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MASCARA DISTANCIA-

 

... 

António Costa 
I e o Governo não 
definiram ontem 
os contornos de 
todas as medidas 
de emergência 

GOVERNO ALINHADO COM 
PARLAMENTO E MARCELO 
El Com o novo estado de 
emergência, o Governo deixa 
de determinar sozinho as me-
didas de combate à pande-
mia, tendo estas de ser comu-
nicadas ao Presidente da Re-
pública e ao Parlamento. • 

NOVEMBRO É "TESTE" 
PARA HAVER NATAL 
El Na mensagem ao Pais, Mar-
celo avisou que novembro 
será "um teste" para que o País 
evite "restrições mais dramáti-
cas" em dezembro, o que po-
deria impossibilitar as reu-

, niões familiares do NataL • 

CONSELHO DE MINISTROS EXTRAORDINÁRIO 

Avança recolher obrigató 
REGRAS O  Estado de emergência arranca amanhã, com novas restrições. 
Recolher obrigatório nas zonas de maior risco de contágio estava em 
cima da mesa do Governo, que esteve reunido em Conselho de Ministros 

WILSON LEDO /ANTÓNIO SÉRGIO AZENHA* 

O
s portugueses a viver nos 
concelhos com maior ris-
co de transmissão pode-

rão ficar obrigados a manter -se 
em casa das 23h00 às 06h00 já a 
partir desta segunda-feira. O 
dever de recolhimento obriga-
tório à noite era, segundo apurou 
o CM, a vontade do Executivo 
antes da reunião do Conselho de 
Ministros Extraordinário, onde o 
Governo definiu medidas a im-
plementar durante o novo esta-
do de emergência. Até ao fecho 
desta edição, esperava-se ainda 
a confirmação das medida por 
parte de António Costa, uma vez 
que os trabalhos se arrastaram. 

Com o recolher obrigatório, a 

CONFINAMENTOS EM 121 
CONCELHOS NÃO DEVEM 
AVANÇAR POR AGORA 

PARCEIROS SOCIAIS VÃO 
OPINAR SOBRE QUESTÃO 
DAS REQUISIÇÕES 

intenção do Governo seria acen-
tuar o dever de recolhimento 
domiciliário, que já se encontra-
va em vigor em 121 concelhos, 
evitando eventos ou festas como 
focos de contágio. Ficaria contu-
do ressalvada a circulação de 
quem trabalhe por turnos e te-
nha de se deslocar durante este 
horário. 

Este quarto estado de emer-
gência não contempla um confi - 
namento generalizado e obriga-
tório, como o que aconteceu na 
primavera. Contudo, embora 
não tenha tomado ontem essa 
decisão, o Governo terá margem 
para avançar com confinamen-
tos localizados, impedindo a cir-
culação - de forma permanente 
ou em períodos específicos  

PORMENORES 

Costa atrasado 
Devido ao atraso de António 
Costa na Comissão Nacional do 
PS, teve de ser o número dois 
do executivo, Pedro Siza Vieira, 
a arrancar os trabalhos no Con-
selho de Ministros de ontem. 

Privados à disposição 
Com os cuidados intensivos a 
roçar o limite, o Governo passa 
a ter poder para requisitar, 
"preferencialmente por acor-
do", o setor privado, assegu-
rando cuidados de saúde, sejam 
relativos ou não à pandemia. 

Controlo de temperatura 
A partir de segunda, pode ser 
imposto o controlo de tempera-
tura ou um teste à Covid-19 para 
aceder a serviços públicos, es-
paços comerciais ou para per-
manecer no local de trabalho. 

António Saraiva diz que Governo 
decide sem haver concertação social  

para fora dos concelhos mais 
afetados, salvo nas exceções que 
têm existido. 
O estado de emergência entra 

em vigor às zero horas desta se 
gunda-feira, dura até 23 de no 
vembro e pode ser alvo de reno 
vações "até ao fim da pande-
mia", como já admitiu António 
Costa. Com ele, o Governo ganha 
margem para medidas mais res-
tritivas, apesar do caráter "mui 
to limitado e de efeitos larga-
mente preventivos" clo decreto 
presidencial, como definiu o 
Presidente da República. 
Outra das questões quê ocupa-

ram o Executivo na reunião de 
ontem foi o modelo para requisi - 
tar trabalhadores em isolamen-
to profilático ou pertençam a 
grupo de risco para ajudarem 
no seguimento telefónico de 
pessoas em vigilância devido à 
Covid. Contudo, o Governo que-
rerá ainda ouvir os parceiros so-
ciais neste matéria. • "com J.M. 

Parceiros lamentam 
falta de negociação 
13 0 presidente da CIP, Antó-
nio Saraiva, acusou o Gover-
no, em entrevista ao 'Negó-
cios' e à Antena 1, de não ne-
gociar com os parceiros so-
ciais, fazendo da concertação 
social urna "caixa recetora" 
das decisões do Executivo. • 
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Mais de meio milhão 
estão sem emprego 
13 O País terá 655,1 mil 
desempregados e uma taxa 
de desemprego de 12"/0 no 
terceiro trimestre, segun-
do o economista Eugénio 
Rosa. O números oficiais 
ficam-se pelos 404,1 mil. o 

Segunda vaga vai 
acentuar "miséria" 
13 O economista Eugénio 
Rosa alerta que as medidas 
para fazer face à segunda 
vaga vão afundar mais a 
economia. "O desemprego 
e a miséria vão crescer mui-
to mais no País", escreveu. 

Grande prémio não terá público 

MotoGP sem público 
faz 'voar' 74 milhões 
0 A ausência de público no 
Grande Prémio de Portugal 
de MotoGP, no Autódromo 
do Algarve, em Portimão, 
gera perdas de receitas na or-
dem dos 74 milhões de euros. 
A estimativa é do presidente 
da Região de Turismo do Al-
garve. A prova portuguesa vai 
fechar a temporada no dia 22 
deste mês. Segundo João Fer-
nandes, "existia uma estima-
tiva de receita na ordem dos 
80 milhões de euros, mas sem 
a presença de pessoas, essa 
receita não deverá ultrapas-
sar os seis milhões". o 
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TURISMO TRAVA 
CRESCIMENTO 
DA ECONOMIA 

71' 

Sónia Peres Pinto 
sonia.pinto@sol.pt 

As previsões da Comissão Euro-
peia são, afinal, mais animadoras. 
Em vez de uma queda da econo-
mia de 9,8% este ano, tal como ti-
nha previsto em julho, diz agora 
que a contração será de 9,3%. Ain-
da assim, são números piores face 
aos que são previstos pelo Banco 
de Portugal (queda de 8,1%) e pelo 
Governo (-8,5%), estando em li-
nha com as previsões do Conse-
lho das Finanças Públicas (-9,3%), 
mas sendo mais otimistas que os 
da Organização para a Coopera-
ção e Desenvolvimento Económi-
co (-9,4%) e do Fundo Monetário 
Internacional (-10%). 

Mas estas são melhorias que 
não convencem os analistas con-
tactados pelo SOL. O analista da 
XTB lembra que «as previsões 
não contavam com um novo 
estado de emergência com te-
letrabalho obrigatório. Este 
teletrabalho vai fazer con-
trair ainda mais a nossa eco-
nomia devido à diminuição 
marginal do consumo», refere 
Pedro Amorim. 

Já o analista da XTB admite 
que o facto de Bruxelas ter revis-
to o crescimento do PIB portu-
guês acaba por ser um fator im-
portante, tendo em conta que 
mostra uma ligeira recuperação 
das previsões iniciais, mas lem-
bra que isso é incerto porque os 
efeitos da pandemia ainda não fo-
ram devidamente contabilizados. 
«Se, eventualmente, atingir-
mos uma segunda vaga de no-
vos casos de infetados por co-
vid-19, poderá haver a neces-
sidade de tomar novas 
medidas mais restritivas e isso 
acabará por criar um maior  

abrandamento da economia e 
ter consequências na próxima 
revisão do PIB nacional», refe-
re Henrique Tomé. 

O cenário é defendido pelo ana-
lista da ActivTrades ao lembrar 
que devido à rápida contração 
económica, os modelos utilizados 
para projetar as variações do PIB 
não são tão fiáveis quanto o se-
riam em condições normais. «Va-
mos ter de esperar alguns tri-
mestres para ter uma noção 
mais clara de qual foi a real 
quebra económica motivada 
pelas restrições económicas 
que foram impostas para con-
trolar a propagação do vírus. 
O número final da queda do 
PIB para 2020 pode vir a agra-
var-se se for necessário aplicar 
medidas mais restritivas antes 
do fmal deste ano», refere Má-
rio Martins. 

Para 2021, a Comissão Europeia 
prevê um crescimento económi-
co de 5,4% em Portugal (o mesmo 
valor que o previsto pelo Gover-
no) - uma revisão em baixa das 
suas estimativas de julho (cresci-
mento de 6%) -, esperando ainda 
um crescimento de 3,5% do PIB 
em 2022. 

Défice agrava-se, 
desemprego melhora 
A Comissão Europeia piorou, no 
entanto, as previsões para o défi-
ce e para a dívida pública portu-
gueses para 2020, esperando um 
saldo orçamental de -7,3% do pro-
duto interno bruto (PIB) - tal 
como previsto pelo Governo - e 
uma dívida pública de 135,1% do 
PIB. Já em relação às previsões 
relativas à taxa de desemprego  

portuguesa, espera que se situe 
nos 8% este ano, depois de ter pre-
visto 9,7% em maio. 

Estas projeções não surpreen-
dem Henrique Tomé. «À medida 
que o Estado continua bastan-
te interventivo na economia, é 
expectável que o défice conti-
nue a agravar-se. Mas quando 
começarem a existir sinais de 
maior equilíbrio na economia, 
é esperado que esses esforços 
iniciais comecem a ser retira-
dos gradualmente», disse, acres-
centando, no entanto, que as pre-
visões sobre o desemprego «são 
mais animadoras e revelam 
uma recuperação ligeira do se-
tor laboral, que terá tendência 
a recuperar gradualmente se 
não houver mais medidas de 
confinamento nacional». 

Já Mário Martins considera a 
meta do défice demasiado otimis-
ta. «Esperaria um número mais 
próximo da percentagem de 
contração do PIB e acredito 
que venha a ser revisto nova-
mente. Em relação ao desem-
prego, as medidas de apoio à 
economia permitiram que não 
houvesse um colapso do mer-
cado laboral e, embora um 
agravamento do desemprego 
para 8% seja negativo, poderia 
ter sido bem pior se o Governo 
tivesse deixado o mercado au-
torregular-se», diz ao SOL. 

Por seu lado, Henrique Tomé 
lembra que a questão do desem-
prego está «a ser ainda difícil de 
mensurar, porque são muitos 
ainda os que não estão inscri-
tos no centro de emprego e que 

'Portugal é o país 
onde a importãncia 
relativa do turismo 
no PIB é maior', 
admite analista 

procuram emprego através de 
outros meios». 

Recuperação só em 2023 
Quanto à recuperação económi-
ca, os dados não são animadores. 
De acordo com as mesmas proje-
ções, quase metade dos Estados-
-membros da União Europeia não 
vão conseguir recuperar total-
mente a economia dos efeitos da 
covid-19 até final de 2022 e países 
dependentes do turismo, como 
Portugal, devem demorar mais. 

De acordo com o comissário eu-
ropeu da Economia, esta estima-
tiva «reflete a diferença na gra-
vidade da pandemia e o rigor 
das medidas de contenção re-
lacionadas», mas também «dife-
renças nas respostas políticas 
internas e nas estruturas eco-
nómicas». E Paolo Gentiloni diz 
esperar que os países com gran-
des setores de turismo demorem 
mais tempo a alcançar uma recu-
peração total. 

Para Pedro Amorim, não há dú-
vidas: Trata-se de «uma verdade 
de La Palice. Considero um si-
nal negativo para os nossos 
agentes políticos ainda conside-
rarem o setor do turismo uma 
aposta viável para o crescimen-
to sustentável. Portugal é o país 
onde a importância relativa do 
turismo no PIB é maior, por 
isso será o país mais afetado a 
nível da recuperação económi-
ca. É urgente uma reestrutura-
ção no pensamento económico 
nacional para garantir uma 
maior sustentabilidade da eco-
nomia», refere ao SOL. 

Também Henrique Tomé lem-
bra que Portugal, nos últimos 
anos, tem beneficiado a nível eco-

  

nómico por ser um dos principais 
destinos europeus. «O turismo 
nacional tem vindo a desenvol-
ver-se bastante e a crescer em 
zonas onde outrora não havia 
tanto fluxo de turistas. Desde 
o começo da pandemia que o 
nosso país tem sido bastante 
afetado pelas fortes quebras de 
circulação de pessoas entre os 
vários países devido às medi-
das mais restritivas de comba-
te à covid-19. Enquanto não 
existir uma vacina para o com-
bate à pandemia, acaba por ser 
difícil prever até quando estes 
bloqueios irão continuar e, 
portanto, também difícil de 
prever a recuperação do fluxo 
de turismo». 

A opinião é partilhada por Má-
rio Martins ao lembrar que «os 
Governos continuam a ter de 
tomar medidas restritivas para 
controlar a propagação do ví-
rus. Os setores mais afetados 
por estas medidas têm sido o 
hoteleiro e o turismo. Quanto 
mais dependente destes setores 
for a economia, mais demorada 
será a recuperação. Contudo, 
na minha opinião, quando a si-
tuação do vírus estiver comple-
tamente ultrapassada, acredi-
to numa recuperação em V des-
tes setores, uma vez que as 
pessoas vão querer esquecer o 
mais rapidamente possível o 
período em que não tiveram li-
berdade de viajar». 

Recorde-se que a Comissão Eu-
ropeia reviu em baixa o ritmo de 
retoma da economia da zona euro 
em 2021 face ao ressurgimento da 
pandemia de covid-19, estimando 
agora que só recupere 4,2% após 
uma contração de 7,8%, este ano. 

Apesar de ter melhorado as previsões econó-
micas para Portugal, Bruxelas admite que paí-
ses mais dependentes do turismo vão demo-
rar mais a recuperar. Analistas contactados 
pelo SOL não se mostram surpreendidos. Países mais dependentes do turismo só deverão recuperar em 2023 
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Destaques do SuI Informação

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=77e46535-561c-4545-93f4-

890ffcf79be7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E agora vamos até Faro, para conhecer algumas notícias do Algarve em destaque no SuI Informação.
Comentários de Elisabete Rodrigues.
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CONTINUIDADE. 
Miguel Franco de 

Sousa vai a 
eleicões no 

próximo dia 24 

"Crescer para vencer" 
Miguel Franco de Sousa 
anuncia a Record que 
se vai recandidatar 
à presidência da FPG 

DIOGO JESUS 

1311"Candidato-me a um segun-
do mandato à frente da Federa-
ção Portuguésa de Golfe (FPG), 
com o objetivo de continuar a 
contribuir para a afirmação do 
golfe ao nível nacional, de forma 
transversal e agregadora." Foi 
desta forma que Miguel Franco 
Sousa anunciou a Record que vai 
concorrer às eleições do próximo 
dia 24, explicando as suas metas 
para um novo mandato. 

"Somos passado, presente e 
futuro. Temos de crescer para 
vencer. Crescer em número de 
praticantes - neste momento te-
mos 15 mil federados e, até 2028,  

a meta é chegar ao 50 mil prati-
cantes -, sobretudo nas camadas 
jovens, mas também junto dos 
públicos sénior e feminino. A 
minha atual direção, que é re-
candidata em bloco, deseja que o 
golfe seja um desporto praticado 
pelas famílias. Queremos crescer 
na qualificação dos nossos cam-
pos, na sustentabiliciade, no tu-
rismo e nos eventos. Crescer na 
projeção da modalidade e na sua 

"OBJETIVO É CONTINUAR A 
CONTRIBUIR PARA A AFIRMAÇÃO 
DO GOLFE NACIONAL, DE FORMA 
TRANSVERSAL E AGREGADORA" 

visibilidade internacional", de-
fendeu o atual líder federativo. 

"O meu plano apresentado em 
2016 tinha um horizonte de 12 
anos, pois visava estruturar todo  

ogolfe nacional, e produzir ações 
de formação, capacitar os clubes 
e fomentar o financiamento da 
modalidade. E todas as medidas 
que apresentámos foram imple-
mentadas", explicou o respon-
sável da FPG, que tem esperança 
que o golfe nacional esteja repre-
sentado em Tóquio. 

Impacto económico 
O golfe engloba também a ver-
tente da indústria do Turismo. 
"Ao contrário da parte desporti-
va, o sector do Turismo ficou de-
vastado com a pandemia. O golfe 
gera quase dois mil milhões de 
euros para a economia, rende 
mais de140 milhões em impostos 
para o Estado e é responsável por 
mais de 16.500 postos de traba-
lho. É necessário mais apoio no 
IVA e enquadramento fiscal nos 
campeões de golfe", observou 
Miguel Franco Sousa. o 
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Pandemia obriga 
empresários a 
pedir suspensão 
de projetos 
Revive 
Hoteleiros apontam que a retoma no turismo só 
começa em 2022 e pediram adiamento dos prazos 
de execução das obras devido ao surto pandémico. ',̀í' 
Ministério da Economia acedeu face "ao impacto e 
surpresa da situação", e às medidas restritivas 
implementadas. Texto: Sónia Santos Pereira 

A abertura do hotel de cinco estrelas 
no antigo Quartel do Carmo, na 
Horta, Açores, "não é exequível em 
final de 2021", como estava previs-
to, "nem desejável", diz Paulo Tor-
rão, administrador do grupo Lux 
Hotels. Este edificio é um dos 17 
imóveis já concessionados no âmbi-
to do Revive, programa lançado 
pelo governo que visa a recuperação 
de património público por investi-
dores privados para fins turísticos. A 
pandemia obrigou o grupo Lux a pe-
dir "de imediato a suspensão do pra-
zo de execução até final do ano", al-
tura em que procederá a nova avalia-
ção da situação. Até agora, o Revive 
garantiu apenas a abertura de dois 
hotéis, mas o Vila Galé Collection 
Elvas, que resulta da requalificação 
do antigo Convento de S. Paulo, foi 
obrigado a fechar portas no início de 
outubro devido à pandemia. O im-
pacto do surto da covid-19 não fica 
por aqui. 

O Ministério da Economia, que 
tutela o setor do turismo, confir-
mou ao Dinheiro Vivo que foi "soli-
citada a prorrogação de prazos con-
tratuais por alguns concessionários" 
do Revive devido ao impacto da pri-
meira vaga da pandemia, embora 
sem quantificar o número de pedi-
dos de adiamento. Segundo adian-
tou, esse prolongamento dos prazos 
de vigência e da execução cias  pres-
tações contratuais é "equivalente (e 
concomitante) ao período cumula-
do de duração do estado de emer-
gência e do estado de calamidade 
para todo o país declarados entre o 
dia 18 de março e o dia 1 de julho de 
2020", e foi concedido "por se en-
tender admissível e adequado, face 
ao impacto e surpresa da situação, e 
à natureza particularmente restriti-
va das medidas adotadas" naqueles 
três meses e meio. O ministério lide-
rado por Siza Vieira prevê que o mo-
tor do turismo comece a acelerar  

"quando se harmonizarem as regras 
para viajar". 

Para este ano, estava agendada a 
abertura do hotel no Convento de 
Santa Clara, em Vila do Conde, e, ao 
longo de 2021, de mais cinco proje-
tos: o Pavilhão do Parque D. Carlos 
I, o Convento de Santo António dos 
Capuchos, o Mosteiro de Mouca, o 
Castelo de V.N. de Cerveira e o já re-
ferido Quartel do Carmo. 

Sw-presas 1 i patririnc.) 
O grupo MS Hotels tinha a previsão 
inicial de arrancar na primavera do 
próximo ano com a exploração ho-
teleira do Mosteiro de Arouca, mas 
não será possível cumprir com esse 
prazo. Segundo Pedro Mesquita 
Sousa, CEO do grupo, as obras ainda 
não se iniciaram, porque "ainda an-
tes da pandemia houve um atraso 
no licenciamento do projeto de ar-
quitetura" devido a condicionantes 
do edificio. Entretanto, o surto aca-

  

bou por ter reflexos na execução dos 
projetos da especialidade, que atra-
saram e ainda não estão concluídos. 
Sem avançar projeções para o início 
de obra, o gestor sublinha que o MS 
Collection Mosteiro de Arouca é 
um projeto "fundamental" para o 
grupo e irá representar um investi-
mento superior aos 4,5 milhões de 
euros inicialmente previstos. Em 
2021, não será, pois, possível inau-
gurar esta unidade hoteleira, situa-

 

Já foram colocados 
2.2 imóveis a 
concurso, 
adjudicadas 18 
concessões, duas 
em exploração. 

ção que poderá reverter-se favorável 
para o grupo. Como frisa Pedro Mes-
quita Sousa, "não acredito de todo 
que o próximo ano seja o ano de real 
retoma" para o setor turístico nacio-
nal, mas "tenho a esperança de que 
no segundo semestre já consigamos 
cobrir os custos de operação, não 
mais do que isso". 

Paulo Torrão reconhece que a si-
tuação pandémica "criou um grau 
de incerteza sobre o futuro muito 
grande" e, face aos factos conheci-
dos, "pensamos que antes de 2022 
não será possível haver retoma" no 
setor. Depois, "não será dificil voltar 
a crescer, pois logo que existam con-
dições de viajar, os turistas volta-
rão". E, por isso, logo que seja possí-
vel, o grupo Lux Hotels iniciará as 
obras no Quartel do Carmo, mas 
procurando "coincidir a abertura 
com a retoma da procura turística 
para níveis que assegurem uma ope-
ração próxima da estimativa que 
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presidiu à decisão do investimento", 
sublinha o gestor. O investimento 
previsto para a reconversão do edifi-
cio em hotel de cinco estrelas é su-
perior a oito milhões de euros. 

O grupo Visabeira, que ganhou a 
concessão dos Pavilhões do Parque 
D. Carlos I, nas Caldas da Rainha, 
também não irá abrir as portas do 
hotel de cinco estrelas, com 124 
quartos, e um investimento estima-
do de 14,4 milhões de euros no pri-
meiro trimestre do próximo ano, 
como previsto. As obras ainda não 
arrancaram pois aguardam "parece-
res externos de diversos organis-
mos" e que poderão provocar ajus-
tes ao plano inicial, adianta Jorge 
Costa, administrador do grupo para 
as áreas do turismo, imobiliária e 
serviços. Como refere, "a interven-
ção nos edificios dos Pavilhões do 
Parque, coordenada pela Direção-
-Geral do Património Cultural e ou-
tras entidades, impõe muito rigor e  

sucessivas paragens", apontando 
como exemplo a realização nas pró-
ximas semanas de sondagens geo-
técnicas, devido à eventual existên-
cia de lençóis freáticos a passar por 
baixo do edificio e que terão de ser 
salvaguardados. Neste contexto, o 
grupo Visabeira não avança com 
possíveis datas para início da explo-
ração do hotel, mas adianta que a 
obra tem um prazo estimado de dois 
anos. 

Estes adiamentos derivados de 
questões técnicas têm também sido 
analisados pelo Ministério da Eco-
nomia O gabinete de Siza Vieira 
adiantou que outras prorrogações, 
que não as impactadas pela pande-
mia, "só são admitidas no âmbito de 
uma negociação mais informada, 
que tenha por base um pedido devi-
damente fundamentado pelos con-
cessionários, factualmente circuns-
tanciado e juridicamente enquadra-
do, o que tem sido exigido, estando  

, 

• 

em análise alguns pedidos que, en-
tretanto, foram apresentados neste 
sentido". 

Dois em operação 
Finalizados estão apenas os dois pro-
jetos Revive concessionados ao gru-
po Vila Galé - o Vila Galé Collection 
Elvas, que resulta da requalificação 
do antigo Convento de S. Paulo, e o 
Collection Alter Real, após as obras 
de recuperação da Coudelaria de Al-
ter, projetos que implicaram um in-
vestimento global de 17 milhões de 
euros. A unidade de Elvas fechou 
portas a 7 de outubro, mas admite 
reabrir em março, ou até antes, de-
pendendo da procura. Como adian-
tou fonte oficial, "a Vila Galé anali-
sa periodicamente a sua oferta hote-
leira em função da procura pelo que 
poderão surgir alterações a este ca-
lendário". Em funcionamento, de-
verá manter-se o Alter Real, que foi 
inaugurado a 13 de março, quando o  

país se preparava para o confina-
mento. 

O Ministério da Economia afir-
ma-se "muito satisfeito como ritmo 
de execução do programa Revive e 
com os resultados alcançados", con-
siderando o projeto "emblemático e 
estruturante". Como recorda, já fo-
ram colocados 22 imóveis a concur-
so, adjudicadas 18 concessões (17 das 
(Fiais já com contratos assinados), e 
iniciada a exploração em duas das 
concessões atribuídas, "assegurando 
uma nova vida a estes imóveis pú-
blicos de grande valor histórico e ar-
quitetónico, que estavam sem utili-
zação e em processo de degradação, 
nalguns casos em risco de mina". 
Face à complexidade de todo o pro-
cesso e à necessária colaboração de 
várias entidades, "não podemos dei-
xar de considerar a execução atual 
do programa um sucesso". 

Portugueses 
em destaque 
Das 17 concessões já atribuídas, 
consta apenas um empresário es-
trangeiro. A recuperação e requali-
ficação do Mosteiro de S. Salvador 
de Travanca num hotel de quatro 
estrelas foi entregue a Jean Claude 
Frajmund, que se propõe investir 
2,3 milhões de euros no projeto a 
concluir até 2023. Os outros con-
cursos foram ganhos por grupos 
portugueses, a grande maioria já 
com experiência na gestão de ho-
téis. Segundo o Ministério da Eco-
nomia, o programa "tem suscitado 
a atenção de investidores estran-
geiros, registando-se contactos e 
manifestações de interesse em nú-
mero significativo, mas que não 
têm tido concretização em termos 
de propostas vencedoras". E desva-
loriza esta questão, afirmando que 
continuará a trabalhar para conces-
sionar os restantes espaços "aos 
melhores empresários, sejam eles 
nacionais ou estrangeiros". 

Há pouco mais de uma semana 
foram assinados mais dois contra-
tos de concessão. O grupo Hoti vai 
assegurar a reabilitação e explora-
ção turística do Palacete dos Con-
des Dias Garcia, em S. João da Ma-
deira, projeto orçado em quatro 
milhões de euros e com data de 
abertura ao público prevista para 
meados de 2022. Já a empresa 
AM+PM irá assumir o edificio For-
te Barra de Aveiro, num investi-
mento de 5,6 milhões de euros. Até 
agora, os imóveis adjudicados no 
âmbito do programa Revive repre-
sentam um investimento privado 

RETRATO 

—Milhões de euros 
É o valor do investimento feito pelo 
Vila Galé nos dois únicos projetos fi-
nalizados do Revive: o Vila Galé 
Collection Eivas, que resulta da re-
qualificação do antigo Convento de 
S. Paulo, e o Collection Alter Real, 
na Coudelaria de Atter. 

155 
—Milhões de euros 
É o valor total do investimento 
privado nos imóveis adjudicados 
até agora no âmbito do programa 
Revive. 

—Unidades 
É o número de imóveis já conces-
sionados no âmbito do Revive, que 
visa a recuperação de património 
público por investidores privados 
para fins turísticos. 

superior a 138 milhões de euros. 
O Revive tem, atualmente, a 

decorrer o concurso para a conces-
são do Mosteiro do Lorvão, em Pe-
nacova, e aberto os procedimentos 
para o do Mosteiro de Santo André 
de Rendufe, em Aveiro. Em breve, 
serão lançados os concursos dos 
Fortes de S. João da Cadaveira e de 
S. Pedro, em Cascais, da Casa do 
Outeiro, em Paredes de Coura, e 
do Santuário de Cabo Espichei, em 
Sesimbra. 

Já no ano passado, o Revive co-
nheceu uma extensão, designada 
Revive Natura, que integra um 
conjunto de 96 imóveis, onde 
constam antigos postos fiscais, ca-
sas de guardas florestais, moinhos, 
entre outros, que visa também a 
valorização deste património para 
atividades turísticas. Em setembro 
deste ano, foi integrado no Revive 
Natura um conjunto de 30 imó-
veis do património ferroviário, en-
tre estações e habitações, que se 
encontram desativados. 
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Walk & Art Fest

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=30684d7c-004e-4c90-9551-

78cb0eafc1ae&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Decorre até domingo em Barão de São João, no Algarve, a terceira edição do Walk & Art Fest. O
festival de caminhadas organiza passeios diversos em pequenos grupos, para evitar aglomerados de
pessoas em tempo de pandemia. Os percursos cruzam a ciência e a arte.
Comentários de Anabela Santos, Associação Almargem (co-organização); Bruno Rodrigues, geólogo;
Sara Coelho, vereadora da C.M. de Lagos (co-organização).
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Hotelaria em Beja 
terminou outubro 
com enchentes 

Algumas unidades hoteleiras investiram vários milhões 
de euros em requalificação e garantem que valeu a pena 
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Sub-23 do Borussia de Dortmund estagiaram no Beja Parque Hotel 

Teixeira Correia 
locais@jn.pt  

TURISMO  Contrastando com 
o Algarve, Porto e Lisboa, al-
guns hotéis de Beja, que vi-
vem daquilo que os proprie-
tários definem como o 
"cliente empresarial", têm 
excelentes taxas de ocupa-
ção. Com 60 quartos, o Ho-
tel Melius, por exemplo, 
tem uma ocupação semanal 
de 100%, enquanto o Beja 
Parque Hotel, com 104 quar-
tos, terminou o mês de ou-
tubro com uma taxa de 65%. 
As duas unidades sofreram 
remodelações cujos investi-
mentos ascenderam a 3,2 
milhões de euros. 

Filipe Cameirinha, neto 
do fundador da primeira 
unidade, Leonel Cameiri-
nha, revelou que a ocupa-
ção da unidade "é o reflexo 
da atividade agrícola e 
agroindustrial de Alqueva", 
sustentando que no hotel 
se juntam clientes portu-
gueses e espanhóis "uns 
que vendem e outros que 
compram, uma verdadeira 
cimeira luso-espanhola de 
negócios", justificou. 
"0 bar do Melius é um au-

  

têntico centro de negócios. 
Quem vende sabe a que ho-
ras pode encontrar o poten-
cial comprador", disse, 
lembrando que o investi-
mento de 1,5 milhões de 
euros na remodelação do 
hotel, "passou muito pela 
ideia de ser um espaço em-
presarial". 

INVESTIMENTO 
No Beja Parque Hotel, que 
recentemente viu aumen-
tada a sua capacidade para 
104 quatros, num investi-
mento de 1,7 milhões de 
euros, além dos clientes es-
panhóis ligados aos negó-
cios agrícolas, passam os 
trabalhadores da empresa 
de manutenção de aerona-
ves da Hi Fly e as tripula-
ções daquela companhia 
aérea, presenças semanais 
na unidade. 

"A ocupação dos quartos 
tem sido muito boa. O 
cliente empresarial tem 
grande expressão, vale 45% 
da nossa ocupação", justifi-
cou João Rosa, proprietário 
da unidade hoteleira, que 
acrescentou que "ao nível 
da restauração e realização 
de eventos e turistas via  

agências ou excursões, é 
nulo. Se este setor não tem 
falhado por causa da pande-
mia, seria um ano excelen-
te", rematou. 

No início deste ano, entre 
11 e 19 de janeiro, o clube 
alemão do Borussia de 
Dortmund fez um estágio 
com a equipa de sub-23 ten-
do como local de concentra-
ção o Beja Parque Hotel, cu-
jas instalações ficam a 200 
metros do Complexo Des-
portivo de Beja. 

CLUBES ALEMÃES 
João Rosa revelou que 
"existem contactos com 
três clubes alemães" para 
fazerem ali os estágios no 
ano que vem. "Já há datas 
agendadas. Agora tudo de-
pende da evolução da pan-
demia", concluiu. 

A outra face da "moeda 
hoteleira" na cidade de Be-
ja, passa pela Pousada de 
São Francisco e o Hotel 
Francis, que vivem do tu-
rismo nacional e estrangei-
ro, que encerraram por 
drástica redução de procura 
por parte dos clientes, 
como resultado da pande-
mia de covid-19.• 
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Região Norte 
pode ser destino 
enogastronómico 
de nível mundial 
DOURO  O Turismo do Por-
to e Norte está a articular 
com o Instituto dos Vi-
nhos do Douro e Porto 
(IVDP) e as três comissões 
vitivinícolas regionais um 
projeto para fazer do des-
tino "uma das principais 
referências" mundiais do 
turismo enogastronómi-
co. Luís Pedro Martins, 
presidente do Turismo 
Porto e Norte, acredita 
que é possível concorrer 
com os congéneres euro-
peus e mundiais. 
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Concurso aposta no 
turismo de natureza 

PORTUGAL O Fórum Turismo e 
o Super Bock Group lançaram 
o concurso o "Tomorrow Tou-
rism Leaders —  Super Edition". 
com o apoio do Turismo de Por-
tugal. A iniciativa, que propõe 
tornar Portugal um destino turís-
tico mais sustentável, procura 
soluções e oportunidades para 
as regiões dos Açores, Alentejo 
e Ribatejo, Algarve, Centro, Lis-
boa, Madeira e Porto e Norte. 
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By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

AWARDS  ||  Portugal has emerged 
as one of the winners of the Euro-
pean edition of the World Travel 
Awards (WTA). The country has 
brought home 27 ‘tourism Oscars’, 
including the prizes for Leading 
Destination (Portugal) and Lead-
ing Beach Destination (Algarve).

It is the fourth year in a row that 
Portugal has been elected Europe’s 
top destination.

“It is with great pride that we 
receive this award in this atypical 
year,” said Secretary of State for 
Tourism, Rita Marques.

“It is a show of international con-

acknowledgement that Portugal’s 
attributes remain intact and ready 
to be discovered by anyone wishing 
to visit us, respecting at all times 
the rules set by the authorities,” the 
secretary of state added. 

Meanwhile, the Algarve was 
named Europe’s number one beach 
destination for the seventh time.

“To receive this award and con-
tinue to deserve the trust of travel-
lers from all over the world in a year 
as troubled as 2020 is a sign of con-

tourism chief João Fernandes.
As he pointed out, the distinction 

shows that the region is not only a 
great beach destination but also a 
safe one.

Indeed, making sure the Algarve 
remains a safe place for tour-
ists has been a main goal for the 
regional tourism association 
(ATA) since the start of the pan-
demic, he said.

“Receiving this international 
award proves that all our hard work 
was worth it and that the Algarve is 
able to adapt to new circumstances 
without giving up the quality and 
authenticity of the experiences that 
can be enjoyed here by tourists,” 
the tourism boss added.

Elsewhere in Portugal, Porto 

was hailed the Leading City Break 
Destination, while Lisbon was 
elected Leading Cruise Destination 
and Cruise Port. The archipelagos 
of Madeira and Azores were also 
granted two accolades – Leading 
Island Destination and Leading 
Adventure Tourism Destination, 
respectively. Several private com-
panies, hotels and resorts through-
out Portugal also brought home 
prizes from the award ceremony. 

The winners of the interna-
tional edition of WTA are due to be 
announced on November 27.

The Algarve is again Europe’s Leading Beach Destination. Picture: Alvor beach 

Awards bonanza at tourism ‘Oscars’
Portugal named Europe’s ‘Leading Destination’ 
and Algarve ‘Leading Beach Destination’ 

|| The full list of winners

 Leading Design Hotel – 1908 Lisboa Hotel
 Leading Luxury Hotel – Belmond Reid’s Palace
 Leading Lifestyle Resort – Conrad Algarve
 Leading Tourism Development Project – Dark Sky Alqueva
 Responsible Tourism Award – Dark Sky Alqueva
 Leading Luxury Resort and Villas – Dunas Douradas Beach Club
 Leading Wine Region Hotel – L’AND Vineyards
 Leading Cruise Destination–Lisbon
 Leading Cruise Port – Lisbon 
 Most Romantic Resort – Monte Santo Resort
 Leading Adventure Tourist Attraction – Passadiços do Paiva 

(Arouca UNESCO Global Geopark)
 Leading Lifestyle Hotel – Pestana CR7 Lisboa, Lifestyle Hotel
 Leading All-Inclusive Resort – Pestana Porto Santo All Inclusive 

Beach & Spa Resort
 Leading City Break Destination – Porto
 Leading Boutique Hotel – Sublime Comporta
 Leading Airline to Africa – TAP Air Portugal
 Leading Airline to South America – TAP Air Portugal

 Leading Destination – Portugal
 Leading Beach Destination –Algarve 
 Leading City Tourist Board - Turismo de Lisboa
 Leading Luxury Boutique Hotel – Valverde Hotel
 Leading Adventure Tourism Destination – Azores
 Leading Island Destination – Madeira
 Leading Boutique Hotel Operator – Amazing Evolution
 Leading Hotel Management Company – Amazing Evolution
 Leading Island Resort – Vila Baleira Resort
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Railway boost: 
it’s electrifying!A €23 million tender for the 

P17

Post-pandemic 
positives

 P30

Tourism ‘Oscars’ 
bonanza

P18

Alagoas Brancas 
death warrant

P14

Portugal defines 
vaccine strategy

P7

Brussels has 
bigger plans

P6

(NOT SO) SOFT EMERGENCY
7.1 million Portuguese in partial lockdown as new  
State of Emergency opens door to so much more  ||  P2-3
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Easter 2021,  
too optimistic?
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São Brás de Alportel considera injusto ser abrangido pelo Estado de Emergência

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a9e26423-a2ac-4d30-a312-

2cc577802e70&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O município de São Brás de Alportel considera injusto ser abrangido por mais restrições no âmbito do
novo Estado de Emergência no país. Há apenas 35 casos ativos, 24 deles num lar e, por isso, a
autarquia considera que o concelho está a ser vítima de uma fórmula Matemática cega, que não tem
em conta a baixa densidade e que penaliza fortemente a economia local.
Declarações de Vítor Guerreiro, Presidente da CM de São Brás de Alportel.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-11-09 07:45
 TVI - Diário da Manhã , 2020-11-09 09:57
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-11-09 06:48
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-11-09 07:46
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-11-09 09:57
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Siza Vieira convencido na recuperação mais rápida do turismo
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O ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, Pedro Siza Vieira mostra-se optimista que,
caso a situação pandémica evolua favoravelmente, o apetite do mercado por viagens poderá beneficiar
Portugal, com o turismo a recuperar mais rapidamente do que o esperado.
 
Dada a dependência do país em relação a este sector, o governante acredita que a recuperação do
turismo continua a ser um dos pontos mais relevantes na recuperação nacional.
 
O ministro antevê que a retoma em Portugal é altamente dependente da evolução da situação
pandémica e da produção e distribuição de uma vacina, dado o peso significativo das actividades
interpessoais e de deslocação no PIB nacional, nomeadamente do turismo. Apesar das dificuldades
desde que apareceu o novo coronavírus, o ministro revelou esperança numa recuperação forte.
 
Falando à Comissão de Orçamento e Finanças, Pedro Siza Vieira previu que, enquanto a Covid-19
proliferar e as infecções não forem travadas, a economia portuguesa sofra e tenha dificuldades em
retomar a trajectória de crescimento que se verificava antes da pandemia. No entanto, salientou que,
pela experiência do Verão, quando as restrições às viagens desapareceram, imediatamente houve um
imenso apetite pela viagem. O que pode beneficiar a recuperação nacional.
 
- Estou muito convencido que quando a situação sanitária se apaziguar, e se tivermos boas notícias no
campo das vacinas, acho que, entre o apetite pela viagem, o apetite pelo convívio e a grande
poupança que entretanto se acumulou nestes meses, poderemos ter uma recuperação mais rápida do
que se previu nos últimos meses para o turismo, indicou explicou Siza Vieira.
 
Ainda assim, e especialmente para as regiões do Algarve e Madeira, o peso das actividades turísticas é
muito maior do que no resto da realidade portuguesa, pelo que o impacto vai ser muito maior em
termos regionais do que sucede no conjunto da economia, realçou o governante, que apela à
requalificação dos profissionais, suportada pelas verbas do Plano de Recuperação e Resiliência.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
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Moto GP sem público leva a perda de receita

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b27341ac-7577-4d58-819e-

0055cf80b8e6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A ausência de público na prova de Moto GP marcada para o fim de semana de 21 e 22 de novembro
em Portimão representa uma perda de 74 milhões de euros para o turismo do Algarve. Sem
espetadores, o impacto não deverá ir além dos 6 milhões de euros que dizem apenas respeito aos
gastos das equipas e das pessoas afetas à organização do evento.
Comentários de João Fernandes, presidente Região de Turismo do Algarve.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-11-07 13:24
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-07 14:41
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-07 15:23
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-07 16:21
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Algarve perde 
74 milhões 
com Moto GP 
sem público 

Estimativa apontava para 
que o evento tivesse uma 
receita na ordem dos 80 
milhões de euros. Valor 
deve ficar nos 6 milhões. 

O presidente do Turismo do Algar-
ve estima em 74 milhões de euros 
a perda de receitas diretas para a re-
gião pela ausência de público no 
Grande Prémio de Portugal de Mo-
toGP, em Portimão. A prova portu-
guesa vai ser a última ronda do 
campeonato do mundo de veloci-
dade de motociclismo, a 22 de no-
vembro. 

Segundo João Femandes, presi-
dente da Região de Turismo do Al-
garve (RTA), "existia uma estima-
tiva de receita na ordem dos 80 mi-
lhões de euros, mas sem a presen-
ça de pessoas, essa receita não de-
verá ultrapassar os seis milhões", 
graças à presença das "pessoas que 
integram as equipas de MotoGP, 
jornalistas e pessoas da organiza-
ção. Existe um impacto significati-
vo de cerca de 21 mil dormidas, alu-
guer de veículos, alimentação e 
consumo, estimando-se o valor de 
seis milhões de euros", indicou. 
No entanto, considera que "nem 
tudo está perdido, porque o que é 
mais importante nesta prova, é a 
capacidade de granjear notorieda-
de para o país e para o destino atra-
vés da transmissão televisiva que 
chega a mais de 400 milhões de ca-
sas". 

Segundo João Femandes, a RTA 
não fez investimentos para a pro-
moção da prova, uma vez que exis-
te um caderno de encargos muito 
fechado e com muitas regras por 
parte das organizações destas pro-
vas, limitando-se a entidade do tu-
rismo "a ampliar e replicar comu-
nicação que a organização vai pu-
blicando. Aproveitamos essas pu-
blicações para fazer a nossa comu-
nicação e isso não se perde, porque 
é uma aposta digital", destacou. 

Inicialmente "esperava-se que a 
prova portuguesa pudesse ter a 
presença de 35 mil espetadores, 
com todos os requisitos de salva-
guarda da saúde". "Temos que res-
peitar as regras da Direção-Geral da 
Saúde, porque são para preservar o 
bem maior que é a saúde e sempre 
foi uma condição bem presente, de 
que poderia haver um cenário de 
ausência de público". Lusa 
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MotoGP sem público. Turismo do Algarve prevê 74 milhões em perdas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 09/11/2020

Meio: Comunidades Lusófonas Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7b4ebb05

 
O presidente do Turismo do Algarve estimou em 74 milhões de euros a perda de receitas diretas para
a região, pela ausência de público no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão.
 
Aprova portuguesa, 14.ª e última ronda do campeonato do mundo de velocidade de motociclismo, vai
fechar a temporada em 22 de novembro, uma semana depois do Grande Prémio da Comunidade
Valenciana.
 
Segundo João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), "existia uma estimativa
de receita na ordem dos 80 milhões de euros, mas sem a presença de pessoas, essa receita não
deverá ultrapassar os seis milhões".
 
"Com as pessoas que integram as equipas de motociclismo de MotoGP, jornalistas, pessoas da
organização e que são externas à região, existe um impacto significativo em termos de alojamento de
cerca de 21 mil dormidas, aluguer de veículos, alimentação e consumo, estimando-se o valor de seis
milhões de euros", indicou.
 
Para João Fernandes, embora a receita seja um contributo para a região, "fica longe dos 80 milhões
que estavam estimados para a realização da prova com a presença de público".
 
No entanto, o responsável do Turismo do Algarve considera que "nem tudo está perdido, porque o que
é mais importante nesta prova, é a capacidade de granjear notoriedade para o país e um destino
turístico como o Algarve, nomeadamente através da transmissão televisiva que chega a mais de 400
milhões de lares em todo o mundo".
 
"Se formos ver o impacto nas redes sociais da organizadora da prova, constatamos que, em 2019,
tiveram um alcance superior a 6,7 biliões, com 1,25 biliões de vídeos vistos, uma capacidade de
comunicação que é extraordinária e que não se perde, sobretudo num ano em que estamos mais
confinados e atentos a conteúdos digitais", apontou.
 
Segundo João Fernandes, a RTA não fez investimentos para a promoção da prova, uma vez que existe
um caderno de encargos muito fechado e com muitas regras por parte das organizações destas
provas, limitando-se a entidade do turismo "a ampliar e replicar comunicação que a organização vai
publicando". "Na prática, aproveitamos essas publicações para fazer a nossa comunicação e isso não
se perde, porque é uma aposta digital", destacou.
 
João Fernandes disse que inicialmente "se esperava que a prova portuguesa pudesse ter a presença
de 35 mil espetadores, com todos os requisitos de salvaguarda da saúde", admitindo que hoje e
devido à situação pandémica "não é razoável falar desses números".
 
"Temos que respeitar as regras da Direção-Geral da Saúde, porque elas são para preservar o bem
maior que é a saúde e sempre foi uma condição bem presente e que poderia acontecer um cenário
destes [ausência de público] devido à situação de pandemia em que vivemos", concluiu.
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Algarve pode perder 74 milhões com MotoGP sem público
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Início Breves Algarve pode perder 74 milhões com MotoGP sem público
 
Algarve pode perder 74 milhões com MotoGP sem público
 
Novembro 9, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Se não houver público no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão, a 22 deste mês, o
Algarve pode perder receitas directas de 74 milhões de euros.
 
O alerta foi dado por João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), realçando
que existia uma estimativa de receita na ordem dos 80 milhões de euros, mas sem a presença de
pessoas, essa receita não deverá ultrapassar os 6 milhões.
 
No entanto, o responsável do Turismo do Algarve considera que nem tudo está perdido, porque o que
é mais importante nesta prova, é a capacidade de granjear notoriedade para o país e um destino
turístico como o Algarve, nomeadamente através da transmissão televisiva que chega a mais de 400
milhões de lares em todo o mundo.
 
Nada está ainda decidido sobre a presença ou não de público nesta prova, mas devido à situação do
aumento da pandemia no país, o Algarve teme o pior.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
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MotoGP sem público representa perda de 74 milhões de euros - TVI
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/11/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bb884193

 
A ausência de público na prova de MotoGP, marcada para o fim de semana de 21 e 22 de novembro,
em Portimão, representa uma perda de 74 milhões de euros para o Turismo do Algarve.
 
Sem espectadores, o impacto não deverá ir além dos 6 milhões de euros que dizem apenas respeito
aos gastos das equipas e das pessoas afetas à organização do evento.
 
Veja AQUI a Reportagem
 
Reportagem transmitida na TVI, dia 7 de novembro de 2020
 
.diariOnline RS
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Ausência de público no GP de Portugal significa perda de 74 milhões de euros de
acordo com Turismo do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/11/2020

Meio: Motorcycle Sports Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e1599464

 
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve anunciou que a decisão de não haver
público no GP de Portugal, que terá lugar este mês em Portimão, significa uma perda nas receitas
planeadas de cerca de 74 milhões de euros.
 
O número inicial apontava para uma receia no total de 80 milhões de euros, mas apenas seis deverão
ser movimentados: 'Existia uma estimativa de receita na ordem dos 80 milhões de euros, mas sem a
presença de pessoas, essa receita não deverá ultrapassar os seis milhões. Com as pessoas que
integram as equipas de motociclismo de MotoGP, jornalistas, pessoas da organização e que são
externas à região, existe um impacto significativo em termos de alojamento de cerca de 21 mil
dormidas, aluguer de veículos, alimentação e consumo, estimando-se o valor de seis milhões de
euros', contou o responsável à agência Lusa.
 
Contudo e apesar das perdas de valor inicialmente estimado: 'Nem tudo está perdido, porque o que é
mais importante nesta prova, é a capacidade de granjear notoriedade para o país e um destino
turístico como o Algarve, nomeadamente através da transmissão televisiva que chega a mais de 400
milhões de lares em todo o mundo'.
 
E acrescentou: 'Se formos ver o impacto nas redes sociais da organizadora da prova, constatamos
que, em 2019, tiveram um alcance superior a 6,7 biliões, com 1,25 biliões de vídeos vistos, uma
capacidade de comunicação que é extraordinária e que não se perde, sobretudo num ano em que
estamos mais confinados e atentos a conteúdos digitais'.
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Turismo do Algarve estima perda de 74 milhões de euros com MotoGP sem público
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/11/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=38c2c6e6

 
Prova realiza-se no fim de semana de 21 e 22 de novembro
 
O presidente do Turismo do Algarve estimou este sábado em 74 milhões de euros a perda de receitas
diretas para a região, pela ausência de público no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em
Portimão.
 
A prova portuguesa, 14.ª e última ronda do campeonato do mundo de velocidade de motociclismo, vai
fechar a temporada em 22 de novembro, uma semana depois do Grande Prémio da Comunidade
Valenciana.
 
Segundo João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), "existia uma estimativa
de receita na ordem dos 80 milhões de euros, mas sem a presença de pessoas, essa receita não
deverá ultrapassar os seis milhões".
 
Com as pessoas que integram as equipas de motociclismo de MotoGP, jornalistas, pessoas da
organização e que são externas à região, existe um impacto significativo em termos de alojamento de
cerca de 21 mil dormidas, aluguer de veículos, alimentação e consumo, estimando-se o valor de seis
milhões de euros", indicou.
 
Para João Fernandes, embora a receita seja um contributo para a região, "fica longe dos 80 milhões
que estavam estimados para a realização da prova com a presença de público".
 
No entanto, o responsável do Turismo do Algarve considera que "nem tudo está perdido, porque o que
é mais importante nesta prova, é a capacidade de granjear notoriedade para o país e um destino
turístico como o Algarve, nomeadamente através da transmissão televisiva que chega a mais de 400
milhões de lares em todo o mundo".
 
Se formos ver o impacto nas redes sociais da organizadora da prova, constatamos que, em 2019,
tiveram um alcance superior a 6,7 biliões, com 1,25 biliões de vídeos vistos, uma capacidade de
comunicação que é extraordinária e que não se perde, sobretudo num ano em que estamos mais
confinados e atentos a conteúdos digitais", apontou.
 
Segundo João Fernandes, a RTA não fez investimentos para a promoção da prova, uma vez que existe
um caderno de encargos muito fechado e com muitas regras por parte das organizações destas
provas, limitando-se a entidade do turismo "a ampliar e replicar comunicação que a organização vai
publicando".
 
Na prática, aproveitamos essas publicações para fazer a nossa comunicação e isso não se perde,
porque é uma aposta digital", destacou.
 
João Fernandes disse que inicialmente "se esperava que a prova portuguesa pudesse ter a presença
de 35 mil espetadores, com todos os requisitos de salvaguarda da saúde", admitindo que hoje e
devido à situação pandémica "não é razoável falar desses números".
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Temos que respeitar as regras da Direção-Geral da Saúde, porque elas são para preservar o bem
maior que é a saúde e sempre foi uma condição bem presente e que poderia acontecer um cenário
destes [ausência de público] devido à situação de pandemia em que vivemos", concluiu.
 
A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 48,7 milhões de
casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.
 
Em Portugal, morreram 2.792 pessoas dos 166.900 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.
 
A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan,
uma cidade do centro da China.
 
2020-11-07 17:05
 
/ AG
 
/ AG

Página 26



A27

Turismo do Algarve estima em 74 ME perda de receitas com MotoGP sem público
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/11/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d4b0dcfa

 
Economia
 
Foto|Autódromo Internacional do Algarve
 
O presidente do Turismo do Algarve estimou hoje em 74 milhões de euros a perda de receitas diretas
para a região, pela ausência de público no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão.
 
A prova portuguesa, 14.ª e última ronda do campeonato do mundo de velocidade de motociclismo, vai
fechar a temporada em 22 de novembro, uma semana depois do Grande Prémio da Comunidade
Valenciana.
 
Segundo João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), "existia uma estimativa
de receita na ordem dos 80 milhões de euros, mas sem a presença de pessoas, essa receita não
deverá ultrapassar os seis milhões".
 
"Com as pessoas que integram as equipas de motociclismo de MotoGP, jornalistas, pessoas da
organização e que são externas à região, existe um impacto significativo em termos de alojamento de
cerca de 21 mil dormidas, aluguer de veículos, alimentação e consumo, estimando-se o valor de seis
milhões de euros", indicou.
 
Para João Fernandes, embora a receita seja um contributo para a região, "fica longe dos 80 milhões
que estavam estimados para a realização da prova com a presença de público".
 
No entanto, o responsável do Turismo do Algarve considera que "nem tudo está perdido, porque o que
é mais importante nesta prova, é a capacidade de granjear notoriedade para o país e um destino
turístico como o Algarve, nomeadamente através da transmissão televisiva que chega a mais de 400
milhões de lares em todo o mundo".
 
"Se formos ver o impacto nas redes sociais da organizadora da prova, constatamos que, em 2019,
tiveram um alcance superior a 6,7 biliões, com 1,25 biliões de vídeos vistos, uma capacidade de
comunicação que é extraordinária e que não se perde, sobretudo num ano em que estamos mais
confinados e atentos a conteúdos digitais", apontou.
 
Segundo João Fernandes, a RTA não fez investimentos para a promoção da prova, uma vez que existe
um caderno de encargos muito fechado e com muitas regras por parte das organizações destas
provas, limitando-se a entidade do turismo "a ampliar e replicar comunicação que a organização vai
publicando".
 
"Na prática, aproveitamos essas publicações para fazer a nossa comunicação e isso não se perde,
porque é uma aposta digital", destacou.
 
João Fernandes disse que inicialmente "se esperava que a prova portuguesa pudesse ter a presença
de 35 mil espetadores, com todos os requisitos de salvaguarda da saúde", admitindo que hoje e
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devido à situação pandémica "não é razoável falar desses números".
 
"Temos que respeitar as regras da Direção-Geral da Saúde, porque elas são para preservar o bem
maior que é a saúde e sempre foi uma condição bem presente e que poderia acontecer um cenário
destes [ausência de público] devido à situação de pandemia em que vivemos", concluiu.
 
A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 48,7 milhões de
casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.
 
Em Portugal, morreram 2.792 pessoas dos 166.900 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.
 
A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan,
uma cidade do centro da China.
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MotoGP sem público com perdas de 74 ME
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/11/2020

Meio: AutoLook Online Autores: Carlos Sousa

URL: https://autolook.pt/motogp-sem-publico-com-perdas-de-74-me/

 
O número estimado da perda de receitas é avançado pelo Turismo do Algarve face à ausência de
público no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, 14.ª e última ronda do Campeonato do Mundo de
Velocidade de Motociclismo que encerra a temporada a 22 de Novembro.
 
(auto.look2010@gmail.com)
 
O presidente do Turismo do Algarve estimou hoje em 74 milhões de euros a perda de receitas directas
para a região, pela ausência de público no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em Portimão. A
prova portuguesa, 14.ª e última ronda do campeonato do mundo de velocidade de motociclismo, vai
fechar a temporada em 22 de Novembro, uma semana depois do Grande Prémio da Comunidade
Valenciana.
 
Segundo João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA),  existia uma estimativa
de receita na ordem dos 80 milhões de euros, mas sem a presença de pessoas, essa receita não
deverá ultrapassar os seis milhões .
 
Com as pessoas que integram as equipas de motociclismo de MotoGP, jornalistas, pessoas da
organização e que são externas à região, existe um impacto significativo em termos de alojamento de
cerca de 21 mil dormidas, aluguer de veículos, alimentação e consumo, estimando-se o valor de seis
milhões de euros , indicou.
 
Para João Fernandes, embora a receita seja um contributo para a região,  fica longe dos 80 milhões
que estavam estimados para a realização da prova com a presença de público .
 
No entanto, o responsável do Turismo do Algarve considera que  nem tudo está perdido, porque o que
é mais importante nesta prova, é a capacidade de granjear notoriedade para o país e um destino
turístico como o Algarve, nomeadamente através da transmissão televisiva que chega a mais de 400
milhões de lares em todo o mundo .
 
Se formos ver o impacto nas redes sociais da organizadora da prova, constatamos que, em 2019,
tiveram um alcance superior a 6,7 biliões, com 1,25 biliões de vídeos vistos, uma capacidade de
comunicação que é extraordinária e que não se perde, sobretudo num ano em que estamos mais
confinados e atentos a conteúdos digitais , apontou.
 
Segundo João Fernandes, a RTA não fez investimentos para a promoção da prova, uma vez que existe
um caderno de encargos muito fechado e com muitas regras por parte das organizações destas
provas, limitando-se a entidade do turismo  a ampliar e replicar comunicação que a organização vai
publicando .
 
Na prática, aproveitamos essas publicações para fazer a nossa comunicação e isso não se perde,
porque é uma aposta digital , destacou. João Fernandes disse que inicialmente  se esperava que a
prova portuguesa pudesse ter a presença de 35 mil espectadores, com todos os requisitos de
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salvaguarda da saúde , admitindo que hoje e devido à situação pandémica  não é razoável falar
desses números .
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on WhatsApp (Opens in
new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on LinkedIn (Opens in new
window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Like this:Like Loading...
 
Carlos Sousa
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Turismo do Algarve estima em 74 milhões de euros de perda de receitas com MotoGP
sem público
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 06/11/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a0f73f7f

 
João Fernandes, presidente da Região de Turismo no Algarve, afirma que estavam previstas receitas
de cerca de 80 milhões se fosse permitido público. Prevê-se agora que não passe os 6 milhões de
euros.
 
O presidente do Turismo do Algarve estimou esta sexta-feira em 74 milhões de euros a perda de
receitas diretas para a região, pela ausência de público no Grande Prémio de Portugal de MotoGP, em
Portimão.
 
A prova portuguesa, 14.ª e última ronda do campeonato do mundo de velocidade de motociclismo, vai
fechar a temporada em 22 de novembro, uma semana depois do Grande Prémio da Comunidade
Valenciana.
 
Segundo João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), "existia uma estimativa
de receita na ordem dos 80 milhões de euros, mas sem a presença de pessoas, essa receita não
deverá ultrapassar os seis milhões".
 
"Com as pessoas que integram as equipas de motociclismo de MotoGP, jornalistas, pessoas da
organização e que são externas à região, existe um impacto significativo em termos de alojamento de
cerca de 21 mil dormidas, aluguer de veículos, alimentação e consumo, estimando-se o valor de seis
milhões de euros", indicou. Para João Fernandes, embora a receita seja um contributo para a região,
"fica longe dos 80 milhões que estavam estimados para a realização da prova com a presença de
público".
 
No entanto, o responsável do Turismo do Algarve considera que "nem tudo está perdido, porque o que
é mais importante nesta prova, é a capacidade de granjear notoriedade para o país e um destino
turístico como o Algarve, nomeadamente através da transmissão televisiva que chega a mais de 400
milhões de lares em todo o mundo".
 
"Se formos ver o impacto nas redes sociais da organizadora da prova, constatamos que, em 2019,
tiveram um alcance superior a 6,7 biliões, com 1,25 biliões de vídeos vistos, uma capacidade de
comunicação que é extraordinária e que não se perde, sobretudo num ano em que estamos mais
confinados e atentos a conteúdos digitais", apontou. Segundo João Fernandes, a RTA não fez
investimentos para a promoção da prova, uma vez que existe um caderno de encargos muito fechado
e com muitas regras por parte das organizações destas provas, limitando-se a entidade do turismo "a
ampliar e replicar comunicação que a organização vai publicando".
 
"Na prática, aproveitamos essas publicações para fazer a nossa comunicação e isso não se perde,
porque é uma aposta digital", destacou. João Fernandes disse que inicialmente "se esperava que a
prova portuguesa pudesse ter a presença de 35 mil espetadores, com todos os requisitos de
salvaguarda da saúde", admitindo que hoje e devido à situação pandémica "não é razoável falar
desses números".
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Temos que respeitar as regras da Direção-Geral da Saúde, porque elas são para preservar o bem
maior que é a saúde e sempre foi uma condição bem presente e que poderia acontecer um cenário
destes [ausência de público] devido à situação de pandemia em que vivemos, concluiu.
 
A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 48,7 milhões de
casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal,
morreram 2.792 pessoas dos 166.900 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais
recente da Direção-Geral da Saúde.
 
Agência Lusa
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