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A1  
RTP 1

 	Duração: 00:02:44

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 89386921

 
30-10-2020 14:11

1 1 1

COVID-19 no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=afe40857-de39-4b00-8d61-

e666f3b89558&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na Fórmula 1 são conhecidos até ao momento 14 casos de COVID-19. Os infetados são todos
estrangeiros. No Portimonense, a equipa de sub-23 está de quarentena depois de ter ido jogar à
Madeira com o Marítimo.
Declarações de Ana Cristina Guerreiro, delegada Regional de Saúde do Algarve.
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A2  
TVI

 	Duração: 00:01:49

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 89385794

 
30-10-2020 13:06

1 1 1

GNR fiscaliza condutores na Ponte do Guadiana

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0d50a7fe-1e53-4be9-847c-

a33b914af671&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A GNR tem estado a controlar o trânsito também junto às fronteiras, como acontece na ponte
Internacional do Guadiana no Algarve. Durante a manhã, a maior parte dos condutores apresentava
uma justificação para entrar em Portugal, mas quem chegou apenas com o objetivo de fazer turismo
teve mesmo de voltar para trás.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-10-30 13:06
 TVI 24 - Notícias , 2020-10-30 15:09
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Atividade 
turística caiu 
mais de 50% 
em setembro 

ECONOMIA  A atividade tu-
rística não recuperou em 
setembro, tendo registado 
1,4 milhões de hóspedes e 
3,6 milhões de dormidas, 
o que corresponde a que-
das de 52,2% e 53,4%, res-
petivamente, segundo 
uma estimativa rápida di-
vulgada pelo INE. As dor-
midas de não residentes 
terão decrescido 71,9%, 
enquanto que as de resi-
dentes diminuíram 8,5%, 
depois de uma queda de 
2,1% em agosto. 
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VASCO PARENTE, DIRETOR DO VILA GALÉ DOURO VINEYARDS, AFIRMA

O ano 2020 é para “riscar do mapa”
A pandemia Covid-19 
afetou com particular 
severidade o turismo 
e a atividade hoteleira 
nacional. E o Vila Galé 
Douro Vineyards não foi 
exceção. A tal ponto que 
Vasco Parente, diretor 
desta estância hoteleira, 
afirma que 2020 é um 
ano para “riscar do 
mapa”. É esperada uma 
recuperação de atividade 
a partir já do início do 
próximo ano.
VIRGÍLIO FERREIRA
virgilio@vidaeconomica.pt

Vida Económica - O Vila Galé 
Douro Vineyards foi recente-
mente ampliado. Qual é a atual 
oferta de quartos e de que servi-
ços dispõe atualmente este em-
preendimento turístico?

Vasco Parente - Tem atualmente 
49 unidades de alojamento, entre 
quartos standard, quartos familiares 
e suites. Apesar de ser um agrotu-
rismo, temos a maior parte de ser-
viços de hotel, nomeadamente, res-
taurante, bar, sala de convívio com 
snocker, piscinas exteriores com bar 
e jardins circundantes.

VE – A construção em socalcos 
e as assinaturas e decorações de 
quartos são aspetos diferencia-
dores. Existem outros?

VP - Sim, de facto a sua locali-
zação é ímpar, uma vez que em vá-
rios pontos da propriedade as vistas 
sobre o Rio Douro são diferentes. 
Além disso, temos também uma 
oferta gastronómica diferenciadora 
onde faz jus com a harmonização 
dos nossos vinhos. 

A nossa loja de vinhos, onde pro-
porcionamos as visitas e provas, é 
um espaço muito acolhedor com 
uma decoração irreverente. Está 
também em exposição uma obra 
do famoso artista plástico albanês 
(Samir Strati) possuidor de vários 
recordes do “guiness” com obras/
esculturas com rolhas de cortiça.

No entanto, nada se faz sem 
uma equipa dedicada da qual nos 
orgulhamos muito. Pessoas locais, 
conhecedoras das tradições e costu-
mes da região e que certamente irão 
contribuir para uma memorável es-
tadia dos nossos hóspedes.

VE – A pandemia Covid-19 
afetou o negócio? Que perspeti-
vas têm quanto ao futuro?

VP - Sim, sem dúvida. Como em 
qualquer outra atividade, o turismo 
foi das tiveram teve maior impac-
to negativo. O nosso mercado era 
essencialmente externo. Mercado 
brasileiro, americano e Europa 
Central. No entanto, o mercado 
nacional contribuiu positivamente 
nos meses de verão. O fator “no-
vidade” também contribuiu e uma 
vez que está associado a um grupo 

hoteleiro de renome e qualidade, 
acredito que foi determinante para 
a escolha dos nossos clientes.

Somos uma empresa com espí-
rito otimista e vamos acreditar que 
no próximo ano a partir de março 
a procura vai aumentar significati-
vamente. O ano 2020 é, de facto, 
para “riscar do mapa”.

VE – Quais são os principais 
atrativos para quem se pretende 
aí instalar?

VP - Os principais atrativos são 
de facto proporcionar experiências 

eno-gastronómicas com a harmo-
nização de vinhos com menus de 
degustação, provas de vinho com 
visita à adega, programas de vindi-
ma onde o cliente poderá participar 
no corte de uvas. A piscina pano-
râmica tem sido muito procurada 
pelos nossos clientes e para além 
de estarmos privilegiadamente bem 
localizados na região, o concelho 
de Armamar e outros concelhos 
limítrofes dispõem de uma beleza 
ímpar com lindos miradouros. Pas-
seios de barco e de comboio tam-
bém são muito procurados.

“Somos uma empresa com espírito otimista e vamos acreditar que no próxi-
mo ano a partir de março a procura vai aumentar significativamente”, afirma 
Vasco Parente.

“O mercado nacional contribuiu positivamente 
nos meses de verão”
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15Negócios       
e Empresas

O ano de 2020 
é para “riscar 
do mapa”
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A6 Mesmo com pandemia de covid-19, portugueses aumentaram dormidas no Algarve e
Alentejo e Setembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/10/2020

Meio: Presstur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9dc573c9

 
30-10-2020 (10h55)
 
Gráfico: INE
 
O alojamento turístico do Algarve e do Alentejo tiveram este Setembro mais dormidas que no mês
homólogo de 2019, de acordo com a estimativa rápida do INE, que indica que, porém, a tendência foi
de queda, que atingiu 37,7% em Lisboa e 32,3% nos Açores.
 
A estimativa rápida do INE relativa ao mês de Setembro indica que o alojamento turístico português,
incluindo hotéis, hotéis-apartmentos, apartamentos turísticos, aldeamentos turísticos, pousadas,
quintas da Madeira, alojamentos locais com mais dez ou mais camas e turismos no espaço rural e de
habitação, teve em Setembro menos de metade das dormidas de há um ano, com uma quebra em
53,4% ou 4,07 milhões face a Setembro de 2019.
 
Essa quebra foi provocada principalmente pela quebra dos mercados internacionais, que fizeram
menos 3,88 milhões de dormidas no alojamento turístico português que há um ano (-71,9%),
sobressaindo as quebras dos emissores de longo curso, como os Estados Unidos, com -95,5%,
Canadá, com -94,7%, e China, -94,5%.
 
Tal como em Agosto, a atenuar o impacto das quebras dos mercados internacionais, as mais 'suaves'
das quais para menos de metade de há um ano, como nos casos de Espanha, com -51%, Países
Baixos, com -51,2%, Bélgica, com -52,3%, e Suíça, com -55,4%, estiveram os turistas residentes em
Portugal, que asseguraram 57,2% das pernoitas do mês de Setembro, com uma queda limitada a
8,5% ou 188,7 mil.
 
E até com aumentos ao arrepio dos impactos negativos que a pandemia de covid-19 tem em todas as
áreas do turismo, como aconteceram nos estabelecimentos do Algarve e do Alentejo, os primeiros com
aumento em 10,3% ou mais 67,9 mil e os segundos com mais 5,2% ou 10,8 mil.
 
Mas na realidade foram excepções, ainda mais flagrantes quando se compara com as quebras nas
regiões de Lisboa, com -37,7% ou menos 127,4 mil, Açores, com -32,3% ou menos 31,1, Madeira,
com -17,3% ou menos 18,4 mil, Norte, com -13,6% ou menos 57,1 mil, e Centro, com -8,4% ou
menos 33,4 mil.
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GNR impede turistas espanhóis de entrar em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/10/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5f1cf9ad

 
A GNR tem estado a controlar o trânsito também junto às fronteiras, como acontece na ponte
internacional do Guadiana, no Algarve. Durante a manhã, a maior parte dos condutores apresentava
uma justificação para entrar em Portugal, mas quem vinha apenas com objetivos de turismo teve
mesmo de voltar para trás.
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RTP 3

 	Duração: 00:00:32

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 89371141

 
29-10-2020 18:23

1 1 1

Maiores quedas no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=55d6bfcc-24cc-41e2-ad45-

c62f681d3131&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Agravaram-se em setembro as quedas no setor do turismo. Houve quedas em torno dos 53% face ao
mesmo mês do ano passado, que também foram superiores ao mês de agosto.

 
Repetições: RTP 1 - Portugal em Direto , 2020-10-29 18:47
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-10-30 08:47
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-10-30 08:48
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Turismo do Algarve 
acarinha o Centro 
de Educação 
Ambiental de Marim
Sede do Parque Natural da Ria Formosa recebeu um 
upgrade por parte da entidade que lhe reconhece 
importância para turistas e residentes. ICNF mostra-se 
disponível a parcerias para uma nova cogestão
Bruno Filipe Pires
bruno.pires@barlavento.pt

O Turismo do Algarve ofere-
ceu equipamentos de apoio 
ao Centro de Educação Am-
biental de Marim (CEAM), 
que conta agora com novos 
painéis informativos, mais si-
nalética e mobiliário urbano.  
O objetivo é valorizar aque-
le espaço natural, que só em 
2019, teve mais de 33 mil vi-
sitas pagas. 

As estruturas de acolhi-
mento e visitação do centro 
interpretativo foram cedidas 
ao abrigo de um protocolo as-
sinado pelo Turismo do Algar-
ve e pelo Instituto da Conser-
vação da Natureza e das Flo-
restas (ICNF), através da Dire-
ção Regional da Conservação 
da Natureza e Florestas do Al-
garve, na manhã de quinta-
-feira, dia 22 de outubro. 

Joaquim Castelão Rodri-
gues, diretor regional da DRC-
NF, agradeceu a parceria, pois 
«a sinalética estava muito de-
gradada. Há muito tempo que 

não havia investimento e, de 
facto, não dava uma boa ima-
gem» àquela paisagem privi-
legiada que une mata, sapal, 
dunas, charcos e salinas à bei-
ra da Ria Formosa.

Agora «as pessoas não 
vão pisar áreas adjacentes aos 
percursos e não vão provocar 
a morte de plantas ou de ou-
tra fauna», já que os percursos 
estão bem assinalados. «Este 
ano, e mesmo com a COVID-19 
já contabilizamos, até ao mês 
passado, 13 mil visitantes. Há 
que lhes dar condições para 
que, acima de tudo, saiam da-
qui satisfeitos e informados. 
Toda a sinalética e todos os 
painéis têm um QR Code de 
acesso a informação detalha-
da sobre os valores» do Par-
que Natural da Ria Formosa.

De acordo com o respon-
sável, estão em curso mais 
intervenções no espaço, já 
que o Programa Operacional 
Sustentabilidade e Eficiên-
cia no Uso dos Recursos (PO-
SEUR) cofinanciou um proje-
to de conservação dos ecos-

sistemas florestais, que per-
mitirá investir 370 mil eu-
ros não apenas no CEAM, mas 
também no Ludo e no Pontal. 
Além disso, desde 1 setem-
bro, estão ali sediados cinco 
agentes florestais, «que irão 
também fazer ações de manu-
tenção e que são uma grande 
ajuda». 

O investimento do Tu-
rismo do Algarve decorre 
do projeto Valuetur, que tem 
como principal objetivo tor-
nar geradoras de atividade 
económica sustentável, áreas 
protegidas de valor natural, 
histórico e cultural.

João Fernandes, presiden-
te do Turismo do Algarve, ou-
vido pelos jornalistas expli-
cou que «estamos no cora-
ção da Ria Formosa, num es-
paço que é visitado por deze-
nas de milhares de pessoas 
e que tem um potencial para 
ter mais visitas e com isso 
mais recursos» com vista à 
sua reabilitação e manuten-
ção, algo que não tem aconte-
cido nos últimos anos. 

«Este é um espaço tam-
bém muito visitado por resi-
dentes. Também por isso que-
remos dar nota clara de que 
o turismo não é um fim em 
si mesmo, é um contribuin-
te para um desenvolvimento 
sustentável da região e que 
para isso conta o bem-estar 
do residente», sublinhou.

Os novos equipamentos 
também têm uma particula-
ridade ambiental. «São feitos 
de plásticos que habitualmen-
te vão para o aterro e que não 
têm condições para serem re-
ciclados. Mas há empresas 
que trabalham estes materiais 
e dessa forma aumentamos o 
seu ciclo de vida, tornamos a 
economia mais circular e re-
duzimos o impacto da utiliza-
ção destes recursos». 

Segundo João Fernandes, 
«a eco-via do litoral vai pas-
sar por dentro deste parque, e 
temos vindo a trabalhar com 
o ICNF nesse sentido, evitan-
do o desvio para a EN125. Há 
pelo menos dois anos que an-
damos a trabalhar num mo-
delo em que o Turismo do Al-
garve também é um cogestor 

deste equipamento, em con-
junto com a Câmara Munici-
pal de Olhão, que será o par-
ceiro fundamental».

«Tudo isto simboliza um 
estado de maturidade mui-
to importante. Por um lado, o 
ICNF percebe a vantagem de 
valorizar o território através 
do seu usufruto com respon-
sabilidade. As autarquias têm 
também hoje uma consciên-
cia daquilo que é um patrimó-
nio natural e do seu valor. E o 
sector do turismo também re-
conhece nos espaços naturais 
e no turismo de natureza uma 
oportunidade de desenvolvi-
mento», sobretudo numa al-
tura em que se prevê que este 
segmento venha a crescer.

Uma estratégia que João 
Catarino, secretário de Esta-
do da Conservação da Natu-
reza, das Florestas e do Orde-
namento do Território, acari-
nha. «Esta quinta tem um po-
tencial turístico extraordiná-
rio. Estes 33 mil visitantes po-
dem vir a ser 100 mil e se in-
vestirmos todos esse dinhei-
ro aqui, teremos capital para 
recuperar», por exemplo, o 

edificado, as vias rodoviárias, 
e até o cais. 

Além dos equipamen-
tos, há ainda um novo folhe-
to para oferecer a quem passa 
pelo CEAM, também produzi-
do pelo Turismo do Algarve 
em parceria com a DRCNF.

Agora, está a ser prepara-
da a edição de novas brochu-
ras dedicadas ao Parque Na-
tural do Sudoeste Alenteja-
no e Costa Vicentina, ao Par-
que Natural da Ria Formosa e 
à Reserva Natural do Sapal de 
Castro Marim e Vila Real de 
Santo António. Estarão dis-
poníveis em quatro idiomas 
(português, inglês, castelha-
no e francês). A par de aspe-
tos sobre os ecossistemas, ha-
bitats e espécies de fauna e 
flora de cada parque, os ma-
teriais de divulgação contam 
com imagens ilustrativas, ma-
pas, e pontos de interesse.

Para breve estão também 
previstas ações de capacita-
ção interna das empresas al-
garvias sobre o potencial tu-
rístico e a necessidade de pre-
servação do património natu-
ral do Algarve.
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«Marselhesa», a última andaina algarvia
O que resta do casco de uma embarcação 
em madeira atrai a curiosidade dos turis-
tas que se aventuram nos trilhos pedestres 
do Centro de Educação Ambiental de Ma-
rim (CEAM). Poucos saberão que se trata 
de um tesouro do património marítimo al-
garvio. A «Marselhesa» foi registada a 5 de 
maio de 1914. Depois de uma longa vida de 
trabalho, foi abandonada nas Quatro Águas, 
em Tavira, até que o Parque Natural da Ria 
Formosa (PNRF) a adquiriu em 1987 por 
25 mil escudos (cerca de 125 euros). Esta-
va num estado lastimável, mas, com a aju-
da de fundos europeus, foi restaurada para 
fins educativos. Um artigo publicado na re-
vista Correio da Natureza, de 1992, mostra 
todo seu esplendor, a navegar ao largo de 
Olhão. Uma nova mas curta vida. «A Mar-
selhesa teve de ser posta em terra porque 
deixou de flutuar. Não há nada que estra-
gue mais um barco do que não ser utiliza-
do», recorda Armado Reis Moura, ex-biólo-
go no PNRF entre 1985 e 1995. Foi compra-
da à Companhia de Pescas do Algarve, que 
à data, era proprietária do Arraial Ferrei-

ra Neto, em Tavira (atual hotel Albacora), 
«com o objetivo de se recuperar um bar-
co tradicional do Algarve, pois quase todos 
desapareceram sem deixar rasto. Eu pro-
pus que este servisse de escola de navega-
ção para os guardas e vigilantes de nature-
za. E também para os visitantes passearem, 
sobretudo as escolas». Na altura, já lá vão 
33 anos, o negócio teve direito a promoção. 
«Estavam vários barcos abicados nas Qua-
tro Águas, a apodrecer. Os que quiséssemos 
comprar a mais custariam cinco contos (25 
euros) cada. Comprámos dois: a lancha de 
andaina Marselhesa, que fazia o transpor-
te do pescado para as lotas do Sotavento, 
e um calão», barco utilitário usado no dia 
a dia da antiga armação do atum que fun-
cionou até 1972. A recuperação da «Mar-
selhesa» demorou três anos, sob a direção 
de Armado Moura. «Porquê eu? Porque vivi 
em Tavira entre 1945 e 1947. Um tio da mi-
nha mãe era o mandador do Arraial Ferrei-
ra Neto. Cheguei a navegar nesta andaina» 
quando levava o atum aos portos de Olhão, 
Tavira e Vila Real de Santo António. Anda-

ina? «É uma lança de convés algarvia. Um 
tipo especial de embarcação que era usada 
no Algarve. Originalmente só navegavam à 
vela e a remos». Na altura da sua recupera-
ção, que foi feita «peça a peça» foi-lhe co-
locado «um motor, sonda acústica e tudo o 
que havia de mais moderno». Na juventude, 
Reis Moura também navegou na barca-irmã 
da «Marselhesa», a «Isabelinha», há muito 
desaparecida. Certo dia, ainda na alvora-
da dos anos 1990 «esta andaima, que ainda 
hoje poderia fazer bom serviço público, foi 
arrumada a um canto e nunca mais nave-
gou». Orçamentos cada vez mais apertados 
e dificuldades em manter a «Marselhesa» 
operacional (que exigia manutenção perió-
dica e dispendiosa) levaram à sua segunda 
morte. Com o passar do tempo, várias asso-
ciações ligadas à conservação do patrimó-
nio marítimo, privados e até particulares fi-
zeram tentativas para salvar a última anda-
ina algarvia, dado o seu valor histórico. Di-
ficuldades burocráticas e falta de entendi-
mento institucional acabaram por ditar, de 
vez, a má sorte da «Marselhesa»…

1992

2020
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StartUp Portimão 
ganha prémio 
europeu P10

Autorizado pelos CTT a circular em invólucro fechado de plástico ou papel. Aut. Nº cDE02632020CPE/AGME. Pode abrir-se para verificação postal.
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Turismo do 
Algarve acarinha 
Quinta de Marim P9

Município de Loulé realoja 
1400 famílias até 2030 P4

Costa anuncia mais de €500 milhões 
de fundos europeus para a região P5

Cinemalua 
exibe sessões 
de inverno
em São Brás
Todas as segunda-feiras, às 21h30, 
será exibida pelo projeto itineran-
te Cinemalua, uma programação  
«de excelência». Iniciativa deverá  
decorrer até maio de 2021 no  
Cine-teatro Sambrasense. P3

Britânicos 
avançam com 
Central Solar
em Paderne
Uma «tecnologia simples, res-
peito pela biodiversidade e uma 
matriz de investimento assen-
te em iniciativa privada». São  
estas as traves mestras apresen-
tadas por Filinto Martins, diretor- 
-geral do fundo NextPower III, geri-
do pela britânica NextEnergy Capi-
tal, para materializar a infraestru-
tura que deverá estar operacional 
em 2021. P8
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REGIONAL

Vídeos promocionais 
do Algarve conquistam 
prémios em Viseu
Região brilhou na 13ª edição do ART&TUR – Festival 
Internacional de Cinema de Turismo
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 «Campa-
nha Publicitária» e o segundo 

lugar na categoria «Respon-
sabilidade Social» da compe-
tição nacional da 13ª edição 
do ART&TUR – Festival Inter-
nacional de Cinema de Turis-
mo, que decorreu em Viseu.

Ao todo, o Turismo do Al-

garve arrecadou quatro dis-
tinções, incluindo o «Pré-
mio Diretor do Festival», 
que distinguiu a campanha 
«O Algarve fica-te bem», ou-
tra produção com a chancela 
New Light Pictures, e segun-

do lugar na categoria «Des-
tinos Turísticos – Regiões», 
com o vídeo «Rota EuroVelo 
1», uma produção DNA Fil-
ms. Os três filmes promo-
cionais do Algarve já tinham 
sido distinguidos na 9ª edi-
ção do Finisterra – Arrábi-

da Film Art & Tourism Festi-
val, que decorreu em Sesim-
bra no início de outubro, com 
o primeiro lugar na categoria 
«Desporto» («Rota EuroVe-
lo 1»), o segundo na catego-
ria de «Best Advertising Tou-
rism Film» («O Algarve fica-

-te bem») e o terceiro na ca-
tegoria «Hospitalidade» («O 
teu sorriso é um dos segre-
dos do Algarve»). Durante os 
quatro dias do ART & TUR fo-
ram exibidos 72 filmes (esco-
lhidos entre 295 filmes que 
concorreram).

Fátima Catarina, vice-presidente RTA
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A prova ganha pelo britânico Louis Hamilton este 

domingo foi um sucesso. O efeito prolongado e diferido 

do Grande Prémio realizado no Autódromo Internacional 

do Algarve é muito superior ao efeito imediato, segundo 

concordaram várias personalidades ligadas ao Turismo 

e à região ouvidas esta semana pelo JA YP' 

Algarve foi "abençoado" 
para Hamilton 

O britânico Lewis Hamil-
ton (Mercedes) venceu no 
domingo o Grande Prémio 
de Portugal de Fórmula 1 
e tornou-se no piloto mais 
vitorioso da história da moda-
lidade, com 92 triunfos. "Foi 
um dia abençoado", disse o 
britânico. 

Hamilton, que partiu da 
pole position, deixou o com-
panheiro de equipa, o finlan-
dês Valtteri Bottas (Merce-
des), a 25,592 segundos e 
o holandês Max Verstappen 

(Red Bull) a 34,508. 
Com estes resultados, o piloto britânico ficou mais perto do sétimo título 

mundial, tendo alargado a liderança do campeonato. 
O piloto conquistou a 92.a vitória da sua carreira e superou o recorde de 

Michael Schumacher. 
Na conferência de imprensa após a corrida, Hamilton agradeceu à equipa 

todo o apoio dos últimos anos. "Não podia ter feito isto sem vocês. Por con-
tinuarem a acreditar em mim. É uma honra trabalhar convosco", sublinhou. 

Falando sobre o recorde de triunfos na modalidade, Lewis Hamilton frisou 
que nunca pensou chegar a estes números: "Só podia sonhar estar onde 
estou hoje. Não tinha uma bola mágica quando decidi vir para esta equipa. 
Todos os dias estamos todos a remar na mesma direção", disse Hamilton, 
explicando que a chave da vitória foi "manter a temperatura" dos pneus, 
algo que "já esperava" e, por isso, preparou "o carro para isso". 

1 4.7: ,è • 

PROMOTORES, EMPRESÁRIOS E AUTARCAS CONCORDAM 

Efeito da Fl no Turismo será enorme a longo prazo 

> JOÃO PRUDÊNCIO 

"Há um efeito diferido da 
promoção que vai muito para 
lá do impacto per si", sublinha 
o presidente da Região de Turis-
mo do Algarve, João Fernandes, 
explicando que "uma moda-
lidade que tem mais de 500 
milhões de fãs gera números 
monstruosos". 

"0 Algarve ainda é desconhe-
cido em alguns lugares mas uma 
prova destas vai gerar o efeito de 
curiosidade, fazer muita gente 
procurar no mapa e descobrir o 
Algarve por esta via. Mas mesmo 
para os que conhecem o Algarve 
o facto de se reverem na região 
tem neste momento 'um relem-
brar, um colocar na cabeça o 
Algarve para férias'", enfatiza o 
mesmo responsável. 

Reconhece que, do ponto de 
vista da presença no território 
num lugar e num tempo muito 
limitados, o evento contribuiu 
"para o consumo que é costu-
me, em alojamento, em transfe-
res, nos rent-a-cars e comércio 
das zonas circundantes". 

"Mas temos que nos lembrar 
de uma coisa que tem ainda 
mais impacto: a Fórmula 1 tem 
mais de 500 milhões de fãs, 
62% dos quais com menos de  

35 anos e a média é de 40 anos. 
Só na TV há transmissões em 
200 territórios, Cada GP tem em 
média 92 milhões de telespecta-
dores ao longo do fim-de-sema-
na", discorre João Fernandes 
para justificara importância da 
prova no longo prazo. 

Principal dirigente política do 
território que mais beneficiou, 
economicamente, com a rea-
lização da prova, a presidente 
da Câmara de Portimão, Isilda 
Gomes, acredita que o evento 
do passado fim-de-semana 
"funcionará como alavanca para 
lançarmos o Algarve noutras 
áreas do globo onde ainda não 
conseguimos chegar". 

Não desdenhando que, o 
que ficou deste Grande Prémio 
"foi um balão de oxigénio em 
termos económicos e financei-
ros para os nossos empresários, 
que bem merecem nesta fase 
de pandemia e considerando 
os prejuízos que tiveram", a au-
tarca sustenta que, sobretudo, 
ficou o facto de "conseguirmos 
colocar Portimão e o Algarve na 
rota dos grandes eventos e con-
seguir levar o nome do Algarve 
aos quatro cantos do mundo. 
A F1 é, em termos de media, 
a prova mais vista e para uma 
região turística como a nossa a  

promoção é fundamental para 
atrair novos públicos". 

Hotéis cheios à volta 
do "epicentro" autódromo 

Já quanto ao efeito mais 
pontual na hotelaria da região 
durante os dias do evento e os 
que o precederam, a autarca so-
cialista opina que "tudo correu 
muito bem. Até porque, se vir-
mos bem, não foram só 27.500 
pessoas. São essas mais as 
familias, porque há muita gente 
que aproveita para trazer as 
famílias, que nem vão ao au-
tódromo. Mais as equipas e o 
staff, que são 10 mil pessoas. 
Ao todo são 40 mil pessoas". 

Não dissociando os efeitos 
imediatos das consequências 
mais diferidas, o delegado no 
Algarve da Associação da Hote-
laria de Portugal, João Soares, 
realça que o evento "é extrema-
mente positivo para o Algarve, 
em termos de notoriedade, mas 
também porque é uma lufada  

de ar fresco para os hotéis que 
estão na zona envolvente. Vai 
trazer muita gente à região, dar 
notoriedade. Trouxe clientes e 
um impacto bom para a região, 
em termos de visibilidade". 

Sobre os efeitos imediatos, 
Soares observa que foi sobre-
tudo na zona envolvente do 
autódromo de Portimão que os 
efeitos benéficos se fizeram sen-
tir: "Portimão e Lagos tiveram 
muito boas ocupações. Apesar 
de ser um período curto, deu 
uma ajuda para mitigar os re-
sultados negativos deste ano". 

Ainda assim, enfatiza o di-
rigente hoteleiro, os efeitos po-
sitivos do Grande Prémio não 
chegaram para contrariar com 
sucesso os efeitos da pandemia: 
"No ano passado nesta altura, 
sem Grande Prémio mas tam-
bém sem pandemia, estaríamos 
com uma ocupação média de 
80%. Este ano as ocupações 
em outubro foram baixíssimas. 
30%, ou 20%", disse,recordan-

 

;• 

.45*, 

do que a incidência positiva do 
GP se deu sobretudo em Porti-
mão e Lagos, pois o grosso da 
região não está todo ocupado". 

Desafio agora será 
manter a prova algarvia 

Concordante, João Fernan-
des enfatiza esses efeitos limi-

tados, "muito circunscritos no 
tempo e no espaço", mesmo 
levando em linha de conta 
a natural tendência para o 
aumento galopante de preços 
da hotelaria nesses dias, nas 
imediações da pista, devido 
ao excesso de procura. Mas 
enfatiza outro efeito, este mais 
benéfico: "Habitualmente uma 
grande parte da oferta fecha a 
partir de outubro. Nesta altura 
haveria mais oferta fechada se 
a F1 e a Moto GP não aconteces-
sem. Portanto a F1 tem o efeito 
de prolongar a atividade na 
hotelaria mas também outras 
atividades conexas". 

"Não tínhamos uma Fl há  

28 anos e uma Moto GP há oito 
anos. E nunca tivemos nenhu-
ma destas provas no Algarve. 
E a região sempre suspirou por 

grandes eventos no Algarve, 
muito maiores do que o Rali. O 

impacto 'económico estimado 
para a F1 andaria à volta dos 
80 milhões. E era com 35 mil 
espectadores. Mesmo com um 
pouco menos de espectadores 
vamos ter um impacto interes-
sante", destaca o presidente da 
Região de Turismo do Algarve. 

O "dono" da promoção turís-
tica algarvia garante que 40% 
da procura entre os 27.500 in-
gressos disponíveis nas bilhetei-
ras - número que foi atualizado 
em baixa devido às limitações 
impostas pela pandemia - é de 
estrangeiros. Os restantes 60% 
de compradores são portugue-
ses. mas desses 90% vêm de 
fora da região, acentua João 
Fernandes. "Podem ter casa no 
Algarve mas não significa que 

não consumam". 
De resto, Isilda Gomes ga-

rante que na hotelaria tudo 
correu muito bem: "Até porque 
se virmos bem não foram só 
27.500 pessoas. São essas mais 
as famílias, porque há muita 
gente que aproveita para trazer 
as famílias, que nem vão ao 
autódromo. Mais as equipas e o 
staff, que são 10 mit pessoas". 

E jura que há condições para 
que a prova continue no Algarve: 
"Estamos a trabalhar para isso. 

O que esperamos é que as pes-
soas fiquem tão agradadas com 
a vinda ao Algarve que sejam os 
próprios pilotos e equipas a pedir 
para vir para o Algarve". 

João Fernandes,•presidente da RTA; Isilda Gomes presidente da CM Portimão è João Soares, 
conselheiro da Associação da Hotelaria de Portugal 

DGS recusa catástrofe e apela ao civismo 
A Direção-Geral da Saúde (DGS) 

recusou que a organização do GP de 
Fórmula 1 de Portugal tenha sido "ca-
tastrófica", mas apelou à responsabili-
dade dos cidadãos para que respeitem 
as recomendações sanitárias. 

"Houve coisas que correram bem 
e outras menos bem. E ambas foram 
visíveis", começou por 

dizer a diretora-geral da Saúde, Gra-
ça Freitas, quando questionada sobre o 
eventual incumprimento das regras de 
distanciamento nas bancadas do autó-
dromo do Algarve, que no passado fim-
de-semana recebeu o GP de Portugal. 

Na conferência de imprensa regular 
de atualização dos números da covid-19 
em Portugal, Graça Freitas recordou 
que a DGS faz "recomendações" e, 
depois, confia "na fiscalização e na or-
ganização" dos eventos, sendo que, no 
caso do GP de Portugal, houve "alguma 
discrepância entre as recomendações 
e a capacidade de organizar todas as 
bancadas e fiscalizar". 

"Observei, de vários ângulos e dife-
rentes formas, a distribuição do público 
nas bancadas e, na sua maioria, o públi-
co estava com a distância necessária e 
usava máscara. No entanto, são lições 
aprendidas para o futuro. Se calhar, 
nos próximos tempos, para controlar os  

imponderáveis, teremos de ter menos 
gente nos eventos", afirmou. 

De resto, considerou que existe uma 
"corresponsabilidade" de várias partes 
para o bom funcionamento dos eventos, 
a começar pelos próprios cidadãos. 

"Nós é que temos de ter cuidado em 
manter a distância. Se um banco tem 
lá um autocolante a 

dizer 'não se sente aqui', era bom 
que não se sentassem ali. Há, aqui, 
uma corresponsabilidade. Nossa, 
enquanto cidadãos, alguma da organi-

  

zação [do evento] e também da DGS. 
De qualquer forma, não me parece que 
a situação tenha sido catastrófica. Não 
penso que dali vá surgir algum aconteci-
mento muito dramático", vincou. 

Por outro lado, a diretora-geral da 
Saúde referiu que, "desde o início desta 
epidemia, o Algarve tem sido uma re-
gião muito pouco afetada" e salientou 
que o autódromo de Portimão tem 
condições de segurança e de acesso 
"que impedem encontros grandes entre 

pessoas". 

z sír-Éri 

einek 
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Covid-19: Documentário 

Algarve regista Alcoutim 
seis mortos ganha prémio 
numa semana internacional de 

cinema de turismo 

P 24 JA magazine 

LOULE 

Costa 
consigna 
casas para 
320 famílias 

P 17 

ORNAI 
O SEMANÁRIO DE MAIOR EXPANSÃO DO ALGARVE 

FUNDADOR: José BarãoiDieerm: Fernando Reis quinta-feiro 29 de outubro de 2020 ANO LXIV - N.° 3318 Preço 1,30 PORTE PAGO - TAXA PAGA www.jornaldoaSgarve.pt 

Coronavírus "ataca" 
NESTE NUMERO 

29 escolas algarvias 

FORÇAS VIVAS DA REGIAO CONCORDAM 

Fl terá enorme impacto 

no Turismo a longo prazo 
P4 

À 

0, 1 mttitC 

Rostos do Aparve 

AMARO ANTUNES 

Turismo Bodyboard 

Época baixa Algarvia Schenker 
terá 70% campeã nacional 
dos hotéis pela 7.° vez 
fechados 

P3 P2 

 

tiPOTE 

JORNAL DO ALGARVE o SEU CONTRIBUTO 
FAZ A DIFERENÇA 

CAIXA GERAL DEPÓSITOS 

CRÉDITO AGRÍCOLA PT 50 0045 7043 4 t35.3 

Página 13



A14

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 3

  Cores: Cor

  Área: 17,08 x 33,50 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 89362927 29-10-2020

er;:n 

Ì IM 

$ 

n. 

PREVISÃO DA AHETA 

Mais de 70% dos hotéis 
deverão fechar na época baixa 
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 covil-19, perspetiva o presidente 

da principal associação regional do setor 

Elidérico Viegas, presiden-
te 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 encer-
ravam", 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 expec-
tativas vão para a volta dos 
70%, podendo este número 
ser mais elevado ainda", afir-
mou 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 en-
cerraram". 

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 encerra-
mento" 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, re-
gistaram 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 imediata-
mente a seguir" à prova. 

Questionado sobre a data 
estimada para uma possível 
retoma da atividade turística 
na região, aquele dirigente 
disse não haver, ainda, pers-
petivas de retoma, alegando 
existirem dois aspetos funda-
mentais 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 pande-
mia, que lhes permita passar 
a consumir férias de uma 
forma normal", argumentou. 

Por estes motivos, o pre-
sidente da AHETA considerou 
que, "enquanto estes dois 
fatores não forem ultrapassa-
dos em termos internacionais, 
em termos globais, o turismo 
terá dificuldade em recupe-
rar", depois de, em março, 
quando rebentou a pande-
mia, 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 de-
masiado 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 ain-
da que subsistem "alguns 
fatores de incerteza" sobre a 
pandemia, apesar de já se sa-

ber que a "evolução de curto 
e médio prazo" perspetivada 

pelo transporte aéreo aponta 
para um período de recupera-
ção que poderá prolongar-se 
por quatro anos. 

"0 transporte aéreo é de-
terminante 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 nos-
sas 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 favoravelmen-
te, 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 opera-
cionais do centro e norte da 
Europa, mercados que são os 
dos principais emissores de 
turistas para o Algarve. 
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Algarve regista Alcoutim 
seis mortos ganha prémio 
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Castelão Rodrlgues (ICNF) e João fernandes (RTA) assinam contrato 

TURISMO 

RTA oferece equipamento 

ao Parque da Ria Formosa 
O Turismo do Algarve entregou ao 

Instituto de Conservação da Natureza e 
Florestas (ICNF) os equipamentos para a 
valorização e promoção turística do Cen-
tro de Educação Ambiental de Marim, no 
Parque Natural da Ria Formosa. 

"São equipamentos para enriquecer 
as visitas turísticas ao Centro de Marim, 
nomeadamente materiais para o parque 
de merendas, sinalética direcional para 
percursos pedestres, painéis interpreta-
tivos de fauna e flora, além de outros de 
informação em várias línguas", segundo 
o presidente da Região de Turismo do 
Algarve (RTA), João Fernandes. 

A iniciativa está integrada no projeto 
transfronteiriço "Valuetur", aprovado ao 
abrigo do Programa de Cooperação Inter-
reg V-A Espanha - Portugal 2014-2020 
(POCTEP), numa parceria liderada pela 
Diputación Provincial de Huelva e que 
inclui a RTA, a Consejería de Medio Am-
biente y Ordenación del Territorio da Junta 
de Andalucía, a Fundación Andanatura e a 
Mancomunidad Condado de Huelva. 

O "Valuetur" visa valorizar as áreas 
protegidas de valor natural, histórico e cul 
tural, nas quais se incluem a Ria Formosa, 
o Parque Natural do Sudoeste Alentejano 
e Costa Vicentina e a Reserva Natural do  

Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo 
António, no Algarve, e Rio Tinto (Andaluzia). 

OS equipamentos entregues hoje pela RTA 
ao ICNF, entidade gestora do Parque Natural 
da Ria Formosa, "com um valor de cerca de 20 
mil euros,fazem parte de um investimento total 
de 100 mil euros previstos para toda a região 
algarvia", indicou o responsável pelo turismo. 

"Os materiais colocados no Centro de 
Educação Ambiental de Marim, visam en-

  

riquecer as visitas ao espaço que recebe 
cerca de 30 mil visitantes por ano, uma área 
natural de grande valor que tem potencial 
para receber um número muito superior de 
visitas turísticas", destacou João Femandes. 

De acordo com o responsável da RTA, o 
protocolo de cedência dos equipamentos 
ao ICNF "tem uma data indicativa de 60 
anos, ficando a sua manutenção a cargo 
dos responsáveis pelo ambiente". 
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Hotéis lamentam restrição a quem tinha reserva e alertam para "encerramentos
brutais"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/10/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=adb84e5f

 
Cristina Siza Vieira esclareceu que a exceção à restrição "apenas é aplicável a residentes fora do
território nacional continental", ou seja, a quem resida no estrangeiro ou nas ilhas.
 
A vice-presidente executiva da AHP lamenta que o Governo não tenha autorizado, entre 30 de outubro
e 03 de novembro, a circulação dos residentes em território continental com reservas em alojamentos
e alerta para uma vaga de "encerramentos brutais".
 
Em declarações à Lusa, Cristina Siza Vieira, da Associação de Hotelaria de Portugal (AHP), refere que,
apesar da expectativa para a ocupação neste fim de semana não ser muito elevada, "nos outros anos
tem havido alguma movimentação" nesta altura. "Tínhamos pequenos grupos, alguma movimentação
em determinadas regiões, justificadas até por esta circunstância especial" (do dia de Finados), indica,
apontando alguns grupos e retiros em Fátima.
 
Cristina Siza Vieira esclareceu que a exceção à restrição "apenas é aplicável a residentes fora do
território nacional continental", ou seja, a quem resida no estrangeiro ou nas ilhas.
 
"Só estes é que podem deslocar-se para empreendimentos turísticos ou alojamento local com
comprovação de que têm de facto a reserva. Os residentes em território nacional continental não
podem deslocar-se mesmo que tenham reservas", realça.
 
Para Cristina Siza Vieira, é "vital olhar para o turismo como um setor importantíssimo e um balão de
oxigénio da economia. Se o turismo pode puxar alguma coisa tem de se excecionar destes regimes
mais limitativos, sobretudo este tipo de turismo", em que há reservas confirmadas e sinalizadas.
 
"A nossa aspiração é que nos fins de semana que ainda aí vêm possamos ter estes pequenos sinais,
estas luzinhas de esperança na nossa economia", apela, apontando para o início de dezembro, em que
os dias 1 e 8 poderão dar lugar a períodos mais alargados de descanso de portugueses e, portanto,
mais negócio aos hotéis. Cristina Siza Vieira espera que nessa altura já haja "algum alívio destas
restrições de circulação".
 
Quanto a possíveis restrições adicionais, que devem ser anunciadas no próximo sábado, Cristina Siza
Vieira diz que o panorama "já está tão mau" que não vê o que mais "pode acontecer".
 
Recordando o cenário no verão, a vice-presidente executiva da AHP disse que existiram "taxas de
ocupação baixas, mas em alguns destinos, nomeadamente no Alentejo houve uma procura
interessante pelo turismo nacional", sendo que em 15 de outubro, altura em que foi fechado o último
inquérito da AHP, mais 50% dos associados da organização diziam que não "iam alterar o seu quadro
de pessoal". Tendo em conta a situação sanitária atual em Portugal e na Europa, a responsável da AHP
teme pelo futuro do setor hoteleiro nos próximos meses.
 
"As nossas projeções até ao final do ano são de que irá haver um encerramento brutal na hotelaria,
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com uma perda importante de receitas e dormidas", refere a responsável, referindo que no final do
ano podem estar abertos menos de 30% dos hotéis portugueses.
 
Questionada sobre o caso do Algarve, em que a incidência de novos casos de Covid-19 tem sido
menor, a responsável disse que o cenário também não e favorável, tendo em conta, nesta altura do
ano, o peso do turismo inglês, que está parado devido à quarentena obrigatória, e da área dos
congressos, feiras e reuniões (turismo de negócios) que ficou também paralisada. "Poderia ser
interessante ter algumas circunstâncias que permitissem destacar o Algarve, com alguma autonomia.
Mas não é previsível que se consiga um outono/inverno mais equilibrado", devido àqueles fatores,
lamenta.
 
Agência Lusa
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De acordo com os dados do Tu-
rismo de Portugal, a oferta de

unidades hoteleiras este ano re-
gista um aumento de 47 novos es-
tabelecimentos, acrescentando no
mercado nacional mais de 3.178
quartos. Contudo, várias inaugura-
ções previstas na Primavera foram

adiadas, se bem que alguns hotéis
aproveitaram este tempo para fa-
zerem renovações e melhorias nas
suas infraestruturas.
Entre as maiores aberturas deste
semestre destacam-se o Wyndham
Grand Algarve (recentemente alvo
de renovações profundas), o Selina
Peniche, o Vila Galé Serra da Es-
trela e o Vila Galé Collection Alter
Real (em Alter do Chão, Portale-

gre), do mesmo grupo, e o Ibis
Porto no mercado do Bolhão do
Grupo Accor.
Relativamente aos projectos em pi-
peline, estão projectados mais de
190 hotéis até 2022, embora a pan-
demia possa atrasar o arranque e
licenciamento de alguns destes
projectos, apesar do ritmo das acti-
vidades de construção não terem
abrandado com a pandemia.

O investimento no sector turístico
voltou a revelar dinamismo du-
rante o primeiro semestre, mar-
cado por três transacções que
perfizeram um montante muito se-
melhante ao período homólogo. A
maior transacção deste semestre
envolveu cerca de 300 milhões de
euros na aquisição de um portefó-
lio de hotéis da cadeia hoteleira
Hotéis Real, no entanto, é de des-

D
R

Cidália Lopes
clopes@construir.pt

Apesar das quebras de receitas rondarem os 70% e os dados de 2021 apontarem para menos 60%, o mercado
hoteleiro continua a dar cartas e com novas unidades mesmo durante o periodo de Pandemia. Embora alguns

hoteis ponderem adiar a sua abertura, o pipeline até 2022 aponta para 190 novos projectos. Também ao nível do
investimento o interesse mantém-se, em particular por grupo internacionais, com aquisições de portefólios

Sector hoteleiro adapta-se
e novas aberturas

podem ser adiadas

Selina Navis
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tacar o negócio do Hotel Lake Re-
sort, em Vilamoura, e outro que en-
volveu três hotéis do grupo Galo
Resort, ambos com valores de tran-
sacção confidenciais. Assim, ape-
sar das perturbações originadas
pela pandemia, a expectativa é que
Portugal continue a receber inves-
timento no sector hoteleiro, conti-
nuando a ser percepcionado como
uma boa aposta no médio e longo
prazo.

2020: Quebras de recei-
tas na ordem dos 70%
Apesar do Verão ter a capacidade
de dinamizar o mercado hoteleiro
em Portugal, esta estação não será
suficiente para reestabelecer os ní-
veis de receitas perdidas face ao
ano de 2019. No entanto, é expec-
tável que o sector vá recuperando
por forma a apresentar valores pró-
ximos dos habituais no decorrer de
2021.
De acordo com Raul Martins, pre-
sidente da Associação de Hotelaria
de Portugal (AHP), só “haverá re-
toma quando houver 50% dos de-
sembarques de 2019”. Raul
Martins considera que esta percen-
tagem tem uma relação directa
com a ocupação hoteleira e que
“com 35% de ocupação, um hotel
normal considera-se equilibrado,
está no seu breakeven. Mas para
isso é preciso que o número de tu-
ristas seja muito superior ao ac-
tual”, escreve o jornal Eco.
Questionado como se traduzirá
para a hotelaria esses 50% de pas-
sageiros do ano passado, Raul
Martins apresenta uma média: a
ocupação dos hotéis em Portugal
foi de 70% em 2019 no geral – “há
uns que tiveram 80%, outros tive-
ram menos (…). Se tivemos 70%,
50% são 35%. Nós [hotelaria] com
35% de ocupação, um hotel normal
está [com o resultado] equilibrado,
está no seu breakeven [(ponto de
equilíbrio entre ganhos e perdas],
portanto não perde dinheiro”, ex-
plicou o presidente da AHP.
Ainda assim, considera que 2021
irá determinar o início desta re-
toma ou não. Se avançar a vacina
contra a Covid-19, o presidente da
AHP acredita que “a partir de
Abril” pode começar a haver “uma
recuperação nas viagens” com o re-
cuperar de alguma confiança.
Ainda assim, sem ilusões, Raúl
Martins aponta uma quebra nos
sector na ordem dos 60% para o
próximo ano. Uma melhoria face a
este ano, tendo em conta que a es-
timativa para é de uma quebra de
receitas de 70%.
Para as contas não se pode ignorar
o facto de que “a aviação prevê que
só em 2024 chegue aos níveis de
transporte aéreo de 2019” e que
Portugal “depende do transporte

aéreo mais de 90%”, lembrou.
Assim, “se pensarmos que agora
em 2020 tivemos uma queda de
70%, temos quatro anos, no fundo,
a progredir a uma média de 10% a
15% ao ano. Dizendo de outra ma-
neira: eventualmente só em 2022 é
que estaremos a zero“, logo “2021
vai ser um ano ainda de prejuízo
para os hotéis em geral”, afirmou.

Hotéis procuram solu-
ções alternativas
Mas se por uma lado as quebras de
facturação foram significativas, os
empresários do sector deram o
“tudo por tudo” para minimizar
estas quebras nos meses de Verão,
é no pós-Verão que o sector hote-
leiro está focado em encontrar so-
luções alternativas de rendimento
por forma a combater a baixa taxa
de ocupação.
De acordo com a consultora Worx,
algumas dessas soluções passa por
combinar a estadia com escritó-
rios. E é aí que os hotéis, sobretudo
os urbanos, começam a ver uma
oportunidade, adaptando as suas
instalações físicas e infraestruturas
tecnológicas disponibilizando es-
paços de reuniões e escritórios às
empresas.
Assim, oferecem a possibilidade de
empresas usufruírem dos seus es-
paços como um escritório, para
além de continuarem a disponibili-
zar quartos para dormidas, recor-
rendo assim a um modelo híbrido
(escritório/hotel).
A rede de hotéis holandesa Zoku
foi pioneira neste conceito de hotel
híbrido, centrando a sua estratégia
na combinação de espaços de tra-
balho flexíveis e dormidas, fórmula
que tem tido bastante sucesso nos

últimos anos. Assim, é previsível
que exista um número crescente de
hotéis urbanos a promoverem a
combinação de escritório / hotel no
curto prazo.
Na mesma lógica, a marca Selina
explora este conceito em que com-
bina alojamento com teletrabalho.
Com unidades hoteleiras em vários
países, em Portugal está também
posicionado tanto em zonas urba-
nas, como em áreas menos densas.
Um dos seus futuros hoteis, que de-
verá abrir em 2021, no Palácio
Mêndia, em Lisboa, será o pri-
meiro a integrar um espaço total-
mente dedicado ao co-working e
teletrabalho.
Outro exemplo é a B&B Hotels que
tomou medidas e começou a alu-

gar alguns quartos como escritó-
rios nos seus 33 hotéis em Espanha
e quatro em Portugal, suprindo a
necessidade das empresas encon-
trarem um local de trabalho tran-
quilo e confortável com uma rede
Wi-Fi que permita a realização de
reuniões e videoconferências a um
preço acessível.
Também o Lisbon Marriott Hotel
está a transformar alguns dos seus
quartos não ocupados em escritó-
rios. O conceito Work Away foi
pensado para facilitar o trabalho e
a logística de profissionais autóno-
mos e das empresas que procuram
um ambiente tranquilo, seguro e
mais económico para trabalhar, diz
a cadeia de hotéis.
Nos quartos seleccionados - que
agora são escritórios- existe uma
mesa e cadeiras no lugar. Além de
poderem usufruir dos quartos
como área de trabalho, os clientes
têm acesso ao ginásio, estaciona-
mento gratuito e 30% de desconto
no restaurante do hotel e, também,
no room-service.
Portanto, estes hotéis híbridos vie-
ram apenas suprir a necessidade de
escritórios por hora ou dia, opção
que actualmente tem uma oferta
muito limitada e procura cada vez
mais crescente. Desta forma, as
empresas podem reduzir os custos
ao utilizar estes espaços de forma
flexível, complementando com o
teletrabalho. Para além dos baixos
custos, a atractividade deste mo-
delo baseia-se na flexibilidade do
dia-a-dia, oferecendo uma expe-
riência de hospitalidade com aten-
dimento personalizado e de alta
qualidade, assim como um am-
biente inspirador e dinâmico com
presença internacional. ■

Os dados do
Turismo de
Portugal
registam 47
novas unidades
hoteleiras este
ano,
acrescentando
no mercado
nacional mais
de 3.178
quartos

D
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Pestana Delfim Hotel
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ARQUITECTURA

IMOBILIÁRIO

Activos Multifamily

disparam nos

próximos cinco anos
O estudo da JLL “Multifamily – A
market on the rise” aponta as áreas
metropolitanas de Lisboa e Porto
como os principais alvos dos
investidores neste segmento.
PÁG. 24 - 26

ENGENHARIA

Gestão da CUF Tejo
em case study da
Engexpor

Fique por dentro da construção

do hospital Cuf Tejo, em

Alcântara, uma obra “desafiante”

desde logo pelo método de

construção escolhido – o Top-

Down – “a única solução

compatível com os condi-

cionalismos” PÁGS. 12 - 13

ESPECIAL

Hotelaria
Dados do Turismo de
Portugal apontam para mais
190 novos projectos até 2022,
ainda que a pandemia possa
provocar alguns atrasos ou
adiamentos nas aberturas.
Enquanto isso, aproveitar as
unidades desocupadas para
escritórios ganha cada vez
mais adeptos.
PÁGS. 42-50

CONSTRUÇÃO

Os investimentos que constam do

Orçamento de Estado de 2021 PÁGS. 08-10

Porto:OODAdesenhamnova
sede daLiga de Futebol

CONSTRUIR
O J O R N A L D E N E G Ó C I O S D A I N D Ú S T R I A D A C O N S T R U Ç Ã O

W W W . C O N S T R U I R . P T

O projecto, dos mesmos autores do emblemático

Matadouro Industrial de Campanhã, é encarado como

“icónico” do ponto de vista arquitectónico e representa

um investimento de 18 milhões de euros.

O início das obras está previsto para Junho de 2021,

naquele que será o primeiro Centro de Empresas de

Desenvolvimento do Futebol Profissional PÁGS. 18-19
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