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Melchior Moreira foi presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal 
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MP quer todos julgados 
no caso Turismo do Norte 
Defesas alegaram nulidades e falta de provas no início do debate instrutório. 
Procuradora pede que acusação a 29 arguidos seja integralmente confirmada 

Tiago Rodrigues Alves 
tiago.alves@jn.pt 

OPERAÇÃO ÉTER O Ministé-
rio Público (MP) defendeu 
ontem que todos os 29 acu-
sados no âmbito da Opera-
ção Éter devem ser pronun-
ciados pelo Juízo de Instru-
ção Criminal do Porto e ir a 
julgamento. Por sua vez, as 
defesas que requereram a 
abertura de instrução alega-
ram que a acusação enferma 
de nulidades e baseia-se em 
suposições, não tendo qual-
quer prova ou facto que a 
sustente. 

Em causa estão 150 crimes 
relacionados com a alegada 
viciação de procedimentos 
de contratação pública no 
Turismo de Porto e Norte de 
Portugal. Foram acusados, 
29 arguidos (21 pessoas sin-
gulares, incluindo o ex-pre-
sidente do TPNP, Melchior 
Moreira, e oito pessoas cole-
tivas). Dezanove dos acusa-
dos requereram a abertura 
de instrução. 

Ontem, no início do deba-
te instrutório, no Auditório 
Municipal de Gaia, o Minis-
tério Público reiterou a acu-
sação e pediu ao tribunal 
que a confirme integral-
mente. Para a procuradora 
Carla Fardilha, não há qual-
quer irregularidade proces-

  

PORMENORES 

29 arguidos 
Dois 21 arguidos pessoas 
singulares, oito faziam par-
te do TPNP. O Sp. Braga e o 
Vitória de Guimarães tam-
bém são arguidos. 

Outros processos 
A investigação repartiu o 
processo em inquéritos au-
tónomos, um dos quais en-
volvendo dezenas de ajus-
tes direitos efetuados por 
várias autarquias. 

sual e todos os arguidos, in-
cluindo os que haviam re-
querido a suspensão provi-
sória do processo, devem ir 
a julgamento. 

Durante a manhã, as defe-
sas de Joaquim Ribeiro, ju-
rado de concursos questio-
nados no processo, e Gabrie-
la Escobar, jurista no Turis-
mo do Porto e Norte, invo-
caram várias nulidades na 
acusação e, alegando falta 
de fundamentação da acu-
sação, pediram a aplicação 
do princípio do "in dubio  

pro reo" (na dúvida, a favor 
do arguido) para pedir o des-
pacho de não pronúncia 
para os acusados. 

Na parte da tarde e duran-
te o dia de hoje, ajuíza deve-
rá ouvir os advogados dos 
restantes arguidos. Ainda 
não é conhecida a data para 
o anúncio da decisão. Em 
causa estão crimes como par-
ticipação económica em ne-
gócio, peculato, abuso de po-
der, corrupção falsificação de 
documentos e recebimento 
indevido de vantagem.. 
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Turistas nacionais têm procurado unidades hoteleiras mais pequenas e mais afastadas dos centros urbanos 

Casas de família 
e de amigos no topo 

0 A maioria das dormidas 
fora de casa foi, no segundo 
trimestre do ano, quando 
as regras de circulação es-
tiveram mais apertadas 
devido à pandemia, em 
alojamentos familiares ou 
de amigos. De acordo com 
dados do INE, entre abril e 
junho, cerca de 84% das 
dormidas foi feita em "alo-
jamento particular gratui-
to", aparecendo a hotelaria 
como segunda opção, com 
apenas 10,8%. 

TURISMO 

Proibição de circulação 
afeta hotelaria do Interior 
EXCEÇÃO O  Associação de hotelaria apela ao Executivo para que deixe circular quem tem reservas 
RAQUEL OLIVEIRA  

A
proibição de circulação 
entre concelhos no próxi-

 

• mo fim de semana vai afe2 
taro negócio hoteleiro, sobretu-
do as unidades mais pequenas, 
do Interior do País, antecipa a 
Associação de Hotelaria de Por-
tugal (AHP). Nesse sentido, ape-
lou ontem ao Governo para que 
permita que os clientes com.re-
servas se possam deslocar du-
rante o período de restrição de-
cretado pelo Executivo, entre 30 
de outubro e 3 de novembro. 

"Os portugueses não fizeram 
reservas para poderem irem aos 
cemitérios", diz ao CM o presi-
dente da AH P, rejeitando assim 
que os turistas nacionais pos-
sam contri-
buir para 
ajuntamen-
tos. A proibi-
ção de circu-
lação entre concelhos vai, no 
entanto, prejudicar a hotelaria 
que precisa da ocupação dos fins 
de semana para travar os pre -
juízos causados pela pandemia,  

alerta Raul Martins. Segundo o 
dirigente hoteleiro, a ocupação 
aos fins de semana chega a atin-
gir 80%, nomeadamente nas 
unidades mais pequenas, aju-

dando a travar 
os prejuízos 
do setor, um 
doS mais afe-
tados pela 

pandemia. As pessoas têm pro-
curado sair aos fins de semana 
para lugares mais arejados, com 
menos camas, em regiões como 
oDouro ou a Serra, garante Raul  

Martins. Entretanto, os dados 
das viagens dos portugueses nq 
segundo trimestre, divulgados 
ontem pelo INE, mostram que 
as deslocações caíram quase 
65% face ao período homólogo. 
Em junho, a queda foi menos 
expressiva que nos meses ante-
riores, caindo 43,2%. Quem fez 
viagens, no entanto, prolongou 
a estadia fora, conclui o INE. 

As viagens turísticas com des-
tino ao estrangeiro caíram mais 
de 98% ou seja, foram pratica-
mente nulas. • 

OCUPAÇÃO D E FINS DE 
SEMANA TEM AJUDADO 
A TRAVAR PR EJUIZOS 
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A3 Covid-19: mais de 70% dos hotéis algarvios devem fechar durante o inverno
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2020

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=41558092

 
Presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve recorda que, antes da
pandemia, cerca "de 50% dos hotéis e empreendimentos já encerravam"
 
Mais de 70% dos hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve devem suspender atividade durante
a época baixa devido à crise causada pela pandemia de covid-19, perspetivou esta terça-feira o
presidente da principal associação regional do setor.
 
O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) notou à
agência Lusa que, "durante o inverno, antes da pandemia, cerca de 50% dos hotéis e
empreendimentos já encerravam", advertindo que este número pode subir e deixar apenas menos de
30% dos hotéis e empreendimentos em atividade durante o inverno que se avizinha.
 
"Este ano as nossas expectativas vão para a volta dos 70%, podendo este número ser mais elevado
ainda", afirmou Elidérico Viegas sobre as perspetivas da AHETA para a época baixa de 2020/2021,
frisando que já "no final de setembro muitas unidades fecharam a atividade e encerraram".
 
O presidente da AHETA alertou, no entanto, para o facto de estes números estarem apenas baseados
em expectativas, porque os "hotéis e empreendimentos turísticos não estão obrigados a informar
sobre o encerramento" e isso parte apenas da "decisão do empresário e da gestão" de cada unidade.
 
No último fim de semana, alguns hotéis no Algarve, sobretudo em Portimão, registaram níveis
elevados de ocupação devido à realização do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1 na região. No
entanto, segundo Elidérico Viegas, muitos desses hotéis preveem "encerrar imediatamente a seguir" à
prova.
 
Questionado pela Lusa sobre a data estimada para uma possível retoma da atividade turística na
região, aquele dirigente disse não haver, ainda, perspetivas de retoma, alegando existirem dois
aspetos fundamentais para que a retoma se possa verificar e que não estão cumpridos: a confiança e
o medo.
 
"Por um lado, as pessoas têm medo de viajar, em todo o mundo, e por outro lado ainda não existe
uma confiança das pessoas relativamente à questão da doença, da pandemia, que lhes permita passar
a consumir férias de uma forma normal", argumentou.
 
Por estes motivos, o presidente da AHETA considerou que, "enquanto estes dois fatores não forem
ultrapassados em termos internacionais, em termos globais, o turismo terá dificuldade em recuperar",
depois de, em março, quando rebentou a pandemia, ter apontado a Páscoa de 2021 como data para a
retoma turística.
 
"Quando disse isso em março, logo no início, ia sendo linchado, agora, já fui demasiado otimista",
lembrou, referindo-se ao prognóstico que fez então sobre a retoma da economia e que apontava para
uma melhoria a partir da próxima primavera.
 
Elidérico Viegas disse ainda que subsistem "alguns fatores de incerteza" sobre a pandemia, apesar de
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já se saber que a "evolução de curto e médio prazo" perspetivada pelo transporte aéreo aponta para
um período de recuperação que poderá prolongar-se por quatro anos.
 
"O transporte aéreo é determinante para que haja fluxos turísticos. Já sabemos que as companhias
aéreas reduziram substancialmente, não pensam recuperar antes de três ou quatro anos, por isso,
vamos viver aqui anos atípicos, embora nós, as nossas previsões, apontem para que, a partir da
Páscoa do próximo ano e do início da nova época turística, as coisas possam começar a evoluir
positivamente", afirmou.
 
Com uma retoma a partir da próxima Páscoa, os hotéis e empreendimentos turísticos associados da
AHETA "não regressarão imediatamente aos lucros de 2019, mas é possível ter já algumas perspetivas
de que o turismo poderá evoluir favoravelmente, sobretudo os destinos do pequeno curso".
 
Este poderá ser "o caso do Algarve", que está a duas horas ou duas horas e meia de avião dos centros
operacionais do centro e norte da Europa, mercados que são os dos principais emissores de turistas
para o Algarve.
 
[Additional Text]:
Lusa
 
Lusa
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A5

 
Antena 1

 	Duração: 00:01:50

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 89317551

 
27-10-2020 10:01

Mais 70% dos hotéis do Algarve vão suspender a atividade durante a época baixa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=74821b05-4f14-4ce3-96d8-

1af375aa8a00&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Mais de 70% dos hotéis do Algarve vão suspender a atividade durante a época baixa, é o que revela a
Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos da região, justificando este encerramento com a
crise causada pela pandemia.
Declarações de Elidérico Viegas.

Página 5



A6

 
TSF

 	Duração: 00:03:23

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 89321487

 
27-10-2020 12:08

Desemprego no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dd419cc5-bb36-4e5a-bf8d-

619946032eb8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O desemprego no Algarve cresceu 157% em setembro em comparação com o mesmo mês de 2019.
Albufeira, por ser o concelho mais turístico, é aquele que mais está a sofrer e o que tem maior número
de desempregados. Todos os dias à porta do Instituto do Emprego e Formação Profissional forma-se
uma fila de pessoas que querem inscrever-se para receberem o subsídio de desemprego.

 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-10-27 13:02
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"Ninguém consegue sobreviver com 438 euros." Os rostos do desemprego no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2020

Meio: TSF Online Autores: Maria Augusta Casaca

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3b621047

 
Em setembro, a região do Algarve atingiu um aumento de 157% no número de desempregados, face
ao mesmo período do ano passado. Albufeira é o concelho mais afetado.
 
António trabalhava como barman. Em março deste ano tudo mudou. O bar fechou e ficou sem
emprego. "Desde 16 de março", conta. Desde essa altura está a receber subsídio de desemprego que
deverá terminar no próximo mês. António está na fila do Instituto de Emprego e Formação Profissional
(IEFP) exatamente para saber se quando lhe acabar o subsídio de desemprego terá direito a mais
alguma subvenção.
 
Ali, bem perto, ficam sediadas as instalações da Segurança Social e é lá, que Ana tenta preencher um
papel na rua, sobre um muro. Um documento para requerer ficar isenta das taxas moderadoras. Ana,
61 anos, trabalhava numa tabacaria. Acabou o contrato e ele não foi renovado. Já está habituada a
ficar no desemprego durante o inverno. "Fazem contratos de 7, 8, no máximo 9 meses", lamenta.
Estima ficar parada pelo menos até março, " na melhor das hipóteses". "É um ciclo. E agora com a
Covid ainda é pior", afirma.
 
Durante a época baixa, e devido à pandemia, o hotel em que Carlos trabalhava esteve fechado.
 
Abriu apenas dois meses durante o verão e voltou a encerrar. "Não havia clientes", explica. O grupo
hoteleiro deslocou todos os turistas para um único hotel da empresa e fechou aquele onde Carlos era
funcionário. Também ele está na fila do Centro de Emprego.
 
As histórias são quase todas iguais. Hotéis, restaurantes, lojas que fecharam e deixaram pessoas no
desemprego. À porta do IEFP veem-se também muitos cidadãos brasileiros que trabalhavam na
hotelaria. Zeida é um desses casos. De um dia para o outro ficou sem trabalho. "Agora estou
esperando que no próximo ano já não tenha esse coronavírus e consigamos trabalhar. Ninguém
consegue sobreviver com 438 euros", afirma. A maior parte dos salários são baixos e os subsídios de
desemprego avaliados pela mesma bitola.
 
Maria é outra brasileira que já não quer ficar no País que a acolheu. Volta para o Brasil em
Dezembro."Pelo menos lá a minha família não está desempregada", conta. " Aqui nem para os
portugueses há trabalho! Em Albufeira as lojas, bares, restaurantes, hotéis, está tudo fechado".
 
Antes que chegue a vez de António ser atendido pelos funcionários do Instituto de Emprego pergunto-
lhe se tem alguma perspetiva de arranjar trabalho." Em quê?", questiona. "Vou esperar por melhores
dias", afirma desalentado.
 
O presidente da câmara de Albufeira revela que os pedidos de ajuda à autarquia têm vindo a
aumentar. A autarquia tem vindo a fornecer vários tipos de apoio, quer às famílias, quer aos
empresários. "Estamos a apoiar cerca de 340 famílias em termos de alimentação", revela o autarca
 
José Carlos Rolo diz também que o apoio aos medicamentos subiu bastante. "Em janeiro apoiávamos
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100 pessoas, agora são 280", e no apoio ao arrendamento subiu de 116 para 167 as famílias que
precisam de ajuda.
 
Os pequenos empresários, sócios gerentes e profissionais liberais também tiveram apoio da autarquia,
num subsídio de 2 mil euros, num montante global de 1 milhão e 100 mil euros.
 
LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19
 
[Additional Text]:
"Ninguém consegue sobreviver com 438 euros." Os rostos do desemprego no Algarve
 
Maria Augusta Casaca
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Algarve. "Pior ano de sempre para o turismo português"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8de34249

 
O Presidente Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve prevê que 70% dos
estabelecimentos fechem portas durante a época baixa no Algarve. Ao Governo pede que "cumpra o
que prometeu": um plano para recuperar o turismo n...
 
Rádio Observador
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Fórmula 1

Hotéis do Algarve 
ficaram a menos  
de metade da oferta
O impacto económico da 
realização do Grande Prémio 
(GP) de Portugal em Fórmula 
1, no turismo algarvio, 
“resultou, sobretudo, da 
cobertura mediática e dos 
efeitos promocionais que daí 
poderão advir”, diz o 
presidente da Associação dos 
Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve (AHETA), 
Elidérico Viegas, contactado 
pelo PÚBLICO. Acrescentou 
que a região dispõe de uma 
oferta de 135 mil camas 
classificadas, que os 27.500 
espectadores presentes no 
Autódromo Internacional do 
Algarve não representaram 
mais do que 20,4% da oferta e 
que o GP de Fórmula 1 é um 
evento-âncora, daqueles de 
que o Algarve precisa, “se vier 
a ter continuidade na época 
baixa.”
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Antena 1

 	Duração: 00:01:33

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 89308807

 
26-10-2020 19:03

Falta de distanciamento na Fórmula 1 - Reação da DGS

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6961e8b8-9ccc-49b0-9ee0-

7b77b8423514&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Portugal, a diretora-geral da Saúde admitiu esta tarde que nem tudo correu bem na organização
do Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1. Durante este fim de semana, foram divulgadas imagens
com acumulação de público nas bancadas, que não respeitava o distanciamento social. Graça Freitas
diz que as autoridades confiaram na organização do evento, algumas orientações não foram
respeitadas e entre as lições a tirar, está a possibilidade de passar a limitar a presença de público em
próximos eventos.
Comentários de Graça Freitas, diretora-geral da Saúde.
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Antena 1

 	Duração: 00:02:21

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 89322993

 
27-10-2020 13:24

Limitação de circulação imposta pelo Governo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2d905ac1-4fd7-49e9-8c6b-

4c7a2aa259b8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A máscara é obrigatória a partir de amanhã. O uso de máscara em espaços públicos vai ser obrigatório
a partir de quarta-feira, como determina a lei publicada hoje e que vai estar em vigor durante os
próximos 70 dias.
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Restrições à circulação 
em todo o país entram em 
vigor no dia 30 de outubro 

e terminam no dia 
3 de novembro, 

depois dos Finados 
PATRÍCIA DE MOREIRA,API 

` •h

 

Restrições. Hotelaria 
e restauração 
querem ser exceção 

Associações da hotelaria e restauração pedem para serem consideradas 
fora das medi,das restritivas que entram em vigor no próximo fim 
de semana. "E necessário acautelar que as poucas reservas efetuadas 
possam ser concretizadas", alerta AHP. 

RITA PEREIRA CARVALHO 
rita.carvalhogionline.pt 

Os setores da hotelaria e da res-
tauração querem fa7fr parte das 
exceções à proibição de circu-
lação entre concelhos que o 
Governo anunciou para o pró-
ximo fim de semana, incluindo 
no Dia de Finados. No entanto, 
o único diploma publicado até 
agora refere-se apenas às medi-
das específicas aplicadas em 
Lousada, Felgueiras e Paços de 
Ferreira, onde foram proibidas 
deslocações não essenciais, pelo 
menos até quinta-feira. 

Tanto a Associação da Hotela-
ria de Portugal (AHP) como a 
Associação da Hotelaria, Res-

  

tauração e Similares de Portu-
gal (AHRESP) manifestaram-se 
já reivindicando estatuto espe-
cial, mas as regras ainda não 
estão definidas. 

Para a Associação da Hotelaria 
de Portugal, é fundamental que 
fiquem excluídas todas as reser-
vas feitas nos estabelecimentos 
hoteleiros antes do anúncio des-
ta medida. Ou seja, a associação 
pede que as reservas feitas até 
dia 22 de outubro não sejam can-
celadas. "É necessário acautelar 
que as poucas reservas efetua-
das para esse período possam 
ser concretizadas, permitindo 
aos hóspedes deslocar-se dos seus 
concelhos de origem para aque-
les onde os estabelecimentos se  

localizem", referiu Raul Martins, 
presidente da AHP. Logo depois 
do anúncio das medidas, na últi-
ma quinta-feira, Raul Martins 
disse ter sido registada "imensa 
perturbação e cancelamentos" 
nas reservas. O presidente da 
Al-IP explicou que o setor enfren-
ta "uma previsível quebra de dor-
midas neste ano que pode che-
gar a 46,6 milhões e urna perda 
de receita da ordem de 3,6 mil 
milhões de euros", e que, por isso, 
"seria uma inconsciência não 
segurar as poucas oportunida-
des". Na mesma linha surge a 
AHRESP, que se pronunciou logo 
no dia seguinte ao anúncio das 
medidas, pedindo que a proibi-
ção de circulação não se aplicas-
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75% dos doentes que testam 
positivo têm sintomas 

se "às reservas que foram con-
cretizadas previamente às refe-
ridas datas [entre 30 de outubro 
e 3 de novembro], quer no domí-
nio do Alojamento Turismo, quer 
no domínio dos eventos familia-
res e corporativos". 

~os CULTURAIS SERÃO EXCE-
ÇÃO? Estas exceções pedidas 
pelo setor da hotelaria surgem 
depois de a Inspeção-Geral das 
Atividades Culturais (IGAC) ter 
anunciado que as r c ti içõe" s para 
o próximo fim de semana não 
se aplicam a eventos culturais. 
À Lusa, o inspetor-geral da IGAC, 
Luís Silveira Botelho, disse que, 
tendo em conta o comunicado 
do Conselho de Ministros de 
quinta-feira, "a deslocação para 
acesso a equipamentos cultu-
rais estará dentro das exceções". 

No entanto, no diploma publi-
cado pelo Governo, a exceção 
para os eventos culturais está 
definida apenas para os conce-
lhos de Lousada, Felgueiras e 
Paços de Ferreira - de resto, a 
única resolução do Conselho de 
Ministros publicada até ao 
momento. Conforme se lê no 
diploma publicado em Diário da 
República, são permitidas "des-
locações para acesso a equipa-
mentos culturais". Este sábado, 
oCDS pediu esclarecimentos ao 
Governo sobre as deslocações para 
assistir a espetáculos. "Como jus-
tifica o Governo esta autorização 
para assistir a espetáculos e, por  

outro lado, a proibição de home-
nagear os mortos, em cemitérios, 
ao ar livre?', questionaram os par-
lamentares. Para os centristas, "a 
suposta isenção de deslocações 
para assistir a espetáculos cultu-
rais" é uma "total incongruência". 

EVENTOS DE MASSAS LIMITADOS 
Ontem, questionada sobre o 
incumprimento de regras de dis-
tanciamento no Grande Prémio 
de Fórmula 1 em Portimão, Gra-
ça Freitas sublinhou os critérios 
que levaram à autorização de 
27 500 pessoas no público, nomea-
damente ser no Algarve, com 
menos casos ou garantias de que 
oalojamento na região "é extre-
mamente seguro" e que havia 
bons acessos. A diretora-geral 
da Saúde reconheceu que "hou-
ve coisas que correram bem e 
houve coisas que correram menos 
bem", dividindo a responsabili-
dade por si, pelos cidadãos e pela 
organização. "Houve alguma dis-
crepância entre as recomenda-
ções, a capacidade de organizar 
bem todas as bancadas e a capa-
cidade de fiscalizar", disse, con-
siderando no entanto que o resul-
tado não foi catastrófico. Anun-
ciou, no entanto, como lições, 
que será necessário nos próxi-
mos tempos "restringir muito 
os eventos ou limitar o seu núme-
ro". Na semana passada, a minis-
tra da Saúde já tinha remetido 
para esta semana novas indica-
ções sobre eventos de massas. 

Maioria não são 
assintomáticos, como 
aconteceu no verão. 
Internamentos estão 
a disparar. Ministra 
da Saúde alerta para 
situação grave. 

A maioria dos novos casos de 
covid-19 que têm vindo a ser 
confirmados no país são pessoas 
que foram testadas e efetiva-
mente têm sintomas da infeção. 
O ponto de situação sobre a per-
centagem de sintomáticos e 
assintomáticos foi feito esta 
segunda-feira ao i pela Direção 
Geral da Saúde. A autoridade de 
saúde adianta que, no último 
mês e meio, "os casos sintomá-
ticos têm variado entre os 70 e 
os 75%, um valor superior a 
julho, em que quase metade 
dos novos casos identificados 
eram sintomáticos". De 5 a 18 
de outubro, por exemplo, 75% 
dos novos casos eram sintomá-
ticos, enquanto os outros 25% 
eram assintomáticos ou com 
informação desconhecida. 

A questão sobre se os casos 
que estão a ser detetados são 
maioritariamente positivos em 
pessoas assintomáticas tem vin-
do a ser suscitada publicamen-
te, bem como o aumento da taxa 
de positividade dos testes, um 
indicador que ajude a perceber 
se a infeção está mais ou menos 
disseminada no país - como 
parece ser o caso. Questionada 
pelo i, a DGS começa por escla-
recer que os resultados positi-
vos de pessoas que se testaram 
pela primeira vez (novos casos) 
já são bastante superiores aos 
positivos obtidos nos chamados 
testes de seguimento/cura, dis-
pensados na maioria dos doen-
tes numa recente alteração das 
normas da DGS que mudou os  

critérios para ter alta clínica. 
Em maio, do total de testes com 
resultado positivo feitos no país, 
40% eram de novos doentes e 
no último mês rondou 60% a 
70%. "Na última semana, regis-
tou-se o maior valor de primei-
ros testes positivos sobre o total 
de testes positivos obtidos, que 
correspondeu a 74%, ou seja, 
13.247 testes positivos foram 
realizados pela primeira vez a 
uma pessoa e 4.353 testes foram 
testes de seguimento até à cura", 
indica ao i a DGS. Consideran-
do a taxa de positividade ape-
nas nos primeiros testes positi-
vos, sobe de 2% para 8% desde 
o início de setembro. 

Ontem a Direção Geral da Saú-
de apresentou a nova estratégia 
de testagem no país, que passa-
rá a partir de 9 de novembro a 
incluir testes rápidos, por exem-
plo em surtos em escolas e lares, 
e define pela primeira vez gru-
pos prioritários em caso de escas-
sez de testes. Por outro lado, 
recomenda rastreios regulares 
aos profissionais de saúde mais 
expostos. A DGS assegurou ao i 
que atualmente "não existe 
nenhuma limitação no número 
de testes disponíveis no país", 
adiantando que a capacidade 
máxima diária se situa nos 43.200 
testes, dos quais 15 mil no SNS 
(em julho rondava os 10 mil). 
Mantém-se a meta de expandir 
a capacidade de testagem nas 
unidades do SNS, chegando aos 
22 mil testes/dia ate final do ano. 

INTERNAMENTOS A DISPARAR LEVAM 
MARTA TEMIDO A FAZER ALERTA 
Além dos resultados da testa-
gem, o rápido agravamento da 
situação epidemiológica no país 
está patente noutros indicado-
res. Depois de na semana pas-
sada Portugal ter passado o pata-
mar de 240 novos casos a 14 dias 

PATRICIA DE MELO MORF_LRA;AI,P 

por 100 mil habitantes, o pata-
mar de risco mais elevado defi-
nido pelo Centro Europeu de 
Prevenção e Controlo de Doen-
ças, o país passou este domin-
go a barreira dos 300 casos por 
100 mil habitantes nesta janela 
temporal de 14 dias, uma situa-
ção onde no início do mês se 
encontrava apenas Espanha. 
Ontem, República Checa (1323.8) 
e Bélgica (1301.2) registam as 
incidências mais elevadas. 

Há uma semana, Portugal esta-
va abaixo dos 200 casos por 100 
mil habitantes. Na última sema-
na, registaram-se 19 273 novos 
casos de covid-19 no país, um 
novo recorde semanal que supera 
o total de casos confirmados no 
mês de setembro (18 153). Os 
internamentos dispararam: 
ontem havia mais 498 doentes 
internados face há uma sema-
na, quando na anterior a subi-
da tinha sido de 297 doentes. O 
aumento dá-se em enfermaria 
e em cuidados intensivos, onde 
os doentes internados com qua-
dros mais graves subiram 45% 
numa semana, contra um aumen-
to de 28% na anterior. 

Já depois da conferência da 
DGS, a ministra da Saúde con-
vocou a imprensa e admitiu que 
na quarta-feira deve ser ultra-
passado o máximo de doentes 
em UCI registado em abril (271). 
O i já tinha noticiado na sema-
na passada que, mantendo-se o 
agravamento, esse patamar deve-
ria ser alcançado esta semana. 
A ministra da Saúde revelou pro-
jeções que indicam que, a 4 de 
novembro, se esperam 2654 
doentes covid internados e 444 
em UCI - os hospitais do SNS 
têm 1021 camas de cuidados 
intensivos, mas uma subida des-
ta ordem, n"ão sendo o pico de 
doentes, terá impacto na restan-
te atividade. Marta Temido aler-
tou que a situação é grave e que 
é preciso preservar a capacida-
de de, resposta do SNS, apelan-
do aos comportamentos que 
podém diminuir contágios. 

O Norte continua a ser o epi-
centro de novos casos: na últi-
ma semana foram 11496, o dobro 
da região de Lisboa. A incidên-
cia passou mesmo o patamar 
dos 500 novos casos por 100 mil 
habitantes nos últimos 14 dias. 
Até ao momento o Governo aper-
tou medidas só nos concelhos 
de Felgueiras, Lousada e Paços 
de Ferreira, mas o crescimento 
verifica-se de forma generaliza-
da na região. Marta F. Reis DGS garante que não faltam testes 
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Pandemia 

Três em cada quatro 
novos infetados 
apresentam sintomas 
A tendência inverteu-se em relação ao verão, 
em que mais de metade dos que testaram positivo 
ao SARS-CoV-2 eram assintomáticos 
Só na última semana houve mais casos do que em todo o mês 
de setembro. Internamentos hospitalares disparam 
Ministra admite que situação é grave e apela a mudança 
de comportamentos para preservar capacidade de resposta do SNS 
Hotelaria e restauração contra restrições à circulação  H  PÁGS. 2-3 

Restaurantes 
servem servem refeições 
a alunos 
com covid-19 
Estudantes confinados na Pousada 
da Juventude continuam 
sem condições 

PÁG. 4 

CASAS DE PEDRÓGÃO. t 

VALDEMAR ALVES DIZ-SE 
DE "CONSCIÊNCIA TRANQUILA" do~n —rs~

 

H PÁG. 8 

Açores. 
Eleições deixam 
Vasco Cordeiro 
e PS em 
maus lençóis 
// PÁGS. 6-7 

Galp apresenta 
prejuízo de 
45 milhões nos 
primeiros nove 
meses de 2020 
// PÁG. 11 

Bumout 
Professores 
universitários 
estão exaustos 
ou fatigados 
// PÁG. 9 

A história 
de Jair Arantes 
do Nascimento, 
o irmão mais 
novo de Pelé 

PÁGS. 28-29 

Britney Spears. 
Fãs criam 
movimento para 
livrar cantora 
da tutela do pai 
// PÁGS. 14-19 
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Turismo. Viagens dos portugueses 
caíram 64,9% devido à pandemia 
T .27er  ou férias foram 
os principais motivos 
para viajar. Para fora, 
a queda foi quase 
total: 98,5%. 

Os portugueses realizaram dois 
milhões de viagens no segundo 
trimestre deste ano, um valor que 
correspondeu a uma queda de 
64,9% face a igual período do ano 
passado. Os dados foram avan-
çados pelo Instituto Nacional de 
Estatística (INE) e revelam que 
"o impacto da pandemia covid-
19 e a declaração do Estado de 
emergência no mês de abril e do 
Estado de calamidade no mês de 
maio impuseram medidas de con-
finamento que contribuíram para 
odecréscimo observado". 

No entanto, revela o gabinete 
do INE, foi verificado um aumen-
to "muito significativo" do núme-
ro de noites passadas fora do 
ambiente habitual pelos turis-
tas, nomeadamente nos meses 
de abril e de maio. 

No mesmo período de tempo, 
99,4% das deslocações correspon-
deram a viagens em território 
nacional, mas, ainda assim, signi-
ficam uma quebra de 59,1% face 
a igual período do ano anterior. 

Já as viagens turísticas para o 
estrangeiro "foram praticamen-
te nulas" e representam 0,6% do 
total. Totalizam 12,4 mil, o que 
representa um decréscimo de 
98,5%. Aqui, foram os meses de  

abril, maio e junho a registar os 
maiores decréscimos: 99,2%, 
99,8% e 97,1%, respetivamente. 

Segundo o INE, foi o lazer, recreio 
ou férias' o principal motivo que 
levou os portugueses a viajar nes-
te segundo trimestre do ano, que 
contou com 1,1 milhões de via-
gens. Ainda assim, uma quebra 
de 61,1%. No entanto, a sua repre-
sentatividade aumentou. 

Segue-se o motivo 'visita a fami-
liares ou amigos', que corres-
pondeu a 686,6 mil viagens (34,9% 
do total), uma queda de 67,5%. 

Os 'hotéis e similares' concen-
traram 10,8% das dormidas resul-
tantes das viagens turísticas e 
perderam peso no total (-20,7 p.p.). 

Viagens para o 
estrangeiro foram 

"praticamente 
nulas": 0,6% 

do total 

O número médio 
de noites por 

turista foi o único 
ponto a registar 

um aumento 

Ainda segundo o INE, o 'aloja-
mento particular gratuito' man-
teve-se como a principal opção 
de alojamento (84,2% das dor-
midas), sendo o único tipo de 
alojamento a reforçar a sua repre-
sentatividade. 

NÚMERO MÉDIO DE NOITES POR 

TURSTA CRESCE No mesmo perío-
do em análise, o INE revela que 
foi registada uma média de 6,46 
dormidas nas viagens de cada 
turista residente, o que significa 
um crescimento de 572%. "Para 
o crescimento observado não 
deverá ser alheia a situação de 
pandemia provocada pelo covid-
19, isto porque, apesar do núme-
ro de turistas se ter reduzido signi-
ficativamente nos meses do 2g 
trimestre, em especial nos meses 
de abril e maio, o número de noi-
tes passadas fora do ambiente 
habitual por esses mesmos turis-
tas aumentou consideravelmen-
te (8,00 noites em abril, 5,41 maio 
e 6,69 em junho", justifica o gabi-
nete de estatística. 

Além disso, o recurso à inter-
net na organização de viagens 
perdeu expressão em ambos os 
destino& Explica o INE que a pro-
porção de viagens com marca-
ção prévia de serviços foi 18,4% 
no 29  trimestre, tendo atingido 
79,6% no caso de deslocações com 
destino ao estrangeiro. Nas via-
gens em território nacional, a 
marcação antecipada de serviços 
ocorrei' em 18,1% dos casos. DS.E 

;4 ti 

No. 11.1 E, 

Estados de calamidade e de emergência refletiram-se nas viagens DIANATINOCO 
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RTP 3

 	Duração: 00:00:27

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 89308273

 
26-10-2020 18:28

1 1 1

Crise no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=85fc0d20-c900-4638-94bb-

006c57f078dd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os portugueses deixaram de viajar para o estrangeiro entre abril e junho. Durante esses meses,
houve 2 milhões de viagens, mas nem um por cento teve como destino o estrangeiro.

 
Repetições: RTP 1 - Portugal em Direto , 2020-10-26 18:39
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-10-27 07:45
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-10-27 07:46
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Turismo 
sustentável 
vai ter mais 
dinheiro 

Plano projeta redução 
de plástico nos hotéis 
e maior eficiência 

FINANCIAMENTO OS priva-
dos vão poder recorrer aos 
mecanismos de financia-
mento já existentes e há no-
vos instrumentos a cami-
nho para financiar medidas 
no âmbito do Plano Turismo 
+ Sustentável 20-23, apre-
sentado ontem pelo Turis-
mo de Portugal. 

A secretária de Estado do 
Turismo explica ao JN/Di-
nheiro Vivo que "um plano 
desta magnitude e com esta 
ambição necessita ter recur-
sos financeiros que possam 
facilitar os investimentos 
de natureza privada. Temos 
já lançado determinados 
instrumentos, sejam eles a 
linha de apoio à qualificação 
da oferta, ou a linha Valori-
zar". Mas haverá mais. 
"Muito proximamente 

iremos anunciar novos ins-
trumentos financeiros que 
ajudarão a que muitas des-
tas nossas ambições possam 
ser corporizadas. Evidente-
mente que para lá destas 
nossas iniciativas que com-
preendem receitas de natu-
reza turística, temos como 
pretensão posicionarmo-
-nos também ao nível dos 
fundos comunitários, além 
do Plano de Recuperação e 
Resiliência", sublinha Rita 
Marques. 

QUATRO EIXOS 

Menos plástico de uso único 
e mais eficiência energética, 
na gestão da água e dos resí-
duos. Estes são três dos ob-
jetivos do plano, que assen-
ta em quatro eixos: estrutu-
rar uma oferta cada vez mais 
sustentável; qualificar os 
agentes do setor; promover 
Portugal como destino sus-
tentável; monitorizar as 
métricas de sustentabilida-
de. As metas a atingir em 
2023 passam pelo incre-
mento de 50% de empreen-
dimentos com sistemas de 
eficiência energética, da 
água e gestão de resíduos e 
pela eliminação de plástico 
de uso único em 50% das 
unidades de quatro e cinco 
estrelas. •  ANA LARANJETRO Página 18
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SIC

 	Duração: 00:02:11

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 89322594

 
27-10-2020 13:02
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Restrições na circulação entre concelhos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ff3eb02f-7fd6-4f38-a70e-

9d4b9629013f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Esta proibição de circular entre concelhos começa à meia-noite de sexta para sábado e acaba às 6 da
manhã de terça-feira, mas, como já percebemos, prevê várias exceções.
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Apresentado o Plano Turismo + Sustentável 20-23
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2020

Meio: Algarve 7 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4d0bf661

 
O Plano Turismo + Sustentável 20-23 foi ontem conhecido, numa sessão pública, que decorreu na
sede do Turismo de Portugal, em Lisboa, e contou com as presenças da Secretária de Estado do
Turismo, Rita Marques, e da Secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa.
 
Em consulta pública até 26 de janeiro, o plano contempla quatro eixos estratégicos - Estruturar uma
oferta cada vez mais sustentável; Qualificar os agentes do setor; Promover Portugal como um destino
sustentável; Monitorizar as métricas de sustentabilidade do setor.
 
As metas a alcançar em 2023 prendem-se com o incremento de 50% de empreendimentos turísticos
com sistemas de eficiência energética, água e gestão de resíduos, a eliminação de plástico de uso
único em 50% de empreendimentos turísticos de 4* e 5*, 25.000 aderentes ao selo Clean & Safe,
30.000 formados e 1.000 auditados, formação de 50.000 profissionais nas áreas da sustentabilidade e
500 referências internacionais sobre a oferta sustentável em Portugal.
 
A Secretária de Estado do Turismo referiu que "este plano é um referencial estratégico, participativo e
dinâmico e que prova o pioneirismo de Portugal na mudança para um mundo melhor". "Visa reforçar
uma das principais metas da estratégia turística - a de afirmar o país como um dos destinos mais
competitivos, seguros e sustentáveis do mundo" disse Rita Marques, acrescentando que a
"recuperação do setor assente na sustentabilidade permitirá, não só a resiliência perante futuras
crises, como o retomar da atividade turística sob o compromisso de fazer melhor e com maior
segurança, dos pontos de vista económico, social e ambiental".
 
Resultante de um trabalho conjunto envolvendo os parceiros do setor, este Plano abrange mais de 70
projetos e ações, que visam contribuir para a resposta do turismo à urgência dos desafios da
sustentabilidade definidos à escala mundial, europeia e nacional e alinhados com os objetivos da
Estratégia Turismo 2027 e da política de retoma do setor pós COVID-19.
 
De acordo com as orientações globais da Organização Mundial do Turismo, definidas pelo Comité
Global de Crises de Turismo, a recuperação responsável do setor, após a pandemia COVID-19,
permitirá que este retome a atividade ainda mais forte e mais sustentável.
 
Também a recente adesão do Turismo de Portugal ao Global Sustainable Tourism Council (GSTC) e ao
Pacto Português para os Plásticos,além da participação ativa no World Travel & Tourism Council
(WTTC) e na European Travel Comission (ETC), enquadram-se nos propósitos do Plano e refletem o
compromisso de intervir e apoiar iniciativas que reforcem o papel do turismo na construção de um
mundo melhor para todos.
 
Ainda no âmbito do Plano Turismo + Sustentável 20-23, o Turismo de Portugal celebrou um protocolo
com o Fundo Ambiental para incrementar as competências dos profissionais do setor do turismo,
alavancar iniciativas e dinâmicas já existentes, dar visibilidade a boas práticas e inspirar todos a fazer
melhor, para alcançar melhores resultados em termos de receitas, da satisfação dos turistas e da
preservação do nosso planeta. Para tal, está disponível um financiamento de 200 mil euros,
financiável a 100% pelo Fundo Ambiental, e um prazo de realização até 31 de dezembro de 2020.
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Em parceira com AHRESP, Universidade Nova de Lisboa, Federação Portuguesa de Golfe e Conselho
Nacional da Indústria de Golfe e Travel without plastics, as ações abrangidas por este protocolo são:
 
- Reeducar para uma restauração circular e sustentável;
 
- As práticas da economia circular nos destinos turísticos do litoral;
 
- Neutralidade carbónica nos empreendimentos Turísticos
 
- Construção sustentável em empreendimentos turísticos;
 
- Eficiência hídrica nos campos de golfe em Portugal;
 
- Redução do plástico na hotelaria (turismo sem plástico)
 
O Plano Turismo + Sustentável, coordenado pelo Turismo de Portugal, exige o compromisso de uma
estreita articulação entre toda a comunidade relacionada com o turismo, integrando, nos trabalhos a
concretizar, as estruturas regionais de turismo do continente e regiões autónomas, a Confederação do
Turismo de Portugal (CTP), as associações empresariais do setor, em colaboração, ainda, com as
restantes tutelas, entidades públicas regionais e locais cuja atuação também se relacione, direta ou
indiretamente, com a atividade turística.
 
ThemeGrill
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"É esmagador, é impossível manter um negócio assim"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/ahp-e-esmagador-e-impossivel-manter-um-negocio-assim/

 
Avaliando os resultados do inquérito "Impacto da covid-19 na Hotelaria - 4.ª fase - Balanço do Verão /
Perspectivas Outono", que o Opção Turismo já
 
Início Destaques AHP: "É esmagador, é impossível manter um negócio assim"
 
AHP: "É esmagador, é impossível manter um negócio assim"
 
Outubro 27, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Avaliando os resultados do inquérito "Impacto da covid-19 na Hotelaria - 4.ª fase - Balanço do Verão /
Perspectivas Outono", que o Opção Turismo já divulgou, pode-se concluir que 40% dos associados da
Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) abriram portas, no período em análise, mas pelo menos
30% do total dos quartos ficaram encerrados.
 
- A verdade é que ninguém ficou, basicamente, aberto a 100%, revelou a presidente executiva da
AHP, Cristina Siza Vieira.
 
No que concerne às previsões de ocupação para os meses de Outubro, Novembro e Dezembro, as
previsões apontam para as seguintes taxas de ocupação:
 
Norte - taxas de 26%, 20% e 21%, respectivamente;
 
Algarve - taxas de 24%, 13% e 9%, respectivamente;
 
Centro - taxas de 23%, 13% e 11%, respectivamente;
 
Área Metropolitana de Lisboa - 15%, 10% e 9%, respectivamente;
 
Alentejo - taxas de 33%, 12% e 12%, respectivamente;
 
Açores - 13%, 7% e 7%, respectivamente;
 
Madeira - 24%, 17% e 15%, respectivamente.
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A verificarem-se estas taxas, a CEO da AHP apenas comenta que é esmagador, é impossível manter
um negócio assim.
 
A terminar os considerandos sobre os resultados do inquérito "Impacto da covid-19 na Hotelaria - 4.ª
fase - Balanço do Verão / Perspectivas Outono", Cristina Siza Vieira considera que a mudança mais
significativa de paradigma na hotelaria se prende com o facto de, neste momento, a grande maioria
das reservas serem reembolsáveis em caso de cancelamento, o que antes não acontecia, com 60%
dos inquiridos a admitir ter entre 90% a 100% das reservas para os meses de Outubro a Dezembro
reembolsáveis.
 
- Alentejo é a exceção, com cerca de 60% de reservas reembolsáveis naquele período, finalizou a
presidente executiva da AHP.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Luís de Magalhães
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Carlos Leal: "É impossível um hotel de 4 ou 5 estrelas sobreviver com ocupação de 5
a 10%"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2020

Meio:
Expresso Online - Boa Cama

Boa Mesa Online
Autores: Paulo Brilhante

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cda9e143

 
Segunda Vaga é o título do ciclo de entrevistas rápidas a personalidades das áreas de turismo,
hotelaria, restauração e animação em Portugal, que faz um balanço ao verão e perspetiva o futuro
imediato do setor, tendo em conta todas as alterações geradas pela pandemia de Covid-19
 
Segunda Vaga é o título do ciclo de entrevistas a personalidades das áreas de turismo, hotelaria,
restauração e animação em Portugal, que faz um balanço ao verão e perspetiva o futuro imediato do
setor, tendo em conta todas as alterações geradas pela pandemia de covid-19. Hoje, Carlos Leal,
Diretor-geral da United Investments Portugal (UIP) desde 2007, que acumula com a função de Head
of Asset Management do Al-Bahar Investment Group, desde 2018, defende que na hotelaria deve
existir "um lay-off específico adaptado às regiões, pois nem todas têm o mesmo comportamento e
sazonalidade". Com um portefólio onde se destaca o Pine Cliffs Resort, no Algarve, e mais
recentemente o Sheraton Cascais Resort, Carlos Leal confirma adiamentos nos novos projetos,
nomeadamente o YOTEL Porto, a Quinta Marques Gomes, em Gaia, e o Hyatt Regency Lisboa.
 
Terminado o verão, que balanço se pode fazer? Foi uma época (alta) perdida?
Carlos Leal: O verão foi acima de tudo desafiante para o setor e para o nosso grupo de hotéis. Devo
em primeiro lugar realçar a dedicação de todos os nossos colaboradores que foram inexcedíveis. O
resultado ficou muito longe do projetado inicialmente, mas conseguimos uma ocupação acima do
esperado em agosto. O mercado nacional foi muito forte. Depois tivemos um pico com o mercado
britânico onde chegámos a ter quase 2500 pessoas por noite. A abertura do corredor aéreo teve um
grande impacto na altura, mas acabou por não ser suficiente para o setor. O mercado nacional foi
muito importante para reduzir os impactos da pandemia e foi sem dúvida uma aposta do grupo, em
particular no Pine Cliffs Resort. Felizmente no Sheraton Cascais Resort vimos a propriedade ser
reconhecida mais uma vez como uma das melhores do país ao recebermos uma das equipas da Liga
dos Campeões, o Manchester City. Mas foi um impacto momentâneo. Infelizmente Cascais e a zona de
Lisboa ainda não são zonas turísticas de preferência para os portugueses.
 
Em que ponto estão as anunciadas aberturas de novas unidades como o YOTEL Porto, a Quinta
Marques Gomes e o Hyatt Regency Lisboa?
Relativamente ao YOTEL Porto tivemos de adiar a abertura novamente devido à falta de procura no
Porto, prevemos a abertura no primeiro trimestre de 2021. Já a Quinta Marques Gomes vive um
cenário positivo no que diz respeito à venda imobiliária. O crescimento da procura ascende aos dois
dígitos desde abril. A propriedade é única, a tendência por compra de moradias cresceu, e a marca
UIP tem feito a diferença para quem investe. No que diz respeito ao Hyatt Regency Lisboa,
infelizmente sofreu uma paragem e atrasos devido à ineficácia da Câmara de Lisboa durante a
pandemia, bem como o impacto da pandemia em si com o confinamento, agravando-se com a época
de verão, mas esperamos voltar ao ritmo que tínhamos antes da pandemia, prevendo uma abertura
para o verão de 2022, aproximadamente um ano de atraso em relação ao previsto inicialmente.
 
Até agora, quais considera terem sido as lições mais relevantes e que podem trazer ensinamentos
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para o futuro do turismo em Portugal, nomeadamente na hotelaria?
A capacidade de adaptação das pessoas foi algo que me surpreendeu. Há seis meses seria impensável
fazer negócios de milhões através de uma simples videochamada. Apesar de considerar que o
contacto pessoal é importante, apercebi-me que é possível resolver muitos assuntos à distância,
evitando viagens e deslocações desnecessárias. As pessoas adaptaram-se a esta realidade com muito
mais facilidade do que alguma vez previ. Esta foi de facto a maior lição que retirei deste tempo difícil,
que exigiu uma grande agilidade e adaptação à tecnologia, que por vezes teimamos em protelar.
Encontrámos o que de facto é indispensável. Esta nova realidade teve impacto direto na vida das
pessoas que conseguiram transformar o trabalho remoto numa prática do dia-a-dia com enorme
rapidez. Infelizmente, tudo na vida tem um impacto e consequências. Neste caso o impacto negativo
no turismo de negócios, e obviamente em hotéis de cidade e aviação, é notório.
 
Sem turistas internacionais e com a pandemia numa segunda fase, o setor turístico está a chegar a
um ponto de não retorno, em que as falências e o desemprego são inevitáveis?
Apesar da situação económica negativa do País, com o aumento do desemprego e infelizmente com a
previsão do aumento de falências, especialmente na hotelaria, restauração e na indústria ligada ao
turismo, não concordo inteiramente com a terminologia "sem turistas internacionais". É mais uma
redução de turísticas internacionais. Isto é essencialmente derivado às limitações da aviação e
restrições e livre circulação não só na Europa, mas no mundo inteiro. Este cenário não vai alterar, pelo
menos até existir uma vacina eficaz e acrescido de algum tempo para voltar a confiança. Temos de
nos adaptar à nova realidade e focar nos mercados nacionais e de países vizinhos com acesso
rodoviário e ferroviário, bem como adaptar as nossas operações para transmitir o sentimento de
segurança e confiança para atrair todos os mercados, não só o nacional.
 
Que estratégia (ou estratégias) deve o sector da hotelaria, bem como o Estado, adotar nos próximos
meses para tentar diminuir os impactos negativos da covid-19?
Alinhado com a redução da receita, o sector não tem grandes opções até final de março se não reduzir
custos ao máximo. É impossível uma unidade de 4 ou 5 estrelas sobreviver com uma ocupação de 5 a
10% (previsto para a generalidade). Há que adaptar a oferta aos novos mercados e tipos de
consumidores. As tendências por exemplo para turismo local e isolado dispararam e a tendência é
continuar, portanto as unidades devem adaptar a oferta o tanto quanto possível para responder a essa
procura. O Estado deve olhar para a realidade de cada sector e região. Na hotelaria em particular, um
lay-off específico adaptado às regiões, pois nem todas as regiões têm o mesmo comportamento e
sazonalidade.
 
Se tivesse poder para decretar uma medida de apoio ao sector, qual seria?
O setor do turismo atravessa um período de grande instabilidade. 2020 foi um ano atípico e que veio
contrariar a tendência de crescimento da atividade nos últimos anos. Seria importante para todos os
intervenientes do setor, mas sobretudo para o país, que no Orçamento do Estado para 2021 houvesse
um alívio evidente dos impostos no sector do turismo, juntamente com uma adaptação às leis laborais
em relação ao lay-off e à flexibilização da carga laboral. Estou confiante de que uma redução da carga
fiscal e flexibilização do regime de lay-off pode ajudar num período tão incerto como este que
atravessamos. A nova proposta de lay-off não é adequada e claramente o Governo não consultou os
empresários - uma redução de 75% no período homólogo no Algarve de novembro a fevereiro é
ridículo, pois 75% de nada continua a ser nada. Além disso, as anunciadas limitações ao Golden Visa,
um programa que trouxe mais de 5 mil milhões de investimentos para o País e emprego nos sectores
do turismo e construção, não fazem sentido. Num período em que o País está a sofrer com o
desemprego e previsões económicas negativas, não é justificável a alteração de um programa que foi
um dinamizador essencial na retoma dos sectores do turismo, imobiliário e construção. Este tipo de
ações só vem prejudicar os cidadãos portugueses e desincentivar o investimento nacional e
internacional, que só vai agravar o desemprego e a economia. Tenho muita dificuldade em convencer
os nossos acionistas de que devem continuar a apostar em Portugal. Isto faz com o investimento
destinado a Portugal seja canalizado para outros países. Agora pergunto: quem é que fica a ganhar
com este cenário? Certamente não é o cidadão comum que se encontra sem emprego, nem os
empresários, seja qual for a indústria. É importante que não se estrangule um sector que tem
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contribuído, em larga escala, para a economia do nosso País.
 
Pode ler AQUI as várias entrevistas do ciclo Segunda Vaga
 
Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
 
Paulo Brilhante
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A27

 
Antena 1

 	Duração: 00:02:18

 	OCS: Antena 1 - 90 Segundos de Ciência

 
ID: 89319972

 
26-10-2020 17:57

Observatório de Turismo no Alentejo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ef8ce9da-8e7d-40b1-87c3-

7f0f5dacb8e9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um grupo de investigadores da Universidade de Évora criou um Observatório de Turismo no Alentejo,
basicamente para ajudar as unidades de alojamento e também toda a economia da região.
Declarações de Jaime Serra, investigador.

 
Repetições: Antena 1 - 90 Segundos de Ciência , 2020-10-27 10:57
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Turismo do Algarve distribui sorrisos no Festival de Cinema de Turismo ART&TUR
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2020

Meio: Algarve Informativo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=54efab08

 
O filme  O teu sorriso é um dos segredos do Algarve  (2019), produzido pela New Light Pictures para o
Turismo do Algarve, venceu o primeiro prémio na categoria  Campanha Publicitária  e o segundo lugar
na categoria  Responsabilidade Social  da competição nacional da 13.ª edição do ART&TUR - Festival
Internacional de Cinema de Turismo, que decorreu em Viseu. Ao todo, o Turismo do Algarve arrecadou
quatro prémios no festival de cinema, incluindo o  Prémio Diretor do Festival , que distinguiu a
campanha  O Algarve fica-te bem , outra produção com a chancela New Light Pictures, e segundo
lugar na categoria  Destinos Turísticos - Regiões , com o vídeo  Rota EuroVelo 1 , uma produção DNA
Films.
 
Os três filmes promocionais do Algarve já tinham sido distinguidos na 9.ª edição do Finisterra -
Arrábida Film Art & Tourism Festival, que decorreu em Sesimbra, no início do mês de outubro, com o
primeiro lugar na categoria  Desporto  ( Rota EuroVelo 1 ), o segundo na categoria de  Best
Advertising Tourism Film  ( O Algarve fica-te bem ) e o terceiro na categoria  Hospitalidade  ( O teu
sorriso é um dos segredos do Algarve ).
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Turismo do Algarve distribui sorrisos no Festival de Cinema de Turismo ART&TUR
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2020

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=15fd617b

 
27
 
Out
 
Turismo do Algarve distribui  sorrisos  no Festival de Cinema de Turismo ART&TUR
 
Sociedade
 
O filme  O teu sorriso é um dos segredos do Algarve  (2019), produzido pela New Light Pictures para o
Turismo do Algarve, venceu o primeiro prémio na categoria  Campanha Publicitária  e o segundo lugar
na categoria  Responsabilidade Social  da competição nacional da 13.ª edição do ART&TUR - Festival
Internacional de Cinema de Turismo, que decorreu em Viseu.
 
Ao todo, o Turismo do Algarve arrecadou quatro prémios no festival de cinema, incluindo o  Prémio
Diretor do Festival , que distinguiu a campanha  O Algarve fica-te bem , outra produção com a
chancela New Light Pictures, e segundo lugar na categoria  Destinos Turísticos - Regiões , com o vídeo
 Rota EuroVelo 1 , uma produção DNA Films.
 
Os três filmes promocionais do Algarve já tinham sido distinguidos na 9.ª edição do Finisterra -
Arrábida Film Art & Tourism Festival, que decorreu em Sesimbra no início do mês de outubro, com o
primeiro lugar na categoria  Desporto  ( Rota EuroVelo 1 ), o segundo na categoria de  Best
Advertising Tourism Film  ( O Algarve fica-te bem ) e o terceiro na categoria  Hospitalidade  ( O teu
sorriso é um dos segredos do Algarve ).
 
O teu sorriso é um dos segredos do Algarve
 
Produzido em 2019 pela New Light Pictures para o Turismo do Algarve, com realização de João Pedro
Viegas, o filme  O teu sorriso é um dos segredos do Algarve  foi pensado como forma de agradecer
aos residentes do Algarve que ao longo dos anos contribuem para que a região seja o destino
preferido de milhões de turistas portugueses e estrangeiros.
 
Rota EuroVelo 1
 
Criado em 2020 pela DNA Films, o vídeo  Rota EuroVelo 1  promove a rota ciclável transnacional
EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica, que combina ao longo de mais de 9100 quilómetros os
majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias de Portugal, cruzando o
Algarve num percurso de mais de 200 quilómetros.
 
O Algarve fica-te bem
 
Lançado em junho de 2020 para motivar os turistas a gozarem as férias de verão no Algarve, o filme
O Algarve fica-te bem  tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior
sucesso internacional da atualidade, os @explorerssaurus_. Foi desenvolvido pela New Light Pictures
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para o Turismo do Algarve e a realização é assinada por João Pedro Viegas.
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo
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Vídeos promocionais da RTA conquistam quatro prémios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d43e98f2

 
Economia
 
Fátima Catarina - Vice-Presidente da RTA
 
O filme  O teu sorriso é um dos segredos do Algarve  (2019), produzido pela New Light Pictures para o
Turismo do Algarve, venceu o primeiro prémio na categoria  Campanha Publicitária  e o segundo lugar
na categoria  Responsabilidade Social  da competição nacional da 13.ª edição do ART&TUR - Festival
Internacional de Cinema de Turismo, que decorreu em Viseu, informou nota da RTA.
 
Ao todo, o Turismo do Algarve arrecadou quatro prémios no festival de cinema, incluindo o  Prémio
Diretor do Festival , que distinguiu a campanha  O Algarve fica-te bem , outra produção com a
chancela New Light Pictures, e segundo lugar na categoria  Destinos Turísticos - Regiões , com o vídeo
 Rota EuroVelo 1 , uma produção DNA Films.
 
Os três filmes promocionais do Algarve já tinham sido distinguidos na 9.ª edição do Finisterra -
Arrábida Film Art & Tourism Festival, que decorreu em Sesimbra no início do mês de outubro, com o
primeiro lugar na categoria  Desporto  (
Rota EuroVelo 1
 ), o segundo na categoria de  Best Advertising Tourism Film  (
O Algarve fica-te bem
 ) e o terceiro na categoria  Hospitalidade  (
O teu sorriso é um dos segredos do Algarve
 ).
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RTA vence prémio em festival cinema e turismo - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: Luis Dias

URL: https://jornaldoalgarve.pt/rta-vence-premio-em-festival-cinema-e-turismo/

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
O filme do Turismo do Algarve "O teu sorriso é um dos segredos do Algarve" venceu o primeiro prémio
na categoria Campanha Publicitária e o segundo lugar na categoria Responsabilidade Social da
competição nacional ART&TUR - Festival Internacional de Cinema de Turismo, que decorreu em Viseu,
informou a RTA
 
O filme foi produzido pela New Light Pictures para o Turismo do Algarve em 2019, com realização de
João Pedro Viegas, e é descrito como uma "forma de agradecer aos residentes do Algarve que ao
longo dos anos contribuem para que a região seja o destino preferido de milhões de turistas
portugueses e estrangeiros".
 
Ao todo, o Turismo do Algarve arrecadou quatro prémios nesta 13ª edição do festival de cinema e
turismo, incluindo o Prémio Diretor do Festival, que distinguiu a campanha "O Algarve fica-te bem",
outra produção com a chancela New Light Pictures, e segundo lugar na categoria Destinos Turísticos -
Regiões, com o vídeo "Rota EuroVelo 1", uma produção DNA Films.
 
Os três filmes promocionais do Algarve já tinham sido distinguidos na 9.ª edição do Finisterra -
Arrábida Film Art & Tourism Festival, que decorreu em Sesimbra no início do mês de outubro, com o
primeiro lugar na categoria Desporto ("Rota EuroVelo 1"), o segundo na categoria de Best Advertising
Tourism Film ("O Algarve fica-te bem") e o terceiro na categoria Hospitalidade ("O teu sorriso é um
dos segredos do Algarve").
 
Luis Dias
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Filmes promocionais do Turismo do Algarve conquistam 4 prémios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2020

Meio: Postal do Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6f67e7b1

 
Os 3 filmes já tinham sido distinguidos na 9.ª edição do Finisterra - Arrábida Film Art & Tourism
Festival, que decorreu em Sesimbra no início do mês de outubro
 
Previous
 
Fotos D.R.
 
Fotos D.R.
 
Next13
O filme "O teu sorriso é um dos segredos do Algarve" (2019), produzido pela New Light Pictures para
o Turismo do Algarve, venceu o primeiro prémio na categoria "Campanha Publicitária" e o segundo
lugar na categoria "Responsabilidade Social" da competição nacional da 13.ª edição do ART&TUR -
Festival Internacional de Cinema de Turismo, que decorreu em Viseu.
 
Ao todo, o Turismo do Algarve arrecadou quatro prémios no festival de cinema, incluindo o "Prémio
Diretor do Festival", que distinguiu a campanha "O Algarve fica-te bem", outra produção com a
chancela New Light Pictures, e segundo lugar na categoria "Destinos Turísticos - Regiões", com o vídeo
"Rota EuroVelo 1", uma produção DNA Films.
 
Os três filmes promocionais do Algarve já tinham sido distinguidos na 9.ª edição do Finisterra -
Arrábida Film Art & Tourism Festival, que decorreu em Sesimbra no início do mês de outubro, com o
primeiro lugar na categoria "Desporto" ("Rota EuroVelo 1"), o segundo na categoria de "Best
Advertising Tourism Film" ("O Algarve fica-te bem") e o terceiro na categoria "Hospitalidade" ("O teu
sorriso é um dos segredos do Algarve").
 
O teu sorriso é um dos segredos do Algarve , produzido em 2019 pela New Light Pictures para o
Turismo do Algarve, com realização de João Pedro Viegas, foi pensado como forma de agradecer aos
residentes do Algarve que ao longo dos anos contribuem para que a região seja o destino preferido de
milhões de turistas portugueses e estrangeiros.
 
Criado em 2020 pela DNA Films, o vídeo  Rota EuroVelo 1  promove a rota ciclável transnacional
EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica, que combina ao longo de mais de 9100 quilómetros os
majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias de Portugal, cruzando o
Algarve num percurso de mais de 200 quilómetros.
 
Lançado em junho de 2020 para motivar os turistas a gozarem as férias de verão no Algarve, o filme
O Algarve fica-te bem  tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior
sucesso internacional da atualidade, os @explorerssaurus_. Foi desenvolvido pela New Light Pictures
para o Turismo do Algarve e a realização é assinada por João Pedro Viegas.
 
Há 13 minutos
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Turismo do Algarve distribui sorrisos no Festival de Cinema de Turismo ART&TUR
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2020

Meio: Rádio Horizonte Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ea95ddc0

 
O filme  O teu sorriso é um dos segredos do Algarve  (2019), produzido pela New Light Pictures para o
Turismo do Algarve, venceu o primeiro prémio na categoria  Campanha Publicitária  e o segundo lugar
na categoria  Responsabilidade Social  da competição nacional da 13.ª edição do ART&TUR - Festival
Internacional de Cinema de Turismo, que decorreu em Viseu.
 
Ao todo, o Turismo do Algarve arrecadou quatro prémios no festival de cinema, incluindo o  Prémio
Diretor do Festival , que distinguiu a campanha  O Algarve fica-te bem , outra produção com a
chancela New Light Pictures, e segundo lugar na categoria  Destinos Turísticos - Regiões , com o vídeo
 Rota EuroVelo 1 , uma produção DNA Films.
 
Os três filmes promocionais do Algarve já tinham sido distinguidos na 9.ª edição do Finisterra -
Arrábida Film Art & Tourism Festival, que decorreu em Sesimbra no início do mês de outubro, com o
primeiro lugar na categoria  Desporto  ( Rota EuroVelo 1 ), o segundo na categoria de  Best
Advertising Tourism Film  ( O Algarve fica-te bem ) e o terceiro na categoria  Hospitalidade  ( O teu
sorriso é um dos segredos do Algarve ).
 
O teu sorriso é um dos segredos do Algarve
 
Produzido em 2019 pela New Light Pictures para o Turismo do Algarve, com realização de João Pedro
Viegas, o filme  O teu sorriso é um dos segredos do Algarve  foi pensado como forma de agradecer
aos residentes do Algarve que ao longo dos anos contribuem para que a região seja o destino
preferido de milhões de turistas portugueses e estrangeiros.
 
Rota EuroVelo 1
 
Criado em 2020 pela DNA Films, o vídeo  Rota EuroVelo 1  promove a rota ciclável transnacional
EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica, que combina ao longo de mais de 9100 quilómetros os
majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias de Portugal, cruzando o
Algarve num percurso de mais de 200 quilómetros.
 
O Algarve fica-te bem
 
Lançado em junho de 2020 para motivar os turistas a gozarem as férias de verão no Algarve, o filme
O Algarve fica-te bem  tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior
sucesso internacional da atualidade, os @explorerssaurus_. Foi desenvolvido pela New Light Pictures
para o Turismo do Algarve e a realização é assinada por João Pedro Viegas.
 
Ademar Dias
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Vídeos promocionais do Turismo do Algarve conquistam quatro prémios no ART&TUR
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4b0c7d38

 
Filmes já tinham sido premiados no Finisterra - Arrábida Film Art & Tourism Festival
 
O filme  O teu sorriso é um dos segredos do Algarve  (2019), produzido pela New Light Pictures para o
Turismo do Algarve, venceu o primeiro prémio na categoria  Campanha Publicitária  e o segundo na
categoria  Responsabilidade Social , da competição nacional da 13.ª edição do ART&TUR - Festival
Internacional de Cinema de Turismo, que decorreu em Viseu.
 
Ao todo, o Turismo do Algarve arrecadou quatro prémios no festival de cinema, incluindo o  Prémio
Diretor do Festival , que distinguiu a campanha  O Algarve fica-te bem , outra produção com a
chancela New Light Pictures, e o segundo lugar na categoria  Destinos Turísticos - Regiões , com o
vídeo  Rota EuroVelo 1 , uma produção DNA Films.
 
Os três filmes promocionais do Algarve já tinham sido distinguidos na 9.ª edição do Finisterra -
Arrábida Film Art & Tourism Festival, que decorreu em Sesimbra no início do mês de outubro, com o
primeiro lugar na categoria  Desporto  ( Rota EuroVelo 1 ), o segundo na categoria de  Best
Advertising Tourism Film  ( O Algarve fica-te bem ) e o terceiro na categoria  Hospitalidade  ( O teu
sorriso é um dos segredos do Algarve ).
 
O teu sorriso é um dos segredos do Algarve
 
Produzido em 2019 pela New Light Pictures para o Turismo do Algarve, com realização de João Pedro
Viegas, o filme  O teu sorriso é um dos segredos do Algarve  foi pensado como forma de agradecer
aos residentes do Algarve que, ao longo dos anos, contribuem para que a região seja o destino
preferido de milhões de turistas portugueses e estrangeiros.
 
Rota EuroVelo 1
 
Criado em 2020 pela DNA Films, o vídeo  Rota EuroVelo 1  promove a rota ciclável transnacional
EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica, que combina ao longo de mais de 9100 quilómetros os
majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias de Portugal, cruzando o
Algarve num percurso de mais de 200 quilómetros.
 
O Algarve fica-te bem
 
Lançado em junho de 2020 para motivar os turistas a gozarem as férias de verão no Algarve, o filme
O Algarve fica-te bem  tem como protagonistas um dos casais de influencers de viagens de maior
sucesso internacional da atualidade, os @explorerssaurus_. Foi desenvolvido pela New Light Pictures
para o Turismo do Algarve e a realização é assinada por João Pedro Viegas.
 
Sul Informação

Página 36



A37

Filmes do Turismo do Algarve premiados no ART&TUR
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/10/2020

Meio: Via Turista Online

URL: https://viaturista.com/filmes-do-turismo-do-algarve-premiados-no-arttur/

 
A 13.ª edição do ART&TUR, o Festival Internacional de Cinema de Turismo, que teve lugar na cidade
de Viseu, atribuiu o primeiro prémio ao filme "O teu sorriso é um dos segredos do Algarve (2019)" do
Turismo do Algarve, na categoria "Campanha Publicitária", produzido pela New Light Pictures.
 
Globalmente o Turismo do Algarve conquistou quatro prémios neste festival de cinema, incluindo o
"Prémio Diretor do Festival", que distinguiu a campanha "O Algarve fica-te bem", outra produção com
a chancela New Light Pictures, e segundo lugar na categoria "Destinos Turísticos - Regiões", com o
vídeo "Rota EuroVelo 1", uma produção DNA Films.
 
Os três filmes promocionais do Algarve já tinham sido distinguidos na 9.ª edição do Finisterra -
Arrábida Film Art & Tourism Festival, que decorreu em Sesimbra no início do mês de outubro, com o
primeiro lugar na categoria "Desporto" ("Rota EuroVelo 1"), o segundo na categoria de "Best
Advertising Tourism Film" ("O Algarve fica-te bem") e o terceiro na categoria "Hospitalidade" ("O teu
sorriso é um dos segredos do Algarve").
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