pela União Europeia que os projetos
candidatos englobem o território adjacente, foram nesta reunião apresentadas propostas de projetos
de cooperação regional no âmbito Faro2027 e que serão debatidas em sede da AMAL (Comunidade
Intermunicipal do Algarve), coprodutora da candidatura.
 
Estes projetos de cooperação regional têm como objetivos desenvolver uma visão estratégica para o
setor cultural e criativo da região, apostar na capacitação de agentes culturais mas também na de
técnicos das áreas culturais dos municípios e outros organismos públicos e ainda oferecer mais
informação e uma melhor comunicação entre setor cultural e criativo e os seus diferentes
stakeholders.
 
Para a concretização destes objetivos, a equipa Faro2027 propõe desde já a realização de vários
projetos em comum e afirmou a vontade de trabalhar tanto com os dirigentes municipais, como com
os técnicos.
 
A cultura é transversal a todas as áreas da vida socioeconómica e se todos os concelhos do Algarve se
unirem podemos inclusivamente ser um exemplo para o país, mostrando como a região se desenvolve
em torno da cultura e assim consegue melhor cidadania, melhor ambiente, melhor mobilidade, mais
emprego e melhor qualidade de vida , concluiu Rogério Bacalhau.
 
Sul Informação
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Jazz, Gastronomia e Património animam 365 Algarve no próximo fim de semana
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2020

Meio: Algarve Informativo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=af511b5a

 
Na sua quarta edição, o  Jazz nas Adegas  continua a proporcionar finais de tarde e noites
verdadeiramente especiais que aliam concertos de jazz a provas de vinho e degustação de tapas feitas
com produtos regionais. A 16 de outubro, às 21h, e no dia seguinte, às 17h, na Quinta do Barranco
Longo, em Algoz, o quinteto de Juan Ignacio Botonero, músico altamente versátil, dá a conhecer a
tradição do jazz e do flamenco inspirada também na música tradicional brasileira, cubana, africana e
árabe.
 
A 17 de outubro, na aldeia de Querença, concelho de Loulé, entre as 10h30 e as 15h, o Festival da
Comida Esquecida propõe um percurso gastronómico orientado seguido de uma refeição tradicional e
animação diversa (música / palavra / história). Este festival, que tanto tem trabalhado as memórias,
quer deixar uma última memória nos seus participantes e apresenta uma refeição que representa os
territórios e as heranças alimentares de quem nele vive. Três menus diferentes, cada um deles
dedicado às três grandes regiões algarvias, bem representadas no Concelho de Loulé: Serra/ Barrocal/
Litoral.
 
Ao longo de outubro, o Município de Lagoa propõe um conjunto de percursos pedestres temáticos que
se suportam numa narrativa histórica. Percursos Performativos no Património partem da geografia do
território concelhio e das suas paisagens urbanas, através do teatro e da música, para a exploração de
quatro lugares. São autênticas viagens no tempo em percursos que dão a conhecer a génese das
coisas, contando como é que Lagoa evoluiu ao longo dos últimos dois séculos e meio e, no dia 18, às
16h, acontece o percurso na Senhora da Rocha, em Porches. Senhora da Rocha que é um lugar
emblemático e místico que encerra, na ermida erguida sobre o promontório, uma das mais remotas
manifestações de religiosidade monoteísta na região, singularidade aludida em  Senhora da Rocha: a
lenda e o lugar .
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Jazz nas Adegas 
está de volta 
a Silves e Lagoa 

0Jazz nas Adegas está de regresso aos concelhos de 

Silves e de Lagoa entre 10 de outubro e 14 de novembro, 
após a interrupção imposta pela pandemia de covid-19, 
anunciou a autarquia. 

O Castelo de Silves, a Quinta do Barranco Longo, 
o Marquês dos Vales e o Paxá Wines foram os locais 
escolhidos para as próximas sessões, que vão contar 
com as atuações de Al-Fanfare, Juan Ignacio Botonero, 
Edgar Caramelo Quarteto e Chibanga Groove, às 17:00 
e às 21:00. 

As sessões canceladas decorrem agora de uma forma 
ainda mais intimista, com lotações reduzias de forma 
a cumprir todas as regras impostas pela Direção-Geral 
de Saúde (DGS). 

Jazz nas Adegas é organizado pela Câmara Mu-
nicipal de Silves e integra a programação cultural 365 
Algarve, com a produção artística do Ginásio Clube de 
Faro. Esta iniciativa pretende dinamizar culturalmen-
te os locais onde se produzem os vinhos de Silves, 
proporcionando uma experiência única ao público, 
em locais pouco usuais para a apresentação de um 
concerto de jazz. 

Os bilhetes têm um custo de 12 euros e inclui prova 
de vinhos do produtor, degustação de tapas de produtos 
locais, voucher de visita ao Castelo e Museu Municipal 
de Arqueologia e a oferta de uma garrafa de vinho. 

As entradas estão à venda na plataforma BOL, na 
FNAC, Worten, El Corte Inglés, CU Correios, Pousadas 
da Juventude, Quiosques Serveasy. 

Página 28



A29

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 15

  Cores: Cor

  Área: 25,00 x 17,23 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 89005532 08-10-2020

365 ALGARVE 

Outubro terá programação cultural variada 
Ventania e as artes perfor-

mativas do Barlavento, Jazz 

nas Adegas, manifestações 
de arte pública, percursos 

pelo património e o festival 

internacional de piano são 

algumas das propostas do 

365 Algarve, em outubro. 
Neste sábado, dia 10, 

o Castelo de Silves acolhe 
o ambiente festivo dos AI-
Fanfarre. Para dias 16 e 17 
de outubro, está marcada a 

atuação do quinteto de Juan 
Ignacio Botonero, na Quinta 
do Barranco Longo, em Algoz 

e, a 30 e 31, Edgar Caramelo 
Quarteto toca na Quinta dos 
Vales em Lagoa. 

Ainda em Lagoa, ao lon-
go do mês de outubro, são 
propostos quatro "Percursos 

Performativos no Patrimó-
nio", que contam a história de 

outros tantos lugares, através 

do teatro e da música. 

Domingo passado ce-
lebrou-se os 500 anos de 
história de Ferragudo. No 

dia 11, traz-se à memória 
pessoas e famílias com con-
tributo para a vila de Estôm-
bar e, para 18 de outubro, 

está marcado o percurso  

pela história da Senhora 

da Rocha (Porches), com a 
icónica ermida erguida sobre 
o promontório. 

"A Criação de um conce-

lho", a 30 de outubro, encer-
ra os percursos levando os 
participantes a conhecer a 

história de Lagoa. 
Por Lagos, "Villages Art Ex-

periente" leva o participante 

a explorar o potencial das 
intervenções realizadas por 
vários artistas, inscritas nos 
lugares e nas praças públi-

cas, a 10 e a 30 de outubro. 
"Quando?" é a proposta 

de Lavrar o Mar no coração 
da serra algarvia com Marme-

lete, em Monchique, a rece-

ber, entre 15 e 18 de outubro, 
uma instalação viva em que 
os acontecimentos, segundo 

a sua descrição, saltam fora 
dos ecrãs da vida, para entrar 

no coração do público. 

"Diz-me, António", um 

espetáculo de dança contem-
porânea onde três criadores/ 
intérpretes se reúnem para 
refletir o universo de António 
Aleixo, apresenta-se a 16 
de outubro no TEMPO, em 
Portimão, e, no dia 31, no  

curso gastronómico orienta-
do, seguido de uma refeição 
tradicional e animação, no 
âmbito do Festival da Comida 
Esquecida. 

Durante todo o mês de ou-
tubro e até 15 de novembro, é 
possível conhecer o olhar do 
fotógrafo Vasco Célio sobre 
a constante mudança da Ria 
Formosa. 

0 365 Algarve é um progra-
ma cultural destinado a com-
plementar a oferta turística do 
Algarve, decorrendo, habitual-
mente, entre outubro e maio. 

Devido à pandemia de 
covid-19, e ao cancelamento 
de parte das iniciativas agen-
dadas, a edição deste ano 
decorre, excecional mente, 
até novembro próximo. 

Teatro Mascarenhas Gregório 
em Silves. 

Ainda em Portimão, no dia 

17, o 4.° Festival Internacio-

 

nal de Piano do Algarve apre-

 

senta, no TEMPO, a pianista 

Kristina Miller, enquanto, por 
Loulé, na aldeia de Querença, 
a proposta do dia é um per-
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AHP espera que Fórmula 1 beneficie "quase todo" o Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2020

Meio: Ambitur Online

URL: https://www.ambitur.pt/ahp-espera-que-formula-1-beneficie-quase-todo-o-algarve/

 
Cristina Siza Vieira, presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), espera que o
impacto da realização da Fórmula 1 em Portimão tenha um "efeito de arrasto" em hotéis de outros
concelhos da região algarvia. "A nossa estimativa, de acordo com essas expectativas é que,
efetivamente, possa ter um efeito de arrasto, não só no concelho onde ocorre a prova, em Portimão,
mas estendendo-se, inclusivamente, aos concelhos limítrofes", afirmou, em declarações à agência
Lusa.
 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, região do Algarve, vai receber o Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1, em 25 de outubro.
 
Apesar de ainda não ter dados concretos fornecidos pelos associados da AHP relativamente às
reservas na altura do evento, a responsável lembrou que, só ligadas à organização, a prova de
Fórmula 1 leva ao Algarve 10 mil pessoas. "Já se percebe que tem um impacto numérico também
importante [...] e, portanto, temos uma expectativa, efetivamente, que o Algarve venha quase todo a
vibrar com este evento", acrescentou Cristina Siza Vieira.
 
Apesar de ser a primeira vez que o Algarve recebe uma prova deste género, a presidente da AHP
sublinhou que a região já tem recebido eventos de automóveis topo de gama, pelo que a expectativa é
de que o impacto seja mais sentido em hotéis de categorias superiores (quatro e cinco estrelas).
"Prova como esta nunca tivemos, mas sabemos que, efetivamente, o cliente de Fórmula 1, até pelo
próprio preço dos bilhetes, é um cliente exigente", apontou.
 
Relativamente ao aproximar da época baixa para o turismo, Cristina Siza Vieira adiantou que há
alguns grupos hoteleiros que já sinalizaram a intenção de fechar algumas unidades, devido à falta de
procura.
 
No entanto, a presidente da AHP espera que a campanha de descontos comparticipados pelo Turismo
de Portugal (#TUPODES), à qual a AHP se associou através da plataforma de reservas click2portugal,
possa ajudar a dinamizar a hotelaria. "A nossa expectativa não é de que isto venha mudar o
panorama. É que estimule a procura com a reserva direta", ressalvou.
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Hotéis esperam que impacto da Fórmula 1 chegue a outros concelhos - Jornal do
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Gonçalo Dourado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=663e3bfd

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) está à espera que o impacto do
prémio de Fórmula 1 em Portimão tenha um "efeito de arrasto" em hotéis de outros concelhos da
região algarvia.
 
"A nossa estimativa, de acordo com essas expectativas é que, efetivamente, possa ter um efeito de
arrasto, não só no concelho onde ocorre a prova, em Portimão, mas estendendo-se, inclusivamente,
aos concelhos limítrofes", afirmou Cristina Siza Vieira, em declarações à agência Lusa.
 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, vai receber o Grande Prémio de Portugal
de Fórmula 1, em 25 de outubro.
 
Apesar de ainda não ter dados concretos fornecidos pelos associados da AHP relativamente às
reservas na altura do evento, a responsável lembrou que, só ligadas à organização, a prova de
Fórmula 1 leva ao Algarve 10 mil pessoas.
 
"Já se percebe que tem um impacto numérico também importante e, portanto, temos uma
expectativa, efetivamente, que o Algarve venha quase todo a vibrar com este evento", acrescentou
Cristina Siza Vieira.
 
Apesar de ser a primeira vez que o Algarve recebe uma prova deste género, a presidente da AHP
sublinhou que a região já tem recebido eventos de automóveis topo de gama, pelo que a expectativa é
de que o impacto seja mais sentido em hotéis de categorias superiores (quatro e cinco estrelas).
 
"Prova como esta nunca tivemos, mas sabemos que, efetivamente, o cliente de Fórmula 1, até pelo
próprio preço dos bilhetes, é um cliente exigente", apontou.
 
Relativamente ao aproximar da época baixa para o turismo, Cristina Siza Vieira adiantou que há
alguns grupos hoteleiros que já sinalizaram a intenção de fechar algumas unidades, devido à falta de
procura.
 
No entanto, a presidente da AHP espera que a campanha de descontos comparticipados pelo Turismo
de Portugal (#TUPODES), à qual a AHP se associou através da plataforma de reservas click2portugal,
possa ajudar a dinamizar a hotelaria.
 
"A nossa expectativa não é de que isto venha mudar o panorama. É que estimule a procura com a
reserva direta", ressalvou.
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No final de setembro, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, durante o encerramento da V
Cimeira do Turismo Português, o lançamento de um programa de comparticipação pública aos
operadores dos setores da restauração, alojamento, transportes e cultura, que ofereçam descontos
aos clientes.
 
A medida visa estimular a procura e ajudar a recuperação de um dos setores mais afetados pela
pandemia de covid-19.
 
Em entrevista à Lusa, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esclareceu que os descontos
que os operadores turísticos aplicarem entre 5 de outubro e 15 de dezembro têm de ser superiores a
30% para que o Turismo de Portugal comparticipe metade.
 
Gonçalo Dourado
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CEO da AHP considera que Fórmula Um vai ajudar hotelaria do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e2f1422

 
Início B1 CEO da AHP considera que Fórmula Um vai ajudar hotelaria do Algarve
 
CEO da AHP considera que Fórmula Um vai ajudar hotelaria do Algarve
 
Outubro 12, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, vai receber o Grande Prémio de Portugal
de Fórmula 1, no dia 25 de Outubro. Um acontecimento que para além de contribuir para a promoção
turística de Portugal irá ser certamente uma mais-valia para a hotelaria algarvia e não só.
 
A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) considera que e de acordo com as expectativas da
organização do prémio Fórmula Um no Algarve, possa ter um efeito de arrasto para outros hotéis
localizados noutros concelhos da região algarvia, nomeadamente os limítrofes.
 
Aliás, Cristina Siza Vieira, presidente executiva da AHP, ainda sem ter dados concretos fornecidos
pelos associados da AHP relativamente às reservas na altura do evento, lembrou que, só ligadas à
organização, a prova de Fórmula 1 leva ao Algarve 10 mil pessoas. Por isso, acrescentou que temos
uma expectativa, efectivamente, que o Algarve venha quase todo a vibrar com este evento.
 
A CEO da AHP recordou que o Algarve já tem recebido eventos de automóveis topo de gama, pelo que
a expectativa é de que o impacto seja mais sentido em hotéis de categorias superiores, uma vez que o
cliente de Fórmula 1, até pelo próprio preço dos bilhetes, é um cliente exigente.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
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Luís de Magalhães
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Fórmula 1 deve ter "efeito de arrasto" na hotelaria do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/10/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=eeea2b58

 
Presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, lembra que eventos como a Fórmula 1 costumam
trazer "um cliente exigente", até pelos preços dos bilhetes
 
A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) espera que o grande prémio de Fórmula 1, que vai
decorrer no Algarve a 25 de outubro, tenha um "efeito de arrasto" na hotelaria regional, já que a
prova automobilista deverá levar 10 mil pessoas até ao Algarve, contando apenas as que estão
diretamente ligadas à organização do evento.
 
"A nossa estimativa, de acordo com essas expectativas [da organização do evento] é que,
efetivamente, possa ter um efeito de arrasto, não só no concelho onde ocorre a prova, em Portimão,
mas estendendo-se, inclusivamente, aos concelhos limítrofes", disse à Lusa Cristina Siza Vieira,
presidente executiva da AHP.
 
De acordo com a responsável, a AHP não tem ainda dados concretos quanto às reservas para este
evento fornecidas pelos seus associados, mas Cristina Siza Vieira mostra-se confiante que a iniciativa
vai ter um "impacto numérico também importante" nas unidades de alojamento do Algarve.
 
"Já se percebe que tem um impacto numérico também importante [...] e, portanto, temos uma
expectativa, efetivamente, que o Algarve venha quase todo a vibrar com este evento", acrescentou,
lembrando que, eventos como a Fórmula 1, costumam trazer "um cliente exigente", até pelos preços
dos bilhetes para assistir ao grande prémio.
 
À Lusa, Cristina Siza Vieira falou ainda das perspetivas quanto ao próximo inverno, explicando que a
associação tem conhecimento de que alguns grupos têm a intenção de encerrar algumas unidades,
devido à falta de procura, ainda que se mostre convicta que a campanha de descontos
comparticipados pelo Turismo de Portugal (#TUPODES), à qual a AHP se associou com a plataforma
click2portugal, possa ajudar a dinamizar a hotelaria.
 
"A nossa expectativa não é de que isto venha mudar o panorama. É que estimule a procura com a
reserva direta", explicou a presidente executiva da AHP.
 
Publituris
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Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f00c211a-0370-4104-8e2c-

e6d8c539e0a7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Associação da Hotelaria de Portugal espera que o Grande Prémio de Fórmula 1 que se realiza em
Portimão no final do mês, tenha um efeito de arrasto em hotéis de outros concelhos da região
algarvia.
Declarações de Cristina Siza Vieira, presidente da AHP.
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AHP espera "efeito de arrasto" do Grande Prémio de Fórmula 1 na hotelaria do
Algarve (Economia da Bola )
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2020

Meio: Bola Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=52fcef29

 
A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse à Lusa esperar que o
impacto do prémio de Fórmula 1 em Portimão tenha um "efeito de arrasto" em hotéis de outros
concelhos da região algarvia.
 
"A nossa estimativa, de acordo com essas expectativas [da organização do evento] é que,
efetivamente, possa ter um efeito de arrasto, não só no concelho onde ocorre a prova, em Portimão,
mas estendendo-se, inclusivamente, aos concelhos limítrofes", afirmou Cristina Siza Vieira, em
declarações à agência Lusa.
 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, região do Algarve, vai receber o Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1, em 25 de outubro.
 
Apesar de ainda não ter dados concretos fornecidos pelos associados da AHP relativamente às
reservas na altura do evento, a responsável lembrou que, só ligadas à organização, a prova de
Fórmula 1 leva ao Algarve 10 mil pessoas.
 
"Já se percebe que tem um impacto numérico também importante [...] e, portanto, temos uma
expectativa, efetivamente, que o Algarve venha quase todo a vibrar com este evento", acrescentou
Cristina Siza Vieira.
 
Apesar de ser a primeira vez que o Algarve recebe uma prova deste género, a presidente da AHP
sublinhou que a região já tem recebido eventos de automóveis topo de gama, pelo que a expectativa é
de que o impacto seja mais sentido em hotéis de categorias superiores (quatro e cinco estrelas).
 
"Prova como esta nunca tivemos, mas sabemos que, efetivamente, o cliente de Fórmula 1, até pelo
próprio preço dos bilhetes, é um cliente exigente", apontou.
 
Relativamente ao aproximar da época baixa para o turismo, Cristina Siza Vieira adiantou que há
alguns grupos hoteleiros que já sinalizaram a intenção de fechar algumas unidades, devido à falta de
procura.
 
No entanto, a presidente da AHP espera que a campanha de descontos comparticipados pelo Turismo
de Portugal (#TUPODES), à qual a AHP se associou através da plataforma de reservas click2portugal,
possa ajudar a dinamizar a hotelaria.
 
"A nossa expectativa não é de que isto venha mudar o panorama. É que estimule a procura com a
reserva direta", ressalvou.
 
No final de setembro, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, durante o encerramento da V
Cimeira do Turismo Português, o lançamento de um programa de comparticipação pública aos
operadores dos setores da restauração, alojamento, transportes e cultura, que ofereçam descontos
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aos clientes.
 
A medida visa estimular a procura e ajudar a recuperação de um dos setores mais afetados pela
pandemia de covid-19.
 
Em entrevista à Lusa, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esclareceu que os descontos
que os operadores turísticos aplicarem entre 05 de outubro e 15 de dezembro têm de ser superiores a
30% para que o Turismo de Portugal comparticipe metade.
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AHP espera "efeito de arrasto" do prémio de Fórmula 1 na hotelaria do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2020

Meio: Destak Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=986fdb1e

 
A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse à Lusa esperar que o
impacto do prémio de Fórmula 1 em Portimão tenha um "efeito de arrasto" em hotéis de outros
concelhos da região algarvia.
 
"A nossa estimativa, de acordo com essas expectativas [da organização do evento] é que,
efetivamente, possa ter um efeito de arrasto, não só no concelho onde ocorre a prova, em Portimão,
mas estendendo-se, inclusivamente, aos concelhos limítrofes", afirmou Cristina Siza Vieira, em
declarações à agência Lusa.
 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, região do Algarve, vai receber o Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1, em 25 de outubro.
 
Destak, leitor@destak.pt
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AHP espera que Fórmula 1 beneficie "quase todo" o Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2020

Meio: ECO - Economia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=42eab45a

 
A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal espera que a realização do Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1 tenha um "efeito de arrasto" que beneficie "quase todo" o Algarve".
 
A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse à Lusa esperar que o
impacto do prémio de Fórmula 1 em Portimão tenha um "efeito de arrasto" em hotéis de outros
concelhos da região algarvia.
 
"A nossa estimativa, de acordo com essas expectativas [da organização do evento] é que,
efetivamente, possa ter um efeito de arrasto, não só no concelho onde ocorre a prova, em Portimão,
mas estendendo-se, inclusivamente, aos concelhos limítrofes", afirmou Cristina Siza Vieira, em
declarações à agência Lusa.
 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, região do Algarve, vai receber o Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1, em 25 de outubro.
 
Apesar de ainda não ter dados concretos fornecidos pelos associados da AHP relativamente às
reservas na altura do evento, a responsável lembrou que, só ligadas à organização, a prova de
Fórmula 1 leva ao Algarve 10 mil pessoas.
 
"Já se percebe que tem um impacto numérico também importante [...] e, portanto, temos uma
expectativa, efetivamente, que o Algarve venha quase todo a vibrar com este evento", acrescentou
Cristina Siza Vieira.
 
Temos uma expectativa, efetivamente, de que o Algarve venha quase todo a vibrar com este evento.
 
Cristina Siza Vieira
 
Presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal
 
Apesar de ser a primeira vez que o Algarve recebe uma prova deste género, a presidente da AHP
sublinhou que a região já tem recebido eventos de automóveis topo de gama, pelo que a expectativa é
de que o impacto seja mais sentido em hotéis de categorias superiores (quatro e cinco estrelas).
"Prova como esta nunca tivemos, mas sabemos que, efetivamente, o cliente de Fórmula 1, até pelo
próprio preço dos bilhetes, é um cliente exigente", apontou.
 
Relativamente ao aproximar da época baixa para o turismo, Cristina Siza Vieira adiantou que há
alguns grupos hoteleiros que já sinalizaram a intenção de fechar algumas unidades, devido à falta de
procura.
 
No entanto, a presidente da AHP espera que a campanha de descontos comparticipados pelo Turismo
de Portugal (#TUPODES), à qual a AHP se associou através da plataforma de reservas click2portugal,
possa ajudar a dinamizar a hotelaria. "A nossa expectativa não é de que isto venha mudar o
panorama. É que estimule a procura com a reserva direta", ressalvou.
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No final de setembro, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, durante o encerramento da V
Cimeira do Turismo Português, o lançamento de um programa de comparticipação pública aos
operadores dos setores da restauração, alojamento, transportes e cultura, que ofereçam descontos
aos clientes. A medida visa estimular a procura e ajudar a recuperação de um dos setores mais
afetados pela pandemia de Covid-19.
 
Em entrevista à Lusa, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esclareceu que os descontos
que os operadores turísticos aplicarem entre 5 de outubro e 15 de dezembro têm de ser superiores a
30% para que o Turismo de Portugal comparticipe metade.
 
Lusa
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#TuPodes. A Associação Hoteleira Portuguesa espera um "efeito de arrasto" nos
hotéis do Algarve. Motivo: GP de Portimão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2020

Meio: Expresso Online - Tribuna Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c7100910

 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, região do Algarve, vai receber o Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1, em 25 de outubro
 
A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse à Lusa esperar que o
impacto do prémio de Fórmula 1 em Portimão tenha um "efeito de arrasto" em hotéis de outros
concelhos da região algarvia.
 
"A nossa estimativa, de acordo com essas expectativas [da organização do evento] é que,
efetivamente, possa ter um efeito de arrasto, não só no concelho onde ocorre a prova, em Portimão,
mas estendendo-se, inclusivamente, aos concelhos limítrofes", afirmou Cristina Siza Vieira, em
declarações à agência Lusa.
 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, região do Algarve, vai receber o Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1, em 25 de outubro.
 
Apesar de ainda não ter dados concretos fornecidos pelos associados da AHP relativamente às
reservas na altura do evento, a responsável lembrou que, só ligadas à organização, a prova de
Fórmula 1 leva ao Algarve 10 mil pessoas.
 
"Já se percebe que tem um impacto numérico também importante [...] e, portanto, temos uma
expectativa, efetivamente, que o Algarve venha quase todo a vibrar com este evento", acrescentou
Cristina Siza Vieira.
 
Apesar de ser a primeira vez que o Algarve recebe uma prova deste género, a presidente da AHP
sublinhou que a região já tem recebido eventos de automóveis topo de gama, pelo que a expectativa é
de que o impacto seja mais sentido em hotéis de categorias superiores (quatro e cinco estrelas).
 
"Prova como esta nunca tivemos, mas sabemos que, efetivamente, o cliente de Fórmula 1, até pelo
próprio preço dos bilhetes, é um cliente exigente", apontou.
 
Relativamente ao aproximar da época baixa para o turismo, Cristina Siza Vieira adiantou que há
alguns grupos hoteleiros que já sinalizaram a intenção de fechar algumas unidades, devido à falta de
procura.
 
No entanto, a presidente da AHP espera que a campanha de descontos comparticipados pelo Turismo
de Portugal (#TUPODES), à qual a AHP se associou através da plataforma de reservas click2portugal,
possa ajudar a dinamizar a hotelaria.
 
"A nossa expectativa não é de que isto venha mudar o panorama. É que estimule a procura com a
reserva direta", ressalvou.
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No final de setembro, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, durante o encerramento da V
Cimeira do Turismo Português, o lançamento de um programa de comparticipação pública aos
operadores dos setores da restauração, alojamento, transportes e cultura, que ofereçam descontos
aos clientes.
 
A medida visa estimular a procura e ajudar a recuperação de um dos setores mais afetados pela
pandemia de covid-19.
 
Em entrevista à Lusa, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esclareceu que os descontos
que os operadores turísticos aplicarem entre 05 de outubro e 15 de dezembro têm de ser superiores a
30% para que o Turismo de Portugal comparticipe metade.
 
Lusa
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A44

AHP espera "efeito de arrasto" do prémio de Fórmula 1 na hotelaria do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2020

Meio: Jogo Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c0a8bdb2

 
Hotéis algarvios esperançosos com o regresso do Mundial de Fórmula 1 a Portugal.
 
A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse à Lusa esperar que o
impacto do prémio de Fórmula 1 em Portimão tenha um "efeito de arrasto" em hotéis de outros
concelhos da região algarvia.
 
"A nossa estimativa, de acordo com essas expectativas [da organização do evento] é que,
efetivamente, possa ter um efeito de arrasto, não só no concelho onde ocorre a prova, em Portimão,
mas estendendo-se, inclusivamente, aos concelhos limítrofes", afirmou Cristina Siza Vieira, em
declarações à agência Lusa.
 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, região do Algarve, vai receber o Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1, em 25 de outubro.
 
Apesar de ainda não ter dados concretos fornecidos pelos associados da AHP relativamente às
reservas na altura do evento, a responsável lembrou que, só ligadas à organização, a prova de
Fórmula 1 leva ao Algarve 10 mil pessoas.
 
"Já se percebe que tem um impacto numérico também importante [...] e, portanto, temos uma
expectativa, efetivamente, que o Algarve venha quase todo a vibrar com este evento", acrescentou
Cristina Siza Vieira.
 
Apesar de ser a primeira vez que o Algarve recebe uma prova deste género, a presidente da AHP
sublinhou que a região já tem recebido eventos de automóveis topo de gama, pelo que a expectativa é
de que o impacto seja mais sentido em hotéis de categorias superiores (quatro e cinco estrelas).
 
"Prova como esta nunca tivemos, mas sabemos que, efetivamente, o cliente de Fórmula 1, até pelo
próprio preço dos bilhetes, é um cliente exigente", apontou.
 
Relativamente ao aproximar da época baixa para o turismo, Cristina Siza Vieira adiantou que há
alguns grupos hoteleiros que já sinalizaram a intenção de fechar algumas unidades, devido à falta de
procura.
 
No entanto, a presidente da AHP espera que a campanha de descontos comparticipados pelo Turismo
de Portugal (#TUPODES), à qual a AHP se associou através da plataforma de reservas click2portugal,
possa ajudar a dinamizar a hotelaria.
 
"A nossa expectativa não é de que isto venha mudar o panorama. É que estimule a procura com a
reserva direta", ressalvou.
 
No final de setembro, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, durante o encerramento da V
Cimeira do Turismo Português, o lançamento de um programa de comparticipação pública aos
operadores dos setores da restauração, alojamento, transportes e cultura, que ofereçam descontos
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aos clientes.
 
A medida visa estimular a procura e ajudar a recuperação de um dos setores mais afetados pela
pandemia de covid-19.
 
Em entrevista à Lusa, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esclareceu que os descontos
que os operadores turísticos aplicarem entre 05 de outubro e 15 de dezembro têm de ser superiores a
30% para que o Turismo de Portugal comparticipe metade.
 
[Additional Text]:
Autódromo Internacional do Algarve vai receber um Grande Prémio de Fórmula 1
 
Lusa
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A46

AHP espera "efeito de arrasto" do Grande Prémio de Fórmula 1 na hotelaria do
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2020

Meio: Jornal Económico Online (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a72530c3

 
"A nossa estimativa, de acordo com essas expectativas [da organização do evento] é que,
efetivamente, possa ter um efeito de arrasto, não só no concelho onde ocorre a prova, em Portimão,
mas estendendo-se, inclusivamente, aos concelhos limítrofes", afirmou Cristina Siza Vieira, em
declarações à agência Lusa.
 
A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse à Lusa esperar que o
impacto do prémio de Fórmula 1 em Portimão tenha um "efeito de arrasto" em hotéis de outros
concelhos da região algarvia.
 
"A nossa estimativa, de acordo com essas expectativas [da organização do evento] é que,
efetivamente, possa ter um efeito de arrasto, não só no concelho onde ocorre a prova, em Portimão,
mas estendendo-se, inclusivamente, aos concelhos limítrofes", afirmou Cristina Siza Vieira, em
declarações à agência Lusa.
 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, região do Algarve, vai receber o Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1, em 25 de outubro.
 
Apesar de ainda não ter dados concretos fornecidos pelos associados da AHP relativamente às
reservas na altura do evento, a responsável lembrou que, só ligadas à organização, a prova de
Fórmula 1 leva ao Algarve 10 mil pessoas.
 
"Já se percebe que tem um impacto numérico também importante [...] e, portanto, temos uma
expectativa, efetivamente, que o Algarve venha quase todo a vibrar com este evento", acrescentou
Cristina Siza Vieira.
 
Apesar de ser a primeira vez que o Algarve recebe uma prova deste género, a presidente da AHP
sublinhou que a região já tem recebido eventos de automóveis topo de gama, pelo que a expectativa é
de que o impacto seja mais sentido em hotéis de categorias superiores (quatro e cinco estrelas).
 
"Prova como esta nunca tivemos, mas sabemos que, efetivamente, o cliente de Fórmula 1, até pelo
próprio preço dos bilhetes, é um cliente exigente", apontou.
 
Relativamente ao aproximar da época baixa para o turismo, Cristina Siza Vieira adiantou que há
alguns grupos hoteleiros que já sinalizaram a intenção de fechar algumas unidades, devido à falta de
procura.
 
No entanto, a presidente da AHP espera que a campanha de descontos comparticipados pelo Turismo
de Portugal (#TUPODES), à qual a AHP se associou através da plataforma de reservas click2portugal,
possa ajudar a dinamizar a hotelaria.
 
"A nossa expectativa não é de que isto venha mudar o panorama. É que estimule a procura com a
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reserva direta", ressalvou.
 
No final de setembro, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, durante o encerramento da V
Cimeira do Turismo Português, o lançamento de um programa de comparticipação pública aos
operadores dos setores da restauração, alojamento, transportes e cultura, que ofereçam descontos
aos clientes.
 
A medida visa estimular a procura e ajudar a recuperação de um dos setores mais afetados pela
pandemia de covid-19.
 
Em entrevista à Lusa, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esclareceu que os descontos
que os operadores turísticos aplicarem entre 05 de outubro e 15 de dezembro têm de ser superiores a
30% para que o Turismo de Portugal comparticipe metade.
 
Ler mais
 
Jornal Económico com Lusa
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A48

AHP espera "efeito de arrasto" do prémio de Fórmula 1 na hotelaria do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2020

Meio: Negócios Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b79cfcca

 
O circuito da Fórmula 1 vai levar 10 mil pessoas ao Algarve. A prova disputa-se a 25 de outubro no
autódromo de Portimão.
 
A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse à Lusa esperar que o
impacto do Grande Prémio de Fórmula 1 em Portimão tenha um "efeito de arrasto" em hotéis de
outros concelhos da região algarvia.
 
"A nossa estimativa, de acordo com essas expectativas [da organização do evento] é que,
efetivamente, possa ter um efeito de arrasto, não só no concelho onde ocorre a prova, em Portimão,
mas estendendo-se, inclusivamente, aos concelhos limítrofes", afirmou Cristina Siza Vieira, em
declarações à agência Lusa.
 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, região do Algarve, vai receber o Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1, em 25 de outubro.
 
Apesar de ainda não ter dados concretos fornecidos pelos associados da AHP relativamente às
reservas na altura do evento, a responsável lembrou que, só ligadas à organização, a prova de
Fórmula 1 leva ao Algarve 10 mil pessoas.
 
"Já se percebe que tem um impacto numérico também importante [...] e, portanto, temos uma
expectativa, efetivamente, que o Algarve venha quase todo a vibrar com este evento", acrescentou
Cristina Siza Vieira.
 
Apesar de ser a primeira vez que o Algarve recebe uma prova deste género, a presidente da AHP
sublinhou que a região já tem recebido eventos de automóveis topo de gama, pelo que a expectativa é
de que o impacto seja mais sentido em hotéis de categorias superiores (quatro e cinco estrelas).
 
"Prova como esta nunca tivemos, mas sabemos que, efetivamente, o cliente de Fórmula 1, até pelo
próprio preço dos bilhetes, é um cliente exigente", apontou.
 
Relativamente ao aproximar da época baixa para o turismo, Cristina Siza Vieira adiantou que há
alguns grupos hoteleiros que já sinalizaram a intenção de fechar algumas unidades, devido à falta de
procura.
 
No entanto, a presidente da AHP espera que a campanha de descontos comparticipados pelo Turismo
de Portugal (#TUPODES), à qual a AHP se associou através da plataforma de reservas click2portugal,
possa ajudar a dinamizar a hotelaria.
 
"A nossa expectativa não é de que isto venha mudar o panorama. É que estimule a procura com a
reserva direta", ressalvou.
 
No final de setembro, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, durante o encerramento da V
Cimeira do Turismo Português, o lançamento de um programa de comparticipação pública aos
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operadores dos setores da restauração, alojamento, transportes e cultura, que ofereçam descontos
aos clientes.
 
A medida visa estimular a procura e ajudar a recuperação de um dos setores mais afetados pela
pandemia de covid-19.
 
Em entrevista à Lusa, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esclareceu que os descontos
que os operadores turísticos aplicarem entre 05 de outubro e 15 de dezembro têm de ser superiores a
30% para que o Turismo de Portugal comparticipe metade.
 
Lusa
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A50

AHP espera "efeito de arrasto" da Fórmula 1 na hotelaria do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2020

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ebb3bb50

 
A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse à Lusa esperar que o
impacto do prémio de Fórmula 1 em Portimão tenha um "efeito de arrasto" em hotéis de outros
concelhos da região algarvia.
 
"A nossa estimativa, de acordo com essas expectativas [da organização do evento] é que,
efetivamente, possa ter um efeito de arrasto, não só no concelho onde ocorre a prova, em Portimão,
mas estendendo-se, inclusivamente, aos concelhos limítrofes", afirmou Cristina Siza Vieira, em
declarações à agência Lusa.
 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, região do Algarve, vai receber o Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1, em 25 de outubro.
 
Apesar de ainda não ter dados concretos fornecidos pelos associados da AHP relativamente às
reservas na altura do evento, a responsável lembrou que, só ligadas à organização, a prova de
Fórmula 1 leva ao Algarve 10 mil pessoas.
 
"Já se percebe que tem um impacto numérico também importante [...] e, portanto, temos uma
expectativa, efetivamente, que o Algarve venha quase todo a vibrar com este evento", acrescentou
Cristina Siza Vieira.
 
Apesar de ser a primeira vez que o Algarve recebe uma prova deste género, a presidente da AHP
sublinhou que a região já tem recebido eventos de automóveis topo de gama, pelo que a expectativa é
de que o impacto seja mais sentido em hotéis de categorias superiores (quatro e cinco estrelas).
 
"Prova como esta nunca tivemos, mas sabemos que, efetivamente, o cliente de Fórmula 1, até pelo
próprio preço dos bilhetes, é um cliente exigente", apontou.
 
Relativamente ao aproximar da época baixa para o turismo, Cristina Siza Vieira adiantou que há
alguns grupos hoteleiros que já sinalizaram a intenção de fechar algumas unidades, devido à falta de
procura.
 
No entanto, a presidente da AHP espera que a campanha de descontos comparticipados pelo Turismo
de Portugal (#TUPODES), à qual a AHP se associou através da plataforma de reservas click2portugal,
possa ajudar a dinamizar a hotelaria.
 
"A nossa expectativa não é de que isto venha mudar o panorama. É que estimule a procura com a
reserva direta", ressalvou.
 
No final de setembro, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, durante o encerramento da V
Cimeira do Turismo Português, o lançamento de um programa de comparticipação pública aos
operadores dos setores da restauração, alojamento, transportes e cultura, que ofereçam descontos
aos clientes.
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A medida visa estimular a procura e ajudar a recuperação de um dos setores mais afetados pela
pandemia de covid-19.
 
Em entrevista à Lusa, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esclareceu que os descontos
que os operadores turísticos aplicarem entre 05 de outubro e 15 de dezembro têm de ser superiores a
30% para que o Turismo de Portugal comparticipe metade.
 
ACOMPANHE AQUI O
 
Lusa
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A52

AHP espera "efeito de arrasto" do prémio de Fórmula 1 na hotelaria do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2020

Meio: Porto Canal Online

URL: http://portocanal.sapo.pt/noticia/238673

 
Lisboa, 11 out 2020 (Lusa) -- A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP)
disse à Lusa esperar que o impacto do prémio de Fórmula 1 em Portimão tenha um "efeito de arrasto"
em hotéis de outros concelhos da região algarvia.
 
"A nossa estimativa, de acordo com essas expectativas [da organização do evento] é que,
efetivamente, possa ter um efeito de arrasto, não só no concelho onde ocorre a prova, em Portimão,
mas estendendo-se, inclusivamente, aos concelhos limítrofes", afirmou Cristina Siza Vieira, em
declarações à agência Lusa.
 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, região do Algarve, vai receber o Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1, em 25 de outubro.
 
Apesar de ainda não ter dados concretos fornecidos pelos associados da AHP relativamente às
reservas na altura do evento, a responsável lembrou que, só ligadas à organização, a prova de
Fórmula 1 leva ao Algarve 10 mil pessoas.
 
"Já se percebe que tem um impacto numérico também importante [...] e, portanto, temos uma
expectativa, efetivamente, que o Algarve venha quase todo a vibrar com este evento", acrescentou
Cristina Siza Vieira.
 
Apesar de ser a primeira vez que o Algarve recebe uma prova deste género, a presidente da AHP
sublinhou que a região já tem recebido eventos de automóveis topo de gama, pelo que a expectativa é
de que o impacto seja mais sentido em hotéis de categorias superiores (quatro e cinco estrelas).
 
"Prova como esta nunca tivemos, mas sabemos que, efetivamente, o cliente de Fórmula 1, até pelo
próprio preço dos bilhetes, é um cliente exigente", apontou.
 
Relativamente ao aproximar da época baixa para o turismo, Cristina Siza Vieira adiantou que há
alguns grupos hoteleiros que já sinalizaram a intenção de fechar algumas unidades, devido à falta de
procura.
 
No entanto, a presidente da AHP espera que a campanha de descontos comparticipados pelo Turismo
de Portugal (#TUPODES), à qual a AHP se associou através da plataforma de reservas click2portugal,
possa ajudar a dinamizar a hotelaria.
 
"A nossa expectativa não é de que isto venha mudar o panorama. É que estimule a procura com a
reserva direta", ressalvou.
 
No final de setembro, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, durante o encerramento da V
Cimeira do Turismo Português, o lançamento de um programa de comparticipação pública aos
operadores dos setores da restauração, alojamento, transportes e cultura, que ofereçam descontos
aos clientes.
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A medida visa estimular a procura e ajudar a recuperação de um dos setores mais afetados pela
pandemia de covid-19.
 
Em entrevista à Lusa, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esclareceu que os descontos
que os operadores turísticos aplicarem entre 05 de outubro e 15 de dezembro têm de ser superiores a
30% para que o Turismo de Portugal comparticipe metade.
 
MPE (LT/MSF) // MSF
 
Lusa/Fim
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A54

GP de Portimão: AHP espera um "efeito de arrasto" nos hotéis do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2020

Meio: Postal do Algarve Online Autores: Filipe Vilhena

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6ce7c185

 
O Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 vai ser recebido no Autódromo Internacional do Algarve
(AIA), em 25 de outubro
 
Foto D.R.
A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse esperar que o impacto do
prémio de Fórmula 1 em Portimão tenha um "efeito de arrasto" em hotéis de outros concelhos da
região algarvia.
 
"A nossa estimativa, de acordo com essas expectativas [da organização do evento] é que,
efetivamente, possa ter um efeito de arrasto, não só no concelho onde ocorre a prova, em Portimão,
mas estendendo-se, inclusivamente, aos concelhos limítrofes", afirmou Cristina Siza Vieira, em
declarações à agência Lusa.
 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, região do Algarve, vai receber o Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1, em 25 de outubro.
 
Apesar de ainda não ter dados concretos fornecidos pelos associados da AHP relativamente às
reservas na altura do evento, a responsável lembrou que, só ligadas à organização, a prova de
Fórmula 1 leva ao Algarve 10 mil pessoas.
 
"Já se percebe que tem um impacto numérico também importante [...] e, portanto, temos uma
expectativa, efetivamente, que o Algarve venha quase todo a vibrar com este evento", acrescentou
Cristina Siza Vieira.
 
Apesar de ser a primeira vez que o Algarve recebe uma prova deste género, a presidente da AHP
sublinhou que a região já tem recebido eventos de automóveis topo de gama, pelo que a expectativa é
de que o impacto seja mais sentido em hotéis de categorias superiores (quatro e cinco estrelas).
 
"Prova como esta nunca tivemos, mas sabemos que, efetivamente, o cliente de Fórmula 1, até pelo
próprio preço dos bilhetes, é um cliente exigente", apontou.
 
Relativamente ao aproximar da época baixa para o turismo, Cristina Siza Vieira adiantou que há
alguns grupos hoteleiros que já sinalizaram a intenção de fechar algumas unidades, devido à falta de
procura.
 
No entanto, a presidente da AHP espera que a campanha de descontos comparticipados pelo Turismo
de Portugal (#TUPODES), à qual a AHP se associou através da plataforma de reservas click2portugal,
possa ajudar a dinamizar a hotelaria.
 
"A nossa expectativa não é de que isto venha mudar o panorama. É que estimule a procura com a
reserva direta", ressalvou.
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No final de setembro, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, durante o encerramento da V
Cimeira do Turismo Português, o lançamento de um programa de comparticipação pública aos
operadores dos setores da restauração, alojamento, transportes e cultura, que ofereçam descontos
aos clientes.
 
A medida visa estimular a procura e ajudar a recuperação de um dos setores mais afetados pela
pandemia de covid-19.
 
Em entrevista à Lusa, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esclareceu que os descontos
que os operadores turísticos aplicarem entre 05 de outubro e 15 de dezembro têm de ser superiores a
30% para que o Turismo de Portugal comparticipe metade.
 
Há 39 minutos
 
Filipe Vilhena

Página 55



A56

AHP espera "efeito de arrasto" do GP de Fórmula 1 na hotelaria do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2020

Meio: Record Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b30783b0

 
Prova vai ter lugar em Portimão, a 25 de outubro
 
A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse à Lusa esperar que o
impacto do prémio de Fórmula 1 em Portimão tenha um "efeito de arrasto" em hotéis de outros
concelhos da região algarvia.
 
"A nossa estimativa, de acordo com essas expectativas [da organização do evento] é que,
efetivamente, possa ter um efeito de arrasto, não só no concelho onde ocorre a prova, em Portimão,
mas estendendo-se, inclusivamente, aos concelhos limítrofes", afirmou Cristina Siza Vieira, em
declarações à agência Lusa.
 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, região do Algarve, vai receber o Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1, em 25 de outubro.
 
Apesar de ainda não ter dados concretos fornecidos pelos associados da AHP relativamente às
reservas na altura do evento, a responsável lembrou que, só ligadas à organização, a prova de
Fórmula 1 leva ao Algarve 10 mil pessoas.
 
"Já se percebe que tem um impacto numérico também importante [...] e, portanto, temos uma
expectativa, efetivamente, que o Algarve venha quase todo a vibrar com este evento", acrescentou
Cristina Siza Vieira.
 
Apesar de ser a primeira vez que o Algarve recebe uma prova deste género, a presidente da AHP
sublinhou que a região já tem recebido eventos de automóveis topo de gama, pelo que a expectativa é
de que o impacto seja mais sentido em hotéis de categorias superiores (quatro e cinco estrelas).
 
"Prova como esta nunca tivemos, mas sabemos que, efetivamente, o cliente de Fórmula 1, até pelo
próprio preço dos bilhetes, é um cliente exigente", apontou.
 
Relativamente ao aproximar da época baixa para o turismo, Cristina Siza Vieira adiantou que há
alguns grupos hoteleiros que já sinalizaram a intenção de fechar algumas unidades, devido à falta de
procura.
 
No entanto, a presidente da AHP espera que a campanha de descontos comparticipados pelo Turismo
de Portugal (#TUPODES), à qual a AHP se associou através da plataforma de reservas click2portugal,
possa ajudar a dinamizar a hotelaria.
 
"A nossa expectativa não é de que isto venha mudar o panorama. É que estimule a procura com a
reserva direta", ressalvou.
 
No final de setembro, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, durante o encerramento da V
Cimeira do Turismo Português, o lançamento de um programa de comparticipação pública aos
operadores dos setores da restauração, alojamento, transportes e cultura, que ofereçam descontos
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aos clientes.
 
A medida visa estimular a procura e ajudar a recuperação de um dos setores mais afetados pela
pandemia de covid-19.
 
Em entrevista à Lusa, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esclareceu que os descontos
que os operadores turísticos aplicarem entre 05 de outubro e 15 de dezembro têm de ser superiores a
30% para que o Turismo de Portugal comparticipe metade.
 
Lusa
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A58

Hotelaria espera "efeito de arrasto" com GP de Fórmula 1 no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2020

Meio: Sapo Online - Sapo Desporto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4a05575f

 
A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse à Lusa esperar que o
impacto do prémio de Fórmula 1 em Portimão tenha um "efeito de arrasto" em hotéis de outros
concelhos da região algarvia.
 
"A nossa estimativa, de acordo com essas expectativas [da organização do evento] é que,
efetivamente, possa ter um efeito de arrasto, não só no concelho onde ocorre a prova, em Portimão,
mas estendendo-se, inclusivamente, aos concelhos limítrofes", afirmou Cristina Siza Vieira, em
declarações à agência Lusa.
 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, região do Algarve, vai receber o Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1, em 25 de outubro.
 
Apesar de ainda não ter dados concretos fornecidos pelos associados da AHP relativamente às
reservas na altura do evento, a responsável lembrou que, só ligadas à organização, a prova de
Fórmula 1 leva ao Algarve 10 mil pessoas.
 
"Já se percebe que tem um impacto numérico também importante [...] e, portanto, temos uma
expectativa, efetivamente, que o Algarve venha quase todo a vibrar com este evento", acrescentou
Cristina Siza Vieira.
 
Apesar de ser a primeira vez que o Algarve recebe uma prova deste género, a presidente da AHP
sublinhou que a região já tem recebido eventos de automóveis topo de gama, pelo que a expectativa é
de que o impacto seja mais sentido em hotéis de categorias superiores (quatro e cinco estrelas).
 
"Prova como esta nunca tivemos, mas sabemos que, efetivamente, o cliente de Fórmula 1, até pelo
próprio preço dos bilhetes, é um cliente exigente", apontou.
 
Relativamente ao aproximar da época baixa para o turismo, Cristina Siza Vieira adiantou que há
alguns grupos hoteleiros que já sinalizaram a intenção de fechar algumas unidades, devido à falta de
procura.
 
No entanto, a presidente da AHP espera que a campanha de descontos comparticipados pelo Turismo
de Portugal (#TUPODES), à qual a AHP se associou através da plataforma de reservas click2portugal,
possa ajudar a dinamizar a hotelaria.
 
"A nossa expectativa não é de que isto venha mudar o panorama. É que estimule a procura com a
reserva direta", ressalvou.
 
No final de setembro, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, durante o encerramento da V
Cimeira do Turismo Português, o lançamento de um programa de comparticipação pública aos
operadores dos setores da restauração, alojamento, transportes e cultura, que ofereçam descontos
aos clientes.
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A medida visa estimular a procura e ajudar a recuperação de um dos setores mais afetados pela
pandemia de covid-19.
 
Em entrevista à Lusa, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esclareceu que os descontos
que os operadores turísticos aplicarem entre 05 de outubro e 15 de dezembro têm de ser superiores a
30% para que o Turismo de Portugal comparticipe metade.
 
[Additional Text]:
Hotelaria espera "efeito de arrasto" com GP de Fórmula 1 no Algarve
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A60

Hoteleiros esperam "efeito de arrasto" do prémio de Fórmula 1 na hotelaria do
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 11/10/2020

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=330cb8ec

 
O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, região do Algarve, vai receber o Grande Prémio
de Portugal de Fórmula 1, em 25 de outubro.
 
A presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse à Lusa esperar que o
impacto do prémio de Fórmula 1 em Portimão tenha um "efeito de arrasto" em hotéis de outros
concelhos da região algarvia.
 
"A nossa estimativa, de acordo com essas expectativas [da organização do evento] é que,
efetivamente, possa ter um efeito de arrasto, não só no concelho onde ocorre a prova, em Portimão,
mas estendendo-se, inclusivamente, aos concelhos limítrofes", afirmou Cristina Siza Vieira, em
declarações à agência Lusa.
 
O Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, região do Algarve, vai receber o Grande
Prémio de Portugal de Fórmula 1, em 25 de outubro.
 
Apesar de ainda não ter dados concretos fornecidos pelos associados da AHP relativamente às
reservas na altura do evento, a responsável lembrou que, só ligadas à organização, a prova de
Fórmula 1 leva ao Algarve 10 mil pessoas.
 
"Já se percebe que tem um impacto numérico também importante [...] e, portanto, temos uma
expectativa, efetivamente, que o Algarve venha quase todo a vibrar com este evento", acrescentou
Cristina Siza Vieira.
 
Apesar de ser a primeira vez que o Algarve recebe uma prova deste género, a presidente da AHP
sublinhou que a região já tem recebido eventos de automóveis topo de gama, pelo que a expectativa é
de que o impacto seja mais sentido em hotéis de categorias superiores (quatro e cinco estrelas).
 
"Prova como esta nunca tivemos, mas sabemos que, efetivamente, o cliente de Fórmula 1, até pelo
próprio preço dos bilhetes, é um cliente exigente", apontou.
 
Relativamente ao aproximar da época baixa para o turismo, Cristina Siza Vieira adiantou que há
alguns grupos hoteleiros que já sinalizaram a intenção de fechar algumas unidades, devido à falta de
procura.
 
No entanto, a presidente da AHP espera que a campanha de descontos comparticipados pelo Turismo
de Portugal (#TUPODES), à qual a AHP se associou através da plataforma de reservas click2portugal,
possa ajudar a dinamizar a hotelaria.
 
"A nossa expectativa não é de que isto venha mudar o panorama. É que estimule a procura com a
reserva direta", ressalvou.
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No final de setembro, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou, durante o encerramento da V
Cimeira do Turismo Português, o lançamento de um programa de comparticipação pública aos
operadores dos setores da restauração, alojamento, transportes e cultura, que ofereçam descontos
aos clientes.
 
A medida visa estimular a procura e ajudar a recuperação de um dos setores mais afetados pela
pandemia de covid-19.
 
Em entrevista à Lusa, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esclareceu que os descontos
que os operadores turísticos aplicarem entre 05 de outubro e 15 de dezembro têm de ser superiores a
30% para que o Turismo de Portugal comparticipe metade.
 
LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19
 
[Additional Text]:
Hoteleiros esperam "efeito de arrasto" do prémio de Fórmula 1 na hotelaria do Algarve
 
Lusa
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