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A1  
Antena 1

 	Duração: 00:02:12

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 89479934

 
05-11-2020 08:08

Hotéis fecham portas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5b90c395-9319-4f08-8f39-

32901043d97c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com a falta de turistas, centenas de hotéis estão a fechar portas em Portugal. O encerramento
acredita-se é temporário, aproveitando a chegada da época baixa. A falta de clientes afeta, sobretudo
hotéis do Porto, Lisboa e Algarve. Em Vilamoura o repórter Mário Antunes acompanhou os
preparativos do fecho de um hotel que vai suspender a atividade durante os próximos 4 meses.
Comentários de Bruno Viegas, chefe-executivo Hotel Tivoli Anantara; Inês Rosa, governanta, Hotel
Tivoli Anantara.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-11-05 09:06
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TSF

 	Duração: 00:00:11

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 89481742

 
05-11-2020 09:33

Preocupação em dinamizar o comércio e turismo não pode ser maior do que manter as condições
de segurança

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b82e87a4-4e3c-4147-9487-

6eb295a0f827&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Pedro Machado, o Presidente da Entidade Regional do Turismo Centro de Portugal afirma que a
preocupação em dinamizar o comércio e o turismo não pode ser maior do que manter as condições de
segurança na zona.
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ASSOCIAÇÃO DA HOTELARIA DE PORTUGAL 

Hotéis com novos usos 
VONTADE 0 Disponíveis para acolher centros de dia 
PROPOSTA O Setor quer que o Governo defina regras 
WILSON LEDO 

A Associação da Hotelaria de 
Portugal (AHP) sugeriu ao 
Governo que as unidades 

"possam ser usadas para outros fins" 
além do alojamento de turistas, 
numa altura em que se antecipam 
"quebras importantes na ocupação e 
nas receitas" devido à pandemia. 
"Seguindo exemplos internacio-

nais e fazendo frente à ausência de 
turismo", os hoteleiros sugerem que 
os espaços possam acolher serviços 
de escritório, espaços de ̀ coi.vork' , 
reuniões ou eventos culturais. Há in-
clusive a disponibilidade para con - 
verter os edifícios em "centros de dia 
ou residências assistidas". 

A AHP recorda que já está a alojar 
estudantes, no âmbito de protocolos 
assinados com universidades, bem 
como profissionais de saúde desde o 
início da pandemia. Com a "propos-
ta estruturada" enviada ao Governo, 
o setor espera enquadramento legal, 
podendo assim manter unidades  

Cenário 

70% 
das urdi:fades 
hoteleiras em 
Portugal de-
verão fechar 
portas peran-
te a falta de 
turistas. 

abertas e postos de trabalho. 
"A alteração temporária de uso das 

unidades de alojamento pode ser 
uma boa alternativa para muitos 
empreendimentos turísticos, porque • 
hóspedes, que garantam a sustenta-
bilidade do negócio, não sabemos 
quando voltaremos a ter", defendeu 
Raul Martins, presidente da AHP. 

De acordo com a associação, a ideia 
foi já apresentada ao Turismo de Por-
tugal e à secretária de Estado do Tu - 
rismo, que "mostram a maior aber - 
tura para estas soluções". • 
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A4 AHP quer unidades hoteleiras usadas para outros fins
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/11/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/ahp-quer-unidades-hoteleiras-usadas-para-outros-fins/

 
A AHP - Associação da Hotelaria de Portugal, dirigiu ao Governo uma proposta estruturada para que as
unidades de alojamento na Hotelaria possam ser utilizad
 
Início B1 AHP quer unidades hoteleiras usadas para outros fins
 
AHP quer unidades hoteleiras usadas para outros fins
 
Novembro 5, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
A AHP - Associação da Hotelaria de Portugal, dirigiu ao Governo uma proposta estruturada para que as
unidades de alojamento na Hotelaria possam ser utilizadas para outros fins, além do alojamento de
turistas.
 
Seguindo exemplos internacionais e fazendo frente à ausência de turismo, a AHP considera
fundamental que parte, ou a totalidade, das unidades de alojamento dos hotéis, presentemente
desocupadas e que já servem para alojamento a estudantes, no âmbito de protocolos com as
Universidades ou semi-residência de profissionais de saúde, possam albergar serviços de escritório;
espaços de cowork; realização de reuniões; exposições e outros eventos culturais; showrooms; ensino
e formação; eventualmente centros de dia ou residências assistidas.
 
No comunicado que nos foi enviado, o presidente da AHP, Raul Martins, diz que a situação é complexa,
destacando a luta pela manutenção das empresas e dos postos de trabalho e referindo que a alteração
temporária de uso das unidades de alojamento pode ser uma boa alternativa para muitos
empreendimentos turísticos, porque hóspedes, que garantam a sustentabilidade do negócio não se
sabe quando voltarão.
 
Além disso, salientou Raul Martins, a rentabilidade das empresas hoteleiras depende de aproveitarem
melhor os espaços, caros, muitas vezes com pouca utilização, acrescentando que tanto o Turismo de
Portugal, como a secretária de Estado do Turismo mostraram a maior abertura para estas soluções.
 
Esta proposta surge num momento em que as projeções da AHP, com base no último inquérito que
realizou, são de que até ao final do ano irá haver um encerramento superior a 70% na Hotelaria, com
uma perda importante de receitas e dormidas, ainda para mais no momento em que, devido à 2ª vaga
da pandemia, as restrições estão a aumentar em toda a Europa.
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A AHP aguarda, agora, o enquadramento legal para estas utilizações.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Luís de Magalhães
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-44 

r. 

A taxa de ocupação global média/quarto foi de 30,3%, 
57,4% abaixo do valor verificado em 2019, sendo o 
registo mais baixo desde sempre para o mês de outu-
bro. Dreamstime 
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  Meio: Imprensa
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  Corte: 1 de 1ID: 89476836 05-11-2020

Pior outubro 
na ocupação 
de quartos 
no Algarve 

TURISMO  A taxa de ocupa-
ção média por quarto no 
Algarve caiu 57% em ou-
tubro, comparativamente 
ao período homólogo de 
2019, situando-se nos 
30%, o nível mais baixo de 
sempre em mês idêntico, 
estimou ontem a Associa-
ção de Hotéis e Empreen-
dimentos Turísticos do Al-
garve. O mercado britâni-
co caiu 89% e só o portu-
guês cresceu (+58,6%.) 
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Pior outubro 
de sempre na 
ocupação de 
quartos no Algarve 

Taxa de apenas 30%. Mercado britânico caiu 
89% e só o português subiu no mês passado 

TuiusmoA taxa de ocupação 
média por quarto no Algarve 
caiu 57,4% em outubro, 
comparativamente ao perío-
do homólogo de 2019, si-

 

tuando-se nos 30,3%, o ní-
vel mais baixo de sempre em 
mês idêntico, estimou on-
tem a Associação de Hotéis e 
Empreendimentos Turísti-
cos do Algarve (AHETA). A 
associação quantificou tam-
bém a diminuição do volu-
me de vendas em 60,1% em 
relação ao período homólo-
go de 2019. 

"A taxa de ocupação global 
média por quarto foi de 
30,3%, 57,4% abaixo do va-
lor verificado em 2019, sen-
do de longe o registo mais 
baixo desde sempre para o 
mês de outubro", lamentou 
a AHETA. 

A contribuir para esta des-
cida da ocupação média por 
quarto estiveram o mercado 
britãnico, que registou uma 
descida de 89%, o alemão, 
que recuou 5 8,2% face ao va-
lor registado em outubro de 

^.^» 4,4 7'  • 14 

• 

Pandemia continua a 
tirar turistas do Algarve 

2019, e o irlandês, com me-
nos 91,7%, apontou a associa-
ção empresarial algarvia. 

Em contraponto esteve o 
mercado português, que 
"apresentou a única subida 
de registo (+58,6%) face ao 
mesmo mês do ano ante-
rior", sublinhou a AHETA. 

Relativamente aos núme-
ros dos 10 meses de 2020, a 
taxa de ocupação por quarto 
regista lima  descida média de 
55% e o volume de vendas 
uma descida de 58%".. 

Página 8



A9
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  Pág: 19
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Autocarros 
de turismo 
reforçam 
transportes 

O Governo vai disponibilizar 
1,5 milhões de euros às Áreas 
Metropolitanas de Lisboa e 
Porto para reforçarem a oferta 
de transporte público com re-
curso a autocarrose motoristas 
de operadores privados que fa-
zem transporte turístico, que 
não têm agora atividade. 

O secretário de Estado da 
Mobilidade, Eduardo Pinhei-
ra, anunciou esta quarta-feira 
que a verba disponibilizada 
pelo Rindo Ambiental será di-
vidida em partes iguais pelas 
duas áreas metropolitanas e vai 
permitir contratar 375 mil qui-
lómetros etransportarcercade 
um milhão de passageiros em 
cada uma das regiões. Averba 
contratada permite um reforço 
da rede rodoviária durante um 
período mínimo de três meses, 
mas pode chegar a meio ano, 
numa altura em que o Governo 
garante  que aofertadas empre-
sas públicas está no máximo. 

Em Lisboa, o reforço de 
oferta que vai ter início na pró-
xima semana envolve a linha de 
Sintra, da CP, onde passará a 
haver no período de ponta da 
manhã ligações rodoviárias di-
retas entre as estações do Ca-
cém e da Amadorae o terminal 
da Pontinha/Sete Rios/Entre-
campos. Já a operação da Fer-
tagus será reforçada entre as es-
tações do Pragal e Lisboa e a do 
Metro Sul do Tejo (MST) en-
tre Cormios e Cacilhas, de ma-
nhã e ao fim da tarde nas horas 
de ponta. Já no Porto, o refor-
ço envolve 17 linhas da STCP, 
em seis municípios (Porto, Ma-
tosinhos, Maia, Valongo, Gon-
domar, Vila Nova de Gaia). 

Ao Negócios, fonte oficial 
do Ministério do Ambiente 
considerou que "averba defini-
da para este protocolo é sufi-
ciente para garantir o reforço 
nos termos propostos", mas as-
segurou que, "caso a necessida-
de se identifique, procurará dar 
resposta, seja neste ou noutros 
moldes, conforme tem vindo a 
suceder". Ubus 
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RTP 3

 	Duração: 00:00:28

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 89472326

 
04-11-2020 18:18

1 1 1

Turismo em crise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e42e4dfb-a520-4017-aae4-

8206a1cfd8cb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Sem hóspedes por causa da pandemia, os hotéis pretendem funcionar como escritórios ou centros de
dia. A hotelaria tenta desta forma combater a quebra de receita.

 
Repetições: RTP 1 - Portugal em Direto , 2020-11-04 18:32
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A11

Sindicatos da hotelaria denunciam ilegalidades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/11/2020

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6735ac02

 
A Federação dos Sindicatos de Hotelaria e Turismo denuncia pressões das entidades empregadoras
para que os funcionários usem as férias correspondentes ao próximo ano.
 
Esta organização sindical revela também que alguns trabalhadores estão a ser desviados para outros
hotéis que pertencem à mesma cadeia, devido ao encerramento temporário de várias unidades, por
causa da crise pandémica.
 
A falta de clientes tem afetado sobretudo os hotéis do Porto, Lisboa e Algarve. O sindicalista Francisco
Figueiredo fala num atentado aos direitos dos trabalhadores e promete apelar às autoridades.
 
Antena 1

Página 11



A12

Ocupação por quarto no Algarve cai 57% em outubro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/11/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=abe96fbd

 
Os mercados britânico, alemão e irlandês foram os que mais contribuíram para a descida da ocupação
dos quartos. Por outro lado, as ocupações portuguesa apresentaram a única subida face ao mês
anterior
 
A taxa de ocupação média por quarto no Algarve caiu 57,4% em outubro, comparativamente ao
período homólogo de 2019, situando-se nos 30,3%, o nível mais baixo de sempre em mês idêntico,
estimou esta quarta-feira a AHETA.
 
A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) revelou os dados
provisórios reunidos pelo seu gabinete de estudos quanto à ocupação do mês passado nas unidades
hoteleiras da região e quantificou também a diminuição do volume de vendas em 60,1% em relação
ao período homólogo de 2019.
 
"A taxa de ocupação global média por quarto foi de 30,3%, 57,4% abaixo do valor verificado em
2019, sendo de longe o registo mais baixo desde sempre para o mês de outubro", lamentou a AHETA
no comunicado em que revelou os dados.
 
A contribuir para esta descida da ocupação média por quarto estiveram o mercado britânico, que
registou uma descida de 89%, o alemão, que recuou 58,2% face ao valor registado em outubro de
2019, e o irlandês, com menos 91,7%, apontou a associação empresarial algarvia. Em contraponto
esteve o mercado português, que "apresentou a única subida de registo (+58,6%) face ao mesmo
mês do ano anterior", sublinhou a AHETA. "O volume de vendas diminuiu 60,1%", adiantou também a
associação algarvia sediada em Albufeira, no distrito de Faro.
 
A mesma fonte avançou também dados relativos aos números verificados nos primeiros 10 meses de
2020, destacando que, "desde o início do ano, a taxa de ocupação quarto regista uma descida média
de 55,1% e o volume de vendas uma descida de 58,1%". "A descida homóloga na taxa de ocupação
durante a época turística (abril a outubro) é de 64,6%, enquanto o volume de negócios baixou 66%
no mesmo período", quantificou ainda a AHETA.
 
Agência Lusa
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ID: 89481012
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Desemprego em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b3a9e50f-a901-427d-a00d-

cdbfc7592a92&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Contas do Dia com Helena Garrido que aborda os números do desemprego.
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