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Mais de 70% dos hotéis e empreendimentos turísticos 

do Algarve devem suspender atividade durante a épo-

ca baixa, devido à crise causada pela pandemia de 

covid-19, disse o presidente da AHETA. Dreamstime 
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TURISMO 

70% dos hotéis 
vão encerrar 
no inverno 
e  Mais de 70% dos hotéis e 
empreendimentos turísticos 
do Algarve devem suspender 
a atividade durante a época 
baixa devido à crise causada 
pela pandemia de Covid-19. 

Segundo Elidérico Viegas, 
presidente da Associação de 
Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve, "du-
rante o inverno, antes da 
pandemia, cerca de S0% dos 
hotéis e empreendimentos já 
encerravam", advertindo 
que este número pode subir 
durante o inverno. *LUSA 

t. 

ANIMMIIN~ 

Hotéis vão suspender a atividade 
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Turismo 

Mais de 70% dos 
hotéis algarvios 
fechados no Inverno
Mais de 70% dos hotéis e 
empreendimentos turísticos 
do Algarve devem suspender 
a actividade durante a época 
baixa devido à crise causada 
pela pandemia de covid-19, 
perspectivou ontem o 
presidente da Associação de 
Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve (AHETA),  
principal associação regional 
do sector. Elidérico Viegas 
disse à 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 
actividade durante o Inverno 
que se avizinha.
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ECONOMIA 

NUNO ALFARROBINHA 

t. 

Uma crise sem precedentes no setor 

Turismo mundial 
com quebras de 
70% até agosto 
eAs chegadas de turistas interna-
cionais caíram 70% a nível mundial  
nos primeiros oito meses de 2020, em 
comparação com período homólogo 
de 2019. Segundo a OMT - Organiza-
ção Mundial do Turismo, a pandemia 
de covid-19 levou a uma quebra de 
700 milhões de chegadas e a perdas 
de cerca de 617 mil milhões de euros 
(730 mil milhões de dólares) para o 
turismo mundiaL Este prejuízo é "oito 
vezes maior" que a registada após cri-
se financeira de 2009. 
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Hotelaria espera perda de receita
até 80% em “ano perdido”
No fecho do ano de 2020, a hotelaria poderá registar uma perda de receita entre os 70% e os 80%, estima a AHP,
num total de até 3.600 milhões de euros perdidos. 25% dos hotéis não abriram em setembro.

DR

Os números não são propriamente 
muito simpáticos. No fecho do ano 
de 2020, a hotelaria poderá registar 
uma perda de receita entre os 70% 
e os 80%, estima a AHP, num total 
de até 3.600 milhões de euros per-
didos. 25% dos hotéis não abriram 
em setembro, uma previsão que a 
Associação da Hotelaria de Portugal 
faz para o fecho do ano, com base 
nos vários inquéritos aos associa-
dos que foi fazendo ao longo deste 
ano no decorrer da pandemia. Só no 
primeiro semestre, as contas apon-
tam para uma perda de receitas de 
cerca de 70%, e para uma descida 
acumulada de cerca de 64%, com 
mais de metade dos hoteleiros a 
apontar quebras da ocupação en-
tre 60% e 90%. Vale a pena recordar 
que a hotelaria pesava no ano pas-
sado 24% do total das receitas turís-
ticas do país.

A perda estimada do número de 
noites é ligeiramente interior, en-
tre 60% a 80%, num total de até 46 
milhões de noites perdidas, face ao 
ano passado.

Com base na IV fase do inquérito 
à hotelaria feito pela AHP no âmbito 
da pandemia, fechado a 15 de outu-
bro, 25% da oferta hoteleira nacio-
nal estava encerrada no mês de se-

tembro. Mas esta percentagem de-
verá aumentar muito nos próximos 
meses, pois "as expetativas vão-se 
frustrando e vão sendo infl uencia-
das pelas novas medidas". De acor-
do com Cristina Siza Vieira, CEO da 
AHP, "muitos hotéis de Lisboa, no-
meadamente os mais dependentes 
de eventos, não vão abrir até ao fi -
nal do ano".

No entanto, não se prevê uma 
“maré” de falências: "Estamos a fa-
lar de grandes negócios, não de em-
presários em nome individual, e o 
grau de autonomia fi nanceira dos 
hotéis aumentou muito nos últimos 
anos, apesar de a última crise ter si-
do há pouco tempo. Tudo vai depen-
der deste grau de autonomia. Mui-
tos poderão fechar, reabrindo no-
vamente, o negócio pode fi car “on 
hold”", diz a responsável, que garan-
te que, para já, "não se fala de falên-
cias". Mas garante que os hotéis "es-
tão a fazer as contas".

As perspetivas até dezembro não 
são animadoras, e mostram que 
"o ano está mesmo perdido", diz
Cristina Siza Vieira. A taxa de ocu-
pação esperada (que tem em con-
ta toda a oferta existente, e não só 
os hotéis que estão abertos à data 
do inquérito) não vai além dos 11% 

na Área Metropolitana de Lisboa, 
dos 9% nos Açores ou dos 15% no Al-
garve. O Alentejo e o Norte registam 
previsões um pouco mais animado-
ras, de 19% e 23%.

Parece ser certo que as reservas 
com reembolso vieram para fi car. 
60% dos inquiridos afi rmou ter re-
servas até ao fi nal do ano 90% a 
100% reembolsáveis. Cristina Siza 
Vieira destaca que "esta é a maior 
alteração de paradigma de todas".

 
Verão deu “balão de 
oxigénio” e animou 
perspetivas
Os meses de verão acabaram por 
ser mais positivos do que o espera-
do na última fase do inquérito, fei-
ta em maio.

Sem surpresa, agosto foi o melhor 
mês do período, e o Alentejo foi a re-
gião que mais se destacou, com uma 
taxa de ocupação de 71% nesse mês.

Já a Área Metropolitana de Lisboa 
destaca-se pela negativa, com uma 
das maiores quebras da ocupação, 
passando dos 90% no verão de 2019 
para menos de 25% este ano.

O Algarve passou de uma ocupa-
ção semelhante para 40%, e mes-
mo o Alentejo registou uma desci-
da de 20%.

Quanto aos preços, a quebra foi 
inferior à da taxa de ocupação, e 
Cristina Siza Vieira garante que "não 
houve saldos", apesar de os preços 
terem descido face ao ano passa-
do. O Alentejo e o Algarve regista-
ram preços médios acima dos 100 
euros, enquanto que Lisboa se fi xou 
nos 70 euros (quase metade do ano 
passado), o Norte nos 90 e o centro 
nos 68 euros.

O principal mercado de todas as 
regiões no verão foi o nacional. Es-
panha foi o segundo mais impor-
tante para a maioria das regiões, 
seguida pelos Países Baixos ou pe-
la França. O Reino Unido não che-
gou a ser o terceiro principal mer-
cado do Algarve, conseguiu apenas 
na Madeira.

 
Recursos humanos são a 
principal preocupação
A gestão dos recursos humanos é 
uma das principais preocupações 
dos hoteleiros. 51% afi rma neste 
inquérito que não vai despedir nos 
próximos meses, mas 45% pretende 
reduzir o pessoal. 1% está a negociar 
o despedimento coletivo.

Uma das principais medidas que 
consideram que seriam essenciais 
nos próximos meses é o prolon-

gamento do lay-off simplifi cado, 
a par da criação de novas linhas 
de apoio a fundo perdido ou não. 
"São, no fundo, soluções de apoio 
à tesouraria", resume Cristina
Siza Vieira.

98% consideram que são neces-
sárias mais medidas extraordiná-
rias para o setor.

O maior constrangimento à ati-
vidade para a maior parte dos ho-
teleiros são as restrições ao tráfego 
aéreo, seguidas pelo medo de viajar, 
pela não retoma do segmento MICE 
ou da falta de apoios fi nanceiros.

 
2019? Só em 2023
A maior parte dos associados inqui-
ridos pela AHP não está confi ante 
na retoma breve do turismo, com 
60% a afi rmar que o regresso a uma 
atividade equivalente a 2019 não 
acontecerá em breve.

A maioria considera mesmo que 
a retoma só virá em 2022 ou no se-
gundo semestre de 2023 (27% neste 
último caso).

"Este poderá ser o maior esforço 
coletivo de sempre" para o turismo 
(e não só). Cristina Siza Vieira acre-
dita que "independentemente da va-
cina, tudo aponta para uma retoma 
só em 2023".

Apesar
de tudo,
não se
prevê uma 
“maré”de 
falências
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Parlamento Europeu
Rita Siza, Bruxelas

Relatório de iniciativa de 
Cláudia Monteiro de Aguiar 
chama atenção para o 
impacto negativo da falta 
de um quadro comum

rsiza@publico.pt

Na véspera de mais uma reunião 

informal dos chefes de Estado e 

governo da União Europeia por 

videoconferência, para debater as 

diferentes medidas que os 27 estão a 

tomar para travar a segunda vaga da 

pandemia no continente, o Parla-

mento Europeu chama a atenção 

para a necessidade de incorporar o 

sector do turismo nas discussões 

sobre os planos coordenados da UE 

para enfrentar a crise provocada 

pelo novo coronavírus. 

Com uma quebra abrupta da acti-

vidade, e cerca de seis milhões de 

empregos em risco, “a UE precisa 

de um quadro comum para as via-

gens essenciais e não essenciais, 

com critérios claros e transparentes, 

para que a indústria possa adaptar-

-se e aplicar medidas sanitárias con-

formes”, defende a eurodeputada 

do PSD Cláudia Monteiro de Aguiar, 

que hoje apresenta um relatório de 

iniciativa para a Estratégia da UE 

para o Turismo Sustentável ao 

Comité de Transportes e Turismo 

do Parlamento Europeu. 

Nesse documento, a que o PÚBLI-

CO teve acesso, aponta-se para os 

Turismo deve  
integrar medidas 
coordenadas da UE  
de resposta à crise

problemas postos pela “falta de cri-

térios comuns” e a “descoordena-

ção” entre as “medidas nacionais e 

regionais levadas a cabo pelos gover-

nos de cada Estado-membro e 

regiões ultraperiféricas”, o que criou 

a confusão e alimentou a descon an-

ça entre os viajantes. 

Para corrigir esse quadro, a euro-

deputada que integra a task force 

para o Turismo do Parlamento Euro-

peu apela ao executivo comunitário 

e aos Estados-membros que, além da 

de nição de critérios comuns para a 

identi cação de zonas de risco, e a 

aplicação do código de cores propos-

to pelo Centro Europeu de Controlo 

de Doenças, concordem com a rea-

lização de testes ao coronavírus à 

partida, evitando assim a realização 

de quarentenas à chegada, bem 

como com a uniformização e parti-

lha dos formulários de localização 

em todos os modos de transporte e 

todos os países de destino. 

Outra ideia para discussão entre 

os líderes passa pela criação de um 

passaporte sanitário digital na UE. 

Entre outras medidas propostas 

pelo Parlamento Europeu para res-

tabelecer a con ança e as condições 

de segurança para o sector do turis-

mo estão o lançamento de um “selo 

de certi cação sanitária UE”, que 

con rme as boas práticas e sirva 

como “distintivo” para os clientes, e 

ainda a revisão da directiva pacote 

de viagens e do regulamento dos 

direitos dos passageiros aéreos, 

“para acomodar os efeitos da crise e 

prevenir futuras situações de incer-

teza jurídica”. 

Ao mesmo tempo, os eurodeputa-

dos lamentam o facto de o sector do 

turismo não ter sido contemplado 

com nanciamento directo pelo fun-

do de recuperação da crise Próxima 

Geração UE, uma situação que espe-

ram que seja corrigida pelos gover-

nos nacionais, que são exortados a 

considerar esse apoio nos respecti-

vos planos de recuperação e resiliên-

cia e nas candidaturas ao programa 

ReactEU. 

O Parlamento Europeu também 

“lamenta que [a proposta do Conse-

lho Europeu] do quadro nanceiro 

plurianual 2021-27 não contemple 

uma linha especí ca para o turismo 

sustentável” e, concretamente, para 

a criação de uma agência europeia 

para o Turismo. 

Falta de critérios comuns criou 
confusão entre os viajantes Página 6
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46 unidades de alojamento reforçam
oferta para estudantes
46 hotéis e unidades de alojamento local disponibilizam agora camas para alunos do ensino superior, metade dos quais em Lisboa.

Com o objetivo de aumentar a oferta 
de camas para estudantes, o Gover-
no estabeleceu uma série de acordos 
com a Movijovem e várias estrutu-
ras representativas de unidades ho-
teleiras e alojamento local, para a 
disponibilização de camas. O Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e Ensi-
no Superior dá esta semana nota de 
que estão disponíveis camas em 46 
hotéis e unidades de alojamento lo-
cal, 11 dos quais unidades hoteleiras, 
como o In Gold Hotel & SpaIn Gold 
Hotel & Spa (Águeda), Hotel Avei-
ro Center, Hotel Nordeste Shalom
(Bragança), The 7 Hotel (Lisboa), Tu-
rim Luxe Hotel (Lisboa), Casa de São 
Mamede Hotel (Lisboa), Hotel Cruz 
da Mata (Mangualde), Hotel Vila
Esteves (Monção), Hotel Mansão
Alto Alentejo (Portalegre), Hotel 
Star inn Porto e Hotel Quasar (São
Mamede de Infesta).

Dos 35 estabelecimentos de aloja-
mento local disponíveis, 23 situam-
-se na zona de Lisboa. Não foi dis-
ponibilizado o número de camas 
que estes estabelecimentos vão alo-
car aos estudantes.

No caso dos alunos bolseiros, os 
estabelecimentos cobram as ren-
das de acordo com os valores má-
ximos estipulados pelo Governo 
— Lisboa, Cascais e Oeiras (285,23 
euros), Porto, Amadora, Alma-
da, Odivelas, Matosinhos (263,29 
euros), Funchal, Portimão, Vila
Nova de Gaia, Barreiro, Faro, Setú-
bal, Maia, Coimbra, Aveiro, Braga 
(241,35 euros) e 219,41 euros nos de-
mais concelhos. Contudo, no caso 
de estudantes não bolseiros, não 
existe limite.

Este ano, a oferta de alojamento 
para estudantes foi reforçada em 
cerca de 2.400 camas, num total 

de mais de 18.000 camas em todo 
o país, mais 16% que no ano leti-
vo anterior. Estes números foram 
divulgados no início do mês pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior.

Segundo esse comunicado, o
reforço foi conseguido através das 
alternativas estabelecidas com
várias estruturas representativas 
de unidades hoteleiras e de aloja-
mento local e outras tipologias, 
bem como através dos protocolos 
estabelecidos com instituições e 
autarquias, que permitem dispo-
nibilizar alojamentos até ao fi nal 
do ano letivo 2020/2021.

A nota recorda que estão sina-
lizados 10.197 quartos de oferta
privada, 3.159 dos quais em Lisboa 
a um preço mínimo de 185 euros 
e máximo de 502 euros. No Por-
to, a oferta privada soma os 1.207

quartos, a um mínimo de 180 e
máximo de 406 euros.

Através do Plano Nacional de
Alojamento para o Ensino Superior, 

o Governo quer aumentar a oferta 
de camas para estudantes univer-
sitários a preços regulados para 
30.000 até 2030.

DR
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Algarve vai receber mais de 500 milhões
adicionais de Bruxelas
A região do Algarve vai receber mais de 500 milhões de euros de Bruxelas para o seu desenvolvimento.

O anúncio foi feito pelo Primeiro Mi-
nistro, António Costa, durante a ce-
lebração do acordo de 1º Direito en-
tre a Câmara Municipal de Loulé e 
o IHRU, que aconteceu na semana 
passada.

Segundo o governante, "o Algar-
ve é uma das regiões onde a taxa 
desemprego tem vindo a aumentar 
mais fortemente. E, sendo o turis-
mo um dos setores com maior im-
portância económica, é uma das re-
giões mais duramente afetadas pela 
crise". Explicou que "nas negocia-
ções do próximo Quadro Financei-
ro e Plurianual, que entra em vigor 
a 1 de janeiro, tivemos a preocupa-
ção de compensar o Algarve face à 
crise que está a viver".

Assim, "entre o próximo quadro 
fi nanceiro plurianual e o Programa 
de Recuperação e Resiliência (PRR), o 
Algarve vais dispor de mais 500 mi-
lhões de euros que acrescem àqui-
lo que tem sido, nos últimos anos, 
o recurso a cerca de 300 milhões de 
euros de fundos comunitários pa-
ra executar ao longo de sete anos". 

O Programa Operacional Regio-
nal será reforçado com uma "dota-
ção própria que permitirá duplicar 
nos próximos sete anos o acesso do 
Algarve a fundos comunitários". Ou 
seja, no próximo Quadro Financei-
ro Plurianual "vai-se passar dos 300 
milhões para mais de 600 milhões 
de euros de fundos comunitários 

destinados ao desenvolvimento do 
Algarve", diz o Primeiro Ministro.

O Eco recorda que, na distribuição 
das verbas comunitárias é tido em 
conta o PIB per capita de cada região 
face à média europeia. Quando o in-
dicador é inferior a 75% média UE, 
essa região é classifi cada como sen-
do de transição e, no Portugal 2020, 
por exemplo, as taxas máximas de 
cofi nanciamento são de 85%. Nes-
ta categoria estão o Norte, Centro, 
Alentejo e Açores.

O Algarve encaixa-se no conjun-
to de regiões em transição, cujo PIB 
per capita está entre 75% e 90% da 
média europeia, com uma taxa má-
xima de cofi nanciamento de 80%. 

Lisboa e Madeira são considera-
das regiões mais desenvolvidas, já 
que o PIB per capita é superior a 90% 
da média europeia. Neste caso Lis-
boa tem uma taxa máxima de cofi -
nanciamento de 50%, mas a Madei-
ra, como é uma região ultraperifé-
rica, tem cofi nanciamento de 85%.

Por outro lado, no Plano de Recu-
peração e Resiliência o Algarve foi 
"eleito como destinatário de um pro-
grama especial na área do ambien-
te" para responder a "um dos maio-
res desafi os estruturais que tem a 
ver com a efi ciência energética". Tra-
ta-se de "cerca de 200 milhões de eu-
ros para um investimento específi -
co na efi ciência hídrica da região do 
Algarve (…). Entre o próximo Quadro 

Financeiro e Plurianual e o PRR, o 
Algarve vai dispor de mais de 1.500 
milhões de euros que acrescem ao 
que tem sido nos últimos anos o re-
curso a cerca de 300 milhões de eu-
ros de fundos comunitários", cita a 
mesma fonte.

Hotelaria pede exceção nas 
restrições de circulação 
Entretanto, a Associação da Hotela-
ria de Portugal apela a que as deslo-

cações para alojamentos turísticos 
sejam uma exceção na nova proi-
bição à deslocação entre concelhos 
estabelecida para o próximo fi m-
-de-semana.

Para travar o contágio do corona-
vírus, o Governo estabeleceu uma 
nova proibição de circulação entre 
concelhos de 30 de outubro a 3 de 
novembro (abrangendo o Dia de To-
dos os Santos). Mas a AHP pede "pon-
deração dos impactos (…) que esta 
medida de proibição pode acarretar 
nas reservas em estabelecimentos 
hoteleiros". Nesse sentido, já fez che-
gar as suas preocupações à secretá-
ria de Estado do Turismo.

Em comunicado, Raul Martins, 
Presidente da AHP, nota que "é ne-
cessário acautelar que as poucas re-
servas efetuadas para esse perío-
do possam ser concretizadas, per-
mitindo aos hóspedes deslocar-se 
dos seus concelhos de origem para 
aqueles onde os estabelecimentos 
se localizem. Temos associados que 
nos sinalizaram a imensa pertur-
bação e cancelamentos que a proibi-
ção anunciada, mas ainda não pu-
blicada, gerou nas reservas previs-
tas de pequenos grupos, nacionais 
e estrangeiros, junto de alguns es-
tabelecimentos".

O responsável salienta que tam-
bém turistas estrangeiros, que se 
deslocam de carro, autocarro ou 
mesmo avisão, terão de ter esta si-

tuação acautelada: "será necessário 
garantir que estas deslocações pos-
sam ser asseguradas, com o com-
provativo de reserva nos hotéis, em 
data prévia ao anúncio da medida. 
Temos por garantido que os hotéis 
cumprem todas as regras da DGS 
e do Governo, são certifi cados com 
o selo Clean & Safe do Turismo de 
Portugal e existirá um geral cum-
primento das regras de não deslo-
cação entre concelhos, senão para 
esse fi m de alojamento".

"Depois de termos concluído que 
estamos a enfrentar uma previsível 
quebra de dormidas neste ano que 
pode chegar a 46,6 milhões, e a uma 
perda de receita da ordem de 3.600 
milhões de euros, seria uma in-
consciência não segurar as poucas 
oportunidades que ainda temos". E 
conclui: "somos seguramente os pri-
meiros interessados em que exis-
ta um generalizado cumprimento 
das regras que permitam contro-
lar  o crescimento da pandemia no 
nosso país, todavia tal não se pode 
fazer com o sacrifício cego das pou-
cas unidades hoteleiras e trabalha-
dores que lutam por manter as por-
tas abertas".

A AHP espera, assim, que "a reda-
ção da Resolução do Conselho de Mi-
nistros excecione da proibição geral 
as deslocações que tenham em vista 
o alojamento em empreendimentos 
turísticos no período em questão".

DR

O Programa 
Operacional 
Regional será 
reforçado com 
uma dotação 
própria que 
permitirá duplicar 
nos próximos sete 
anos o acesso do 
Algarve a fundos 
comunitários
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A9 há optimismo quanto à retoma da actividade na Páscoa
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães
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Início B1 AHETA: há optimismo quanto à retoma da actividade na Páscoa
 
AHETA: há optimismo quanto à retoma da actividade na Páscoa
 
Outubro 28, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Este ano as expectativas da AHETA quanto ao fecho de unidades hoteleiras no Algarve vão para a
volta dos 70%, podendo este número ser mais elevado ainda. Quem o afirmou foi Elidérico Viegas
numa análise ao que será a época baixa de 2020/2021.
 
O presidente da AHETA-Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve ressalva
também que já no final de setembro muitas unidades fecharam a actividade e encerraram, devido à
crise causada pela pandemia de covid-19.
 
Todavia, recorde-se, que durante o Inverno antes da pandemia, cerca de 50% dos hotéis e
empreendimentos já encerravam.
 
O presidente da principal associação regional do sector salientou, 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 uma vez que isso é da responsabilidade dos
empresários e gestores.
 
Quanto à retoma da actividade turística no Algarve, Elidérico Viegas é muito claro ao afirmar não
haver, ainda, perspectivas de retoma, alegando existirem dois aspectos fundamentais para que a
retoma se possa verificar e que não estão cumpridos: a confiança e o medo.
 
- Enquanto estes dois factores não forem ultrapassados em termos internacionais, em termos globais,
o turismo terá dificuldade em recuperar.
 
Considerando que o transporte aéreo é determinante para que haja fluxos turísticos e com os enormes
cortes que as companhias aéreas fizeram - que só serão possivelmente recuperados dentro de três ou
quatro anos - Elidérico Viegas é de opinião que 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.
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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.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Luís de Magalhães
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RTP 1

 	Duração: 00:05:13

 	OCS: RTP 1 - Portugal em Direto

 
ID: 89335949

 
27-10-2020 18:00

1 1 1

Cruzeiros na Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=374c8e4d-48f3-4adb-9e8c-

73287b43c906&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Sete meses depois, o Funchal, na Madeira é o primeiro porto do país a receber navios de cruzeiro.
Este sábado chegou à Madeira um paquete com 31 passageiros e 65 tripulantes. Mas os passageiros
em trânsito não puderam sair do navio.
Declarações de Paula Cabaço, APRAM.
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A12

Vaticano. Celebrações de Natal e de Ano Novo sem crentes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: i Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bb918dc7

 
De forma a evitar ajuntamentos, celebrações do final do ano vão ser realizadas em moldes diferentes.
 
Dado o atual contexto de pandemia, já era de esperar que, este ano, as celebrações de Natal e
passagem de ano fossem um pouco diferentes nas casas de famílias de todo o mundo. Onde também
se vai viver um Natal e um Ano Novo diferente vai ser no Vaticano, informou ontem a Agência Católica
de Notícias.
 
Pela primeira vez, as liturgias de Natal e de Ano Novo do Papa Francisco vão ser celebradas sem a
presença de fiéis devido à pandemia. Estes rituais serão transmitidos através da internet.
 
Segundo uma carta enviada pela secretaria de Estado às embaixadas acreditadas junto do Vaticano, o
Papa, de 83 anos, celebrará as missas da época do Natal "de forma privada", onde inclusive não irá
contar com a a presença de membros do corpo diplomático, que geralmente participam nas missas
papais como convidados especiais.
 
Tipicamente, nesta altura do ano, o Vaticano deveria receber dezenas de milhares de turistas.
Contudo, este ano é tudo menos típico.
 
Já na Páscoa, pela primeira vez, a bênção urbi et orbi do Papa, na varanda da Basílica de São Pedro,
foi feita sem crentes a assistirem ao momento.
 
Tradicionalmente, o Papa celebra uma cerimónia e oração, a 8 de dezembro, na Praça de Espanha, em
Roma, para assinalar a festa da Imaculada Conceição, e uma missa a 12 de dezembro para a festa de
Nossa Senhora de Guadalupe.
 
Contudo, segundo o site do Vaticano, a programação das festividades de 2020 irá contar, em vez de
uma missa a 8 de dezembro, com o Papa a conduzir o "Angelus", em honra da Virgem Maria, na Praça
de São Pedro, e, no dia de Natal, o sumo pontífice irá fazer a bênção urbi et orbi.
 
O Papa deve ainda fazer todos os seus discursos típicos do "Angelus" e realizar a audiência geral todas
as quartas-feiras, exceto no Natal.
 
A Itália tem registado uma subida de casos nas últimas semanas, bem como um aumento de
hospitalizações e óbitos, levando o Governo a emitir novas medidas de contenção, incluindo o
encerramento total de teatros e de bares e restaurantes a partir das 18h. Desde o início da pandemia,
este país já registou 542 789 casos de infeção e lamentou a morte de 37 700 pessoas.
 
Jornal i
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Correio da Manhã - Algarve   Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral
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  Corte: 1 de 1ID: 89333457 28-10-2020

FILME ALGARVIO 
VENCE FESTIVAL 
0  O filme 'O teu sorriso é um 
dos segredos do Algarve' 
venceu o 1.0  prémio na cate-
goria 'Campanha Publicitá-
ria' do Festival Internacional 
de Cinema de Turismo. 
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Turismo do Algarve promotional videos win four awards
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Portugal News Online (The)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e71213a

 
Turismo do Algarve promotional videos win four awards
 
in Algarve ·
 
28-10-2020 09:53:00 · 0 Comments
 
Promotional videos produced by the Algarve Tourist Board to showcase the region have won four
awards in the 13th edition of ART & TUR - International Tourism Film Festival, which took place in
Viseu.
 
The film  Your smile is one of the secrets of the Algarve  (2019), produced by New Light Pictures for
Turismo do Algarve, won the first prize in the "Advertising Campaign" category and the second in the
Social Responsibility  category of the event. The other awards were the "Festival Director Prize", and
second place for a film in the category "Tourist Destinations - Regions".
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A15

Projeto "Atlantic on Bike" chega ao fim com sessão de balanço
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c2b36995

 
O balanço do projeto "Atlantic on Bike", do qual a Região de Turismo do Algarve (RTA) faz parte, vai
ser apresentado esta quarta-feira, 28 de Outubro, às 10h40, numa sessão online.
 
Este projeto foi iniciado em 2017 e chega este ano ao fim, ligando o Cabo Norte da Noruega a Portugal
ao longo de 11 mil quilómetros cicláveis, atravessando seis países da costa atlântica europeia na rota
EuroVelo1.
 
Com a participação de todos os parceiros internacionais - Noruega, Irlanda, França, Portugal Espanha
e Inglaterra -, o seminário de encerramento do projeto abordará as principais ações desenvolvidas nos
territórios europeus abrangidos pelo  Atlantic on Bike .
 
Três anos e meio depois do seu arranque e com 4,6 milhões de euros investidos (75% dos quais
financiados pela Europa no âmbito do programa Espaço Atlântico), o projeto liderado pelo
departamento francês dos Pirenéus Atlânticos entra agora na fase de conclusão.
 
Em Portugal, a rota EuroVelo1 divide-se em 18 secções nacionais, cinco delas atravessando o Algarve,
região representada no projeto pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e pela RTA.
 
Sul Informação
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Balanço do Projeto - Atlantic on Bike - na plataforma Zoom
 

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

Meio: AlgarLife Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1a4937b1

 
Com o encerramento do projeto "Atlantic on Bike" é apresentado amanhã (quarta feira/ 28 de
outubro), às 10h40, o balanço da iniciativa, numa
 
Com o encerramento do projeto "Atlantic on Bike" é apresentado amanhã (quarta feira/ 28 de
outubro), às 10h40, o balanço da iniciativa, numa sessão online via plataforma Zoom.
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) faz parte deste projeto, iniciado em 2017 e que chega este ano
ao fim. O "Atlântic on Bike", ligou o Cabo Norte da Noruega a Portugal ao longo de 11 mil quilómetros
cicláveis, atravessando seis países da costa atlântica europeia, na rota EuroVelo1.
 
Foram parceiros internacionais deste projeto, a Noruega, Irlanda, França, Portugal, Espanha e
Inglaterra. O seminário de encerramento do projeto abordará as principais ações desenvolvidas nos
territórios europeus abrangidos pelo "Atlantic on Bike".
 
Três anos e meio depois do seu arranque e com 4,6 milhões de euros investidos (75% dos quais
financiados pela Europa no âmbito do programa Espaço Atlântico), o projeto liderado pelo
departamento francês dos Pirenéus Atlânticos entra agora na fase de conclusão.
 
Em Portugal, a rota EuroVelo1 divide-se em 18 secções nacionais, cinco delas atravessando o Algarve,
região representada no projeto pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e pela RTA.
 
Para assistir à sessão via Zoom, clique aqui e introduza o seguinte ID 990 6337 1496 e o código
803997.
 
Redação
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A17

Projeto "Atlantic on Bike" chega ao fim
 

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

Meio: Algarve 7 Online

URL: https://algarve7.pt/index.php/2020/10/27/projeto-atlantic-on-bike-chega-ao-fim/

 
Projeto "Atlantic on Bike" chega ao fim
 
O balanço do projeto  Atlantic on Bike  vai ser apresentado amanhã, dia 28 de outubro, às 10h40,
numa sessão online via plataforma Zoom. O projeto de que a Região de Turismo do Algarve (RTA) faz
parte foi iniciado em 2017 e chega este ano ao fim, ligando o Cabo Norte da Noruega a Portugal ao
longo de 11 mil quilómetros cicláveis, atravessando seis países da costa atlântica europeia na rota
EuroVelo1.
 
Com a participação de todos os parceiros internacionais - Noruega, Irlanda, França, Portugal Espanha
e Inglaterra -, o seminário de encerramento do projeto abordará as principais ações desenvolvidas nos
territórios europeus abrangidos pelo  Atlantic on Bike . Três anos e meio depois do seu arranque e
com 4,6 milhões de euros investidos (75% dos quais financiados pela Europa no âmbito do programa
Espaço Atlântico), o projeto liderado pelo departamento francês dos Pirenéus Atlânticos entra agora na
fase de conclusão.
 
Em Portugal, a rota EuroVelo1 divide-se em 18 secções nacionais, cinco delas atravessando o Algarve,
região representada no projeto pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e pela RTA.
 
Para assistir à sessão via Zoom, clique aqui e introduza o seguinte ID 990 6337 1496 e o código
803997.
 
ThemeGrill
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Projeto que liga Algarve à Noruega a pedalar faz balanço final via Zoom
 

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

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9ea1c7e4

 
Sociedade
 
Vai ser apresentado amanhã, o balanço do projeto  Atlantic on Bike  pelas 10h40, numa sessão online
via plataforma Zoom.
 
Trata-se de um projeto de que a Região de Turismo do Algarve (RTA) faz parte, tendo sido iniciado em
2017 e que chega ao fim este ano, ligando o Cabo Norte da Noruega a Portugal ao longo de 11 mil
quilómetros cicláveis, atravessando seis países da costa atlântica europeia na rota EuroVelo1.
 
Com a participação de todos os parceiros internacionais - Noruega, Irlanda, França, Portugal Espanha
e Inglaterra -, comunicado da RTA revela que o seminário de encerramento do projeto irá abordar as
principais ações desenvolvidas nos territórios europeus abrangidos pelo  Atlantic on Bike . Três anos e
meio depois do seu arranque e com 4,6 milhões de euros investidos (75% dos quais financiados pela
Europa no âmbito do programa Espaço Atlântico), o projeto liderado pelo departamento francês dos
Pirenéus Atlânticos entra agora na fase de conclusão.
 
Em Portugal, a rota EuroVelo1 divide-se em 18 secções nacionais, cinco delas atravessando o Algarve,
região representada no projeto pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e pela RTA.
 
Para assistir à sessão via Zoom,
 
clique
 
aqui e introduza o seguinte ID 990 6337 1496 e o código 803997.
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Projeto "Atlantic on Bike" chega ao fim amanhã com sessão no zoom
 

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

Meio: Postal do Algarve Online Autores: Beatriz Faria

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1d8799ba

 
Seminário de encerramento do projeto abordará as principais ações desenvolvidas nos territórios
europeus abrangidos pelo "Atlantic on Bike"
 
Foto D.R.
O balanço do projeto "Atlantic on Bike" vai ser apresentado amanhã, às 10:40, numa sessão online via
plataforma Zoom.
 
O projeto de que a Região de Turismo do Algarve (RTA) faz parte, foi iniciado em 2017 e chega este
ano ao fim, ligando o Cabo Norte da Noruega a Portugal ao longo de 11 mil quilómetros cicláveis,
atravessando seis países da costa atlântica europeia na rota EuroVelo1.
 
Com a participação de todos os parceiros internacionais - Noruega, Irlanda, França, Portugal Espanha
e Inglaterra -, o seminário de encerramento do projeto abordará as principais ações desenvolvidas nos
territórios europeus abrangidos pelo  Atlantic on Bike .
 
Três anos e meio depois do seu arranque e com 4,6 milhões de euros investidos (75% dos quais
financiados pela Europa no âmbito do programa Espaço Atlântico), o projeto liderado pelo
departamento francês dos Pirenéus Atlânticos entra agora na fase de conclusão.
 
Em Portugal, a rota EuroVelo1 divide-se em 18 secções nacionais, cinco delas atravessando o Algarve,
região representada no projeto pela Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e pela RTA.
 
Para assistir à sessão via Zoom, clique aqui e introduza o seguinte ID 990 6337 1496 e o código
803997.
 
Há 36 minutos
 
Beatriz Faria
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Webinar "Fiscalidade e Turismo" Navegar em Tempo de Crise
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=891e5e2e

 
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve (RTA) e a PwC realizam o
webinar Fiscalidade e Turismo - navegar em tempo de crise na próxima terça-feira, dia 03 de
novembro, às 11h00, para esclarecimento dos empresários do setor turístico regional.
 
Quais as particularidades da tributação do setor? Que incentivos existem e que medidas foram
tomadas em 2020 para apoiar as empresas? Quais os grandes temas em discussão no Orçamento do
Estado para 2021? Neste webinar pretende-se responder a estas e outras questões relacionadas com a
atividade turística.
Aceda aqui ao formulário de inscrição
Programa:
- Abertura | João Fernandes, Presidente da RTA
 
- IVA - desafios e oportunidades | Susana Claro, Tax Partner da PwC
- Impostos sobre o património - revogação dos benefícios fiscais relacionados com a utilidade turística:
e agora? | Diogo Pires, Tax Director da PwC
- IRC e benefícios fiscais | Francisco Raposo Magalhães, Tax Manager da PwC
- Um ano de orçamentos - Orçamento Suplementar de 2020 e Orçamento do Estado de 2021 |
Francisco Raposo Magalhães, Tax Manager da PwC
- Perguntas & Respostas
- Encerramento
Moderação: Equipa da PwC 
Ontem, como hoje, estamos cá para ajudar!
 
LPM
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RTA e PwC realizam webinar "Fiscalidade e Turismo - navegar em tempo de crise"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4b3d7e9e

 
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve (RTA) e a PwC realizam o
webinar Fiscalidade e Turismo - navegar em tempo de crise na próxima terça-feira, dia 3 de
novembro, às 11h00, para esclarecimento dos empresários do setor turístico regional.
 
Quais as particularidades da tributação do setor? Que incentivos existem e que medidas foram
tomadas em 2020 para apoiar as empresas? Quais os grandes temas em discussão no Orçamento do
Estado para 2021? Neste webinar pretende-se responder a estas e outras questões relacionadas com a
atividade turística. Aceda aqui ao formulário de inscrição.
 
Programa
 
-Abertura | João Fernandes, presidente da RTA;
 
IVA - desafios e oportunidades | Susana Claro, Tax Partner da PwC;
 
Impostos sobre o património - revogação dos benefícios fiscais relacionados com a utilidade turística:
e agora? | Diogo Pires, Tax Director da PwC;
 
IRC e benefícios fiscais | Francisco Raposo Magalhães, Tax Manager da PwC;
 
Um ano de orçamentos - Orçamento Suplementar de 2020 e Orçamento do Estado de 2021 |
Francisco Raposo Magalhães, Tax Manager da PwC.
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Algarve promove webinar sobre Fiscalidade e Turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/10/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=79804f43

 
Iniciativa decorre a 3 de novembro, a partir das 11h00, e inclui esclarecimentos sobre o IVA, impostos
sobre o património, IRC e orçamentos
 
O Gabinete de Apoio ao Empresário da Região de Turismo do Algarve (RTA) vai promover a 3 de
novembro, pelas 11h00, um webinar sobre o tema "Fiscalidade e turismo - navegar em tempo de
crise", que pretende esclarecer os empresários regionais de turismo.
 
"Quais as particularidades da tributação do setor? Que incentivos existem e que medidas foram
tomadas em 2020 para apoiar as empresas? Quais os grandes temas em discussão no Orçamento do
Estado para 2021? Neste webinar pretende-se responder a estas e outras questões relacionadas com a
atividade turística", resume da RTA, num comunicado enviado à imprensa.
 
De acordo com a RTA, a iniciativa decorre em colaboração com a consultora PwC e conta com uma
intervenção de João Fernandes, presidente da RTA, na sessão de abertura, à qual se segue um debate
sobre o 'IVA - Desafios e oportunidades', com Susana Claro, Tax Partner da PwC, e outro sobre os
'Impostos sobre o património - revogação dos benefícios fiscais relacionados com a utilidade turística:
e agora?', com Diogo Pires, Tax Director da PwC.
 
Depois do IVA e dos Impostos sobre o património, o webinar continua com o tema 'IRC e benefícios
fiscais', com Francisco Raposo Magalhães, Tax Manager da PwC, que vai também falar sobre o tema
'Um ano de orçamentos - Orçamento Suplementar de 2020 e Orçamento do Estado de 2021',
seguindo-se um período de perguntas e respostas, bem como o encerramento da iniciativa.
 
Os interessados em participar na iniciativa, devem realizar a inscrição através do link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5AD_QxmGwrkSf8AtN_dH1ATdKzxp_eo5ApIiH6UZXbjhJ
qw/viewform
 
Publituris
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