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SOBE E DESCE 

Maria Lúcia Amaral 
Provedora de Justiça 

Quer proibir os concursos 
televisivos com linhas pa-
gas para proteger os idosos 
e outros grupos vulnerá-
veis que são bombardea-
dos aos fins de semana. 
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João Leão 
Ministro das Finanças 

O IVAucher, vendido como 
panaceia para mitigar a cri-

 

se no turismo e na cultura, 
afinal só vai poder ser usa-

 

do depois da pandemia. 

Donald Trump 
Presidente dos EUA 

Cada vez mais republicanos 
estão a admitir a vitória de 
Joe Biden, apesar de Trump 
continuar a bloquear a tran-
sição. É a realidade. 
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(E?  ZOOM // 
EM QUEDA 
L- VRE 
Setor da hotelaria, restauração e animação noturna 
está de cabeça perdida. Perdas atrás de perdas 
marcam o dia-a-dia dos empresários, que apelam 
a maiores apoios financeiros por parte do Governo. 
As medidas já anunciadas não convencem os 
empresários, que falam em falências e despedimentos 
caso não sejam aprovados diferentes apoios. 
As novas restrições são vistas pelo setor como uma 
nova machadada nas contas das empresas. Face 
a este cenário, vários responsáveis organizaram 
uma manifestação para este sábado. "Não! Não são 
vocês que mandam" é a palavra de ordem ao lembrarem 
que "a pandemia é real, mas a fome também o é". 

TEXTOS Daniela Soares Ferreira, joão Amaral Santos e Sónia Peres Pinto 

o ti 
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Hotéis 
Portas fechadas 
ou em risco de 
encerramento 
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Uma das alternativas para fintar este cenário 
passa por transformar os quartos em escritórios 
para teletrabalho ou reduzir as unidades abertas. 

DANIELA SOARES FERREIRA 
daniela.ferreiragionline.pt  
SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto(4;ionline.pt 

Hotéis fechados, outros à beira de encer-
rar, projetos adiados e unidades reinven-
tadas. É este o raio x do setor cm Portu-
gal e as perspetivas não são animadoras. 
Para a Associação da Hotelaria de Portu-
gal (AHP) não há dúvidas: a falta dc apoios, 
aliado à perca de turistas, vai provocar o 
encerramento dos hotéis, falência das 
empresas e despedimento de trabalhado-
res. De acordo com os últimos dados da 
associação liderada por Raul Martins, 
para este ano estava prevista a abertura 
de 51 novas unidades hoteleiras, num total 
de cinco mil camas, no entanto, a aber-
tura está adiada até "melhores dias". 

De acordo com o responsável, "a situa-
ção é muito complicada. não há hóspe-
des, mas não podemos falar, para já, de 
encerramentos definitivos na hotelaria. 
Até ao final do ano estimamos que mais 
de 70% da oferta esteja encerrada e não 
reabra antes da primavera de 2021. No 
nosso último inquérito as perspetivas de 
taxa de ocupação para os meses de outu-
bro a dezembro já eram muito baixas. 
Só para ter uma ideia, nas poucas uni-
dades que permanecessem abertas, a 
previsão de ocupação, com base nas reser-
vas até 15 de outubro, era de 23% para a 
região Norte, 15% para o Algarve e ape-
nas 11% para Lisboa", refere ao i. 

Numa ronda feita pelo i, os empresários 
do setor confessam as dificuldades rela-
tivas à taxa de ocupação e a necessidade 
de terem apenas algumas das unidades 
abertas, em detrimento de outras. Para 
já, estão de olhos postos no Natal e na pas-
sagem de ano numa tentativa de minimi-
zar as perdas já registadas, ainda assim 
pedem apenas "unia situação o mais nor-
mal possível". A AHP, admite que "já há 
unidades hoteleiras com vários produtos 
pensados para esses dois momentos. No 
entanto, neste momento na hotelaria as 
reservas não estão garantidas. A realida-
de é que com esta 2.ª vaga a começar não 
sabemos que mais restrições podem vir  

por aí. E depois temos já muitas unida-
des encerradas que não abrirão para o 
Natal e Passagem de Ano de 2020". 

E, de acordo com o responsável, "o ano 
está irremediavelmente perdido para a 
hotelaria", considerando que a quebra 
nas dormidas em 2020, pode chegar a 
46,6 milhões, e a perda dc receita a 3,6 
mil milhões de euros, o que representa 
uma quebra de cerca de 80% face a 2019. 

No Porto, o cenário é arrasador. Des-
de o início do mês já fecharam 20 hotéis 
na cidade do Porto. levando ao encerra-
mento de 3200 camas. Os números foram 
avançados pelo presidente da Turismo 
do Porto e Norte de Portugal (TPNP), 
que pede ao Governo que reforce as medi-
das de apoio aos empresários do setor 
da hotelaria e da restauração. "Apelo ao 
Governo para que não deixe de conti-
nuar a apoiar estas empresas e que vá 
adaptando à medida que as circunstân-
cias também forem mudando. Isso é mui-
to importante. Sendo que o objetivo prin-
cipal é mantê-las ativas ou preparadas 
para entrarem em operação a qualquer 
momento e a outra é manter os postos 
de trabalho", disse Luís Pedro Martins. 

Mas os problemas não ficam por aqui. 
De acordo com as contas do presidente 
da Associação de Hotéis e Empreendi-
mentos Turísticos da Região do Algar-
ve, entre 75% a 80% dos hotéis e empreen-
dimentos turístico estão fechados, os res-
tantes estão sem clientes e podem seguir 
o mesmo rumo. Segundo Elidérico Vie-
gas, "durante o inverno, antes da pande-
mia. cerca de 50% dos hotéis e empreen-
dimentos já encerravam", um problema 
que ganha contornos com a pandemia. 
"Por um lado, as pessoas têm medo de 
viajar. em todo o mundo, e por outro lado 
ainda não existe uma confiança das pes-
soas relativamente à questão da doen-
ça, da pandemia, que lhes permita pas-
sar a consumir férias de uma forma nor-
mal", referiu. 

O i apurou que são vários os hotéis 
conhecidos que estão em vias de fechar 
portas, entre os quais poderá estar o She-
raton face à falta dc reservas. Alguns 
ponderam mesmo só reabrir na época  
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da Páscoa, pois acham que o Natal e o 
Fim de Ano já estão perdidos. 

QUARTOS TRANSFORMADOS EM TELETRA—

BALHO Unia das estratégias que estão a 
ser seguidas por algumas das cadeias 
hoteleiras é transformar os quartos em 
escritórios para teletrabalho. Uni desses 
exemplos, são os hotéis HF que acena 
com a oferta transformar "o escritório 
no hotel das 8h às 20h", com vista a "pro-
porcionar uma pausa das novas rotinas 
do telctrabalho com a possibilidade de 
trabalhar no hotel". 

De acordo com grupo HF Hotels foi 
criado um serviço em que pode trans-
formar uni dos quartos dos hotéis HF 
Ipanema Park (Porto) e HF Fénix Lis-
boa (Lisboa) num escritório, por um dia. 

Também o Lisbon Marriott Hotel está a 
transformar alguns dos seus quartos não 
ocupados em escritórios. A ideia é ofere-
cer aos seus clientes (cm muitos casos, 
novos clientes, que vivem em Lisboa e 
nunca dormiram no hotel) o ambiente 
propício para dias de teletrabalho ou fazer 
videoconferências. Trata-se do serviço 
Work Away que foi criado "para facilitar 
o trabalho c a logística dos profissionais 
autónomos e das empresas que procuram 
um ambiente tranquilo, seguro e mais eco-
nómico para trabalhar". A fórmula é sim-
ples: os quartos selecionados, que agora 
são escritórios, no lugar da cama há unia 

„. 
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mesa e algumas cadeiras de escritório e 
internet de alta velocidade. 

Ao i, Elmar Derkitsch, diretor-geral da 
cadeia de hotéis, diz que "as novas res-
trições originaram cancelamentos ime-
diatos de clientes que estavam a organi-
zar pequenas reuniões", acrescentando 
que também tiveram cancelamentos de 
reservas de quartos. A situação não é ani-
madora: "As reservas de noites para os 
próximos meses também quase não exis-
tem", avança o responsável que. apesar 
de compreender as medidas do Gover-
no, diz que "vão ter um impacto devas-
tador no setor da hotelaria, restauração. 
comércio e serviços". E deixa críticas: "A 
comunicação das novas medidas é sem-
pre feita à última hora e depois existem 
sempre várias alterações e exceções. O 
Governo tem peritos dos vários setores 
de atividade que alertam para as conse-
quências das medidas implementadas? 
Para o nosso setor da hotelaria, esta situa-
ção parece não estar a acontecer e está 
a ser descurada a vertente económica 
bem como todas as consequências des-
tas novas restrições". 

Se o estado de emergência se prolon-
gar, não há dúvidas: "Mais hotéis e res-
taurantes vão encerrar ou entrar em 
insolvência". "Medidas como o layoff ou 
despedimentos coletivos irão ter de ser 
utilizadas pelos hotéis - infelizmente, 
estas vão ser as únicas medidas que os 
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Altis Avenida é, 
neste momento, 
a única unidade do grupo 
em funcionamento, 
dos seis que possuem 
DRFAMSTIMI 

"Falta de apoio 
à hotelaria provocará 

o encerramento 
dos hotéis e a falência 

das empresas" 

Algumas cadeias 
hoteleiras estão 

a transformar alguns 
dos seus quartos não 

ocupados em escritórios 

hotéis podem utilizar para sobreviver a 
esta crise sem precedentes". 

O mesmo cenário repete-se com o gru-
po Sana. De acordo com o diretor geral 
Vítor Gonçalves, a cadeia tem quartos e 
salas para arrendar. "Aluga-se ao dia e o 
preço é mais barato do que alugar um 
quarto", não querendo adiantar o valor. 

REDUZIR OFERTA Face à situação pandé-
mica, o Altis Hotels diz que atualmen-
te só tem "uma unidade em funciona-
mento", das seis que possuem. Também 
a Vila Galé optou por manter dez hotéis 
abertos em Portugal, assegurando assim 
uma cobertura de todo o território: Ao 
i, o grupo hoteleiro garante que a taxa 
de ocupação global neste momento é de 
cerca de 15%. "Face às restrições do 
Governo, a Vila Galé está a reforçar o 
seu serviço de take away e delivety a par-
tir dos restaurantes de alguns hotéis 
como Vila Galé Ópera, Vila Galé Coim-
bra e Vila Galé Évora, além de, obvia-
mente, continuar a seguir todas as nor-
mas de segurança e higiene. Relativa-
mente ao futuro, tudo dependerá da 
evolução da pandemia e das medidas 
introduzidas, pelo que é muito difícil 
fazer previsões nesta altura". 

Apesar de a situação ser grave, o Pes-
tana Hotel Group, que opera em 15 paí-
ses e três continentes, "não antecipa 
encerrar nenhum". No entanto, pode  

"suspender as operações consoante a 
procura (ou a falta dela)", diz ao i. 

Até porque a ocupação média previs-
ta para este mês para as unidades hote-
leiras em Portugal que se manterão aber-
tas "deve rondar os 10% a 15%, o que se 
traduz numa redução significativa em 
relação aos três meses anteriores". O 
grupo voltou aos valores de junho. 

No que diz respeito às restrições impos-
tas pelo Governo, estas implicaram logo 
"níveis preocupantes de cancelamento 
de reservas existentes e ao quase desa-
parecimento de novas para os próximos 
meses". Ao i, o grupo deixa um exemplo: 
"Podemos afirmar que mais de 50% das 
reservas que tínhamos na rede de Pou-
sadas de Portugal para o fim de semana 
de 1 de novembro foram canceladas após 
a imposição das restrições". 

A Passagem de Ano e o Natal são, para 
já, uma incógnita. "Seria por isto essen-
cial que as medidas agora em vigor fos-
sem aliviadas, no sentido de permitir 
deslocações, nomeadamente para esta-
dias em hotéis que, à semelhança de 
todos os hotéis do Grupo Pestana, sejam 
oficialmente certificados quanto à segu-
rança e higiene". Mas não é esse o cená-
rio que o grupo está a trabalhar e, até 
março, dizem, o cenário é "bastante pes-
simista", uma vez que não esperam 
"nenhuma movimentação positiva nos 
mercados turísticos". 

O empresário Pedro Luz, do grupo 
Brown's, defende que a capital vai per-
der muito com as restrições: "Lisboa, 
que já foi considerado o melhor destino 
para um weekend break na Europa, difi-
cilmente vai manter o título, com os clien-
tes fechados nos quartos de sábado às 
13h até segunda de manhã, portanto sim 
esperamos uma avalanche de cancela-
mentos", conta ao i. 

PREPARADO PARA O FIM DE ANO A Sul, Gon-
çalo Narciso dos Santos, general manager 
do Bela Vista Hotel & Spa, lembra que o 
verão "foi marcado por uma vaga de reser-
vas maior do que o esperado". Mas o mes-
mo não está a acontecer nesta altura e, 
"atualmente, a procura diminuiu e as reser-
vas são poucas, não só devido às restri-
ções do Governo, como do aumento dos 
casos que se têm vindo a registar". A jus-
tificação é simples: "As pessoas ainda têm 
medo de viajar e, por outro lado, temos o 
medo da doença, o que não lhes permite 
desfrutar das férias como seria de espe-
rar". "Vamos ter alguma dificuldade em 
recuperar, mas acreditamos que nem tudo 
está perdido", espera o responsável. 

Para já, o final do ano está a ser prepa-
rado na perspetiva de se recuperar algum 
do volume de negócio perdido nos últi-
mos tempos e ainda acreditam que pode-
rão fazer menus de passagem de ano e 
Natal mas com salas reduzidas. Página 5
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Zoom // Crise 

Restaurantes. 
Um ano perdido 
com graves 
consequências 
futuras 

Restaurantes 
"desesperados" tentam 

encontrar fórmulas 
para recuperar parte 
dos prejuízos. Abrir 

em dias de folga 
é uma das soluções 

encontradas 
pelos empresários 

para minimizar perdas. 
Ainda assim, insuficiente 

para enfrentar quebras 
que têm em braços 

desde o início 
da pandemia. Agir 

é a palavra de ordem. 

DANIELA SOARES FERREIRA 
daniela.ferreira@ionlirze.pt 
sÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt 

As regras são apertadas e, de acordo com 
os vários responsáveis contactados pelo 
i, as últimas restrições limitam ainda mais 
a atividade do setor da restauração que 
já há muito sente a corda na garganta. O 
Governo limitou o funcionamento de res-
taurantes de mais de 190 concelhos que 
só podem manter as portas abertas até 
às 22h30 nos dias úteis. E nos próximos 
dois fins de semana, as regras são mais 
apertadas. As medidas foram anunciadas 
pelo Governo e deitaram por terra qual-
quer esperança que os empresários do 
setor ainda tinham de recuperação. As 
vozes de desespero fizeram-se ouvir um 
pouco por todo o país nos últimos dias. E 
continuam. Restaurantes a fechar, sem 
clientes, com contas para pagar. Às mos-
cas, como se diz em bom português. Esta 
é a nova realidade do país. O Governo diz 
que são necessárias. O setor não contra-
argumenta mas diz que faltam apoios. 
Para já, o Executivo permite que os res-
taurantes façam entregas em casa nos 
espaços de tempo em que têm de estar 
fechados devido às medidas - mas são 
muitos os que não têm verbas para fazer 
otake way. É uma crise nunca antes vis-
ta num setor tão importante para o país. 

Mas há quem encontre alternativas. É 
ocaso do Terraço de Belém, em Lisboa, 
que em vez de fechar às segundas-fei-
ras, opta por abrir neste dia em detri-
mento dos fins de semana. O mesmo 
cenário repete-se no Aqui Há Peixe que, 
até aqui, encerrava aos domingos e segun-
das-feiras e agora opta por abrir as por-
tas às segundas. Ainda assim, Miguel 
Reino garante que esta estratégia é insu-
ficiente para compensar as perdas. "Come-
çámos em setembro e em outubro a recu-
perar parte dos prejuízos, mas agora que 
começámos lentamente a ganhar algum 
fôlego voltamos a enfrentar novos cons-
trangimentos", admite ao i. 0 responsá-
vel apontava para recuperações na ordem 
dos 25% que poderão ser postas em cau-
sa com as novas regras. 

Uma opinião partilhada por Diogo Car-

  

valho, proprietário do Bira dos Namora-
dos, ao garantir que as restrições de horá-
rios impostas pelo Governo trazem con-
sequências, acredita o responsável pela 
hamburgueria e pragaria que nasceu em 
Braga em 2014 e que mais tarde chegou 
ao Porto. "Compromete toda a operação 
no horário de almoço, mas também o do 
jantar, pelo que nestes dias prevemos 
perdas avultadas". 

A época de outono/inverno é já, por nor-
ma, mais parada mas estes fms de sema-
na serviriam para ajudar a estabilizar 
contas, diz Diogo Carvalho. "A juntar aos 
meses de março, abril, maio e junho que 
vivemos este ano, em que o volume de 
negócio teve uma quebra enorme, pode-
mos agora também já considerar novem-
bro e o dezembro como "perdidos". 

Questionado sobre se vai continuar a 
abrir à noite, Diogo Carvalho não tem 
dúvidas que sim. "Temos de aproveitar 
todas as oportunidades para trabalhar 
e tentar minimizar os prejuízos", defen-
de ao i. Ainda assim, vão potenciar todos 
os serviços de entrega em casa ou take 
away, "que atualmente são fontes de 
receita fulcrais para a sobrevivência do  

negócio". Ao sábado e domingo o restau-
rante vai trabalhar exclusivamente em 
regime de home delivery. 

Quanto às medidas do Governo, não 
há dúvidas que vão "prejudicar em mui-
to o negócio, mas não nos podemos esque-
cer que já estamos em crise desde mar-

 

São vários 
os restaurantes que 

optam por trabalhar em 
dias de folga. O objetivo 

é recuperar perdas 

Alguns restaurantes 
começaram a recuperar 
no verão mas com o fim 

da época alta e as 
restrições voltam a perder 
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ço". O problema pode agravar-se: "Aliás, 
esta poderá ser mesmo a última macha-
dada para alguns profissionais de res-
tauração, uma vez que não perspetiva-
mos melhorias até março ou abril do 
próximo ano". 

O importante é conseguir retirar o 
melhor de uma situação que não deixa 
motivos para sorrir. "Temos de ser rea-
listas e estar preparados, adaptando e 
inovando todos os processos que conse-
guirmos. No entanto, acreditamos que 
vamos ultrapassar as dificuldades. Caso 
esta situação se prolongue além desses 
meses, já não podemos garantir a salva-
guarda de todos os postos de trabalho. 
Será financeiramente muito complica-
do se perdermos mais um ano". 

Diogo Carvalho diz ter chegado a acre-
ditar que não fossem precisas mais res-
trições. "Supostamente, as medidas toma-
das anteriormente foram criadas para 
dar tempo às autoridades de se reorga-
nizarem e prepararem a segunda vaga, 
o que, pelos vistos, não aconteceu. Vol-
támos a ser surpreendidos e, mais uma 
vez, chamados a pagar a fatura". 

Tendo em conta as últimas restrições,  

o empresário não se surpreende se os 
estabelecimentos voltarem a ser encer-
rados, como aconteceu em março. "Acre-
dito que estas restrições atuais já vão 
comprometer fortemente a economia, 
por isso, nem quero imaginar se forem 
ainda mais extremas. Se for esse o caso, 
temo que se avizinhe uma crise mais pro-
funda e onde o desemprego irá reinar". 

E se o estado de emergência se prolon-
gar? "Acredito que assistiremos ao encer-
ramento de muitos estabelecimentos 
comerciais. A restauração não pode sobre-
viver apenas dos serviços de home deli-
very, que não estão sequer presentes em 
todo o país nem adaptados aos vários 
tipos de restaurantes, além de que são 
já um espaço com grande concorrência", 
lamenta Diogo Carvalho. 

Já o JNcQUOI não tem dúvidas que 
"2020 está a ser, sem dúvida, um ano 
bastante desafiante para a restauração". 
Ao i, o restaurante explica que as novas 
medidas afetam "fortemente o setor da 
restauração" e, nesse sentido, a equipa 
do .INcQUOI estará mais concentrada 
no JNcQUOI at Home. "Agora, mais do 
que nunca, é essencial ter uma enorme 

1 

1 

capacidade de adaptação a estes novos 
tempos que são, assumidamente, mar-
cados pela incerteza". 

MOVIMENTOS EM CALHA A União de Res-
taurantes de Braga de Apoio à Covid-19 
pretende transformar o seu movimento 

"Voltámos a ser 
surpreendidos e, mais 

uma vez, chamados 
pagar a fatura", 

diz Diogo Carvalho 

São vários 
os movimentos 

criadospelo país 
por restaurantes para 

tentar salvar o setor 

cívico em institucional. Em causa estão 
192 restaurantes da região que conside-
raram estar a ser lesados por esta pan-
demia. O encontro para esta alteração 
está marcado para a próxima segunda-
feira. Albino Fernandes, um dos mem-
bros deste movimento e também dono 
do espaço Colinatrum Café, fala em per-
das avultadas desde que surgiu a pande-
mia e que, no seu entender, terão de ser 
compensadas. Também o porta-voz des-
te movimento chama a atenção para as 
perdas avultadas e, dá como exemplo, a 
sua experiência. "Tenho dois restauran-
tes e um deles, às vezes, está vazio e o 
outro tem duas ou três pessoas, o que se 
traduz em poucas receitas para compen-
sar as despesas que tenho com 18 fun-
cionários", refere ao i, Tiago Carvalho. 
Uma das vozes mais críticas quanto à 
situação da restauração neste momento 
tem sido o chefe Ljubomir Stanisic que, 
através do seu restaurante 100 Maneiras 
lançou um manifesto. "Há oito meses, em 
março, muitos de nós tomámos a difícil 
decisão de encerrar os nossos estabeleci-
mentos ainda antes do Governo o decre-
tar. Comprometendo a sobrevivência dos 
nossos negócios, fechámos portas em 
nome da saúde pública. Para proteger os 
nossos clientes e equipas, para proteger 
as nossas famílias, para proteger o país 
de uma pandemia que não conhecíamos, 
não sabíamos exatamente como se pro-
pagava e da qual não sabíamos como nos 
poderíamos proteger", pode ler-se no 
manifesto do 100 Maneiras. 

Apesar de os espaços terem reaberto 
em maio, "a normalidade ainda está lon-
ge". As contas são claras: "Restauran-
tes, cafés, teatros e salas de espetáculo 
viram restrições ao horário de funcio-
namento, limites de 50% na ocupação, 
custos acrescidos no cumprimento de 
todas as normas de higiene e seguran-
ça. Bares e discotecas mantiveram-se 
fechados por completo até ao final de 
julho, com regras que os privaram com-
pletamente da sua essência". 

Assim, o 100 Maneiras pede, pelo seu 
espaço e por todos os outros, mais ajudas 
ao Governo, com destaque para a isen-
ção da TSU até 30 de junho do próximo 
ano e apoio ao pagamento das rendas. 

Empresários da restauração 
falam em perdas avultadas 
face à falta de clientes 
BRUNO GONUMNE,,  
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Zoom // Crise 

Bares e discotecas. 
O setor está 

"ligado às máquinas" 

Os bares e as discotecas continuam "reféns" da pandemia (e das regras 
impostas pelo Governo para a travar). Os empresários tentam reinventar 

conceitos. Uns desistem e outros resistem. E todos concordam que é urgente 
encontrar soluções para apoiar o setor sob pena de um colapso total. 

1\ 
ct 

JOÃO AMARAL SANTOS 
joao.santos@ionline.pt 

Se a pandemia fosse produto da imagi-
nação de um argumentista de mau gos-
to, uma coisa era certa: esse homem ou 
mulher não era seguramente fã de bares 
e discotecas. O setor da diversão notur-
na sobrevive, desde março, refém do 
medo e da falta de pessoas - órfão, sobre-
tudo, dos turistas que enchiam de vida, 
nas madrugadas, as rua de Porto, Lisboa 
e Algarve. Mas também afetado pelo con-
junto de medidas decretadas pelo Gover-
no para travar a pandemia, que, ao lon-
go dos últimos oito meses, vêm impedin-
do que estes estabelecimentos funcionem 
da forma como foram concebidos. 

Decorrido todo este tempo, não restou 
a muitos outra solução que não fosse 
encerrar as casas, aguardando por dias 
melhores, ou desistindo de vez, deitan-
do por terra projetos e sonhos de uma 
vida inteira que a pandemia destruiu, 
num sopro, sem aviso nem piedade. Mui-
tos outros, porém, continuam a resistir: 
suportam as portas abertas, reinventam 
conceitos, remodelam os espaços e alte-
ram horários e as próprias cartas - que, 
para cumprir as regras, quase sempre 
incluem agora petiscos ou refeições com-
pletas. E mesmo nestes casos, existe a 
consciência que a situação não se vai 
manter por muito mais tempo... o risco 
da falência é, hoje, uma realidade comum 
a todos os bares e discotecas do país. 

"É como se estivéssemos ligados às máqui-
nas, enquanto damos os últimos suspi-
ros...", diz João Magalhães, empresário 
da noite, experiente e bem sucedido, com 
negócios em Lisboa e no Algarve: dono 
das discotecas MOME (ex-Kapital e Main), 
em Lisboa, e Bliss, em Vilamoura. 

Ao i, João Magalhães não esconde a 
apreensão. Sem turistas, o Bliss este ano 
nem sequer abriu. E o MOME também 
não. O empresário, porém, 'cansou-se' 
de esperar de braços cruzados, e deci-
diu dar o passo em frente na capital, pro-
curando soluções, reinventando-se e 
abrindo na capital um novo restauran-
te (o Sky Valley Lisboa) em plena pande-
mia - que ficou instalado no terceiro piso 
do inativo MOME. "Abrimos no dia 8 de 
outubro, estávamos a criar condições 
para recebermos as pessoas, recomeçar-

  

mos, mas, na verdade, com as novas 
regras que apareceram com o estado de 
emergência, parece que voltámos nova-
mente a estar em 'ponto morto'". 

Com Lisboa incluída no lote de 121 con-
celhos sob estado de emergência, o Sky 
Valley Lisboa passou a só poder estar aber-
to até às 22h30 (abre às 19h00). O que vol-
ta a dificultar - e de que maneira! - as pos-
sibilidades de (alguma) recuperação. "Redi-
mensionámos o negócio. Tinha 150 
colaboradores no Algarve, embora sazo-
nais, e 60 ou 70 em Lisboa. Hoje, traba-
lho apenas com 12 pessoas... não tinha 
outra opção. E, mesmo assim, se esta situa-
ção se mantiver assim até fevereiro ou 
março do próximo ano, não tenho dúvi-
das que isto vai cair tudo", afirma. E o 
"tudo" a que João Magalhães se refere, é 
todo um setor de bares e discotecas. 

CAIS DO SODRÉ "VIVE PESADELO" Victor 
Cordeiro, filho de um ex-barman do Hotel 
Ritz, em Londres, soube, desde muito 
novo, aquilo que queria ser e fazer. Após 
anos no estrangeiro (e a viver em Mapu-
to, Moçambique), Victor Cordeiro regres-
sou a Portugal (e a Lisboa), com uma 
bagagem carregada de projetos e sonhos. 
Em 2018, abriu o Bacchanal Bar, na Rua 
do Corpo Santo (no Cais do Sodré) 7 e é 
também proprietário dos restaurantes 
Loucos de Lisboa, no Príncipe Real e na 
Graça. "Apanhado" pela pandemia, dei-
xou apenas o bar e uni restaurante (o do 
Príncipe Real) de portas abertas. À por-

 

"Se esta situação se 
mantiver até fevereiro 
ou março de 2021(...) 
isto vai cair tudo", 
afirma João Magalhães 

"O Cais do Sodré está 
mesmo muito mal", 
diz ao i o empresário 
Victor Cordeiro, dono 
do Bacchanal Bar 

ta do bar, o ritmo vibrante ao som das 
conversas e da euforia deu lugar ao silên-
cio de uma Lisboa decadente que se jul-
gava ter há muito desaparecido. "O Cais 
Sodré vive um autêntico pesadelo", resu-
me Victor Cordeiro. O empresário admi-
te que, naquela zona, "está tudo mesmo 
muito mau", pois, tirando o Bacchanal 
Bar, "há apenas mais uma casa aberta 
deste lado". "E mesmo nós, estamos, nes-
te momento, com quebras na ordem dos 
80% a 90%", completa. 

Apesar do cenário, Victor Cordeiro con-
fessa que quer "continuar a resistir", uma 
vez que acredita que "será muito mais 
complicado se fecharmos e tivermos de 
começar tudo do zero novamente". "Não 
está a ser rentável, de facto, mas não que-
ro deitar já a toalha ao chão...", diz. Mes-
mo que a hora limite seja agora as 22h30. 

Para "sobreviver", o empresário admi-
te que já está "a usar capitais próprios, 
que consegui acumular nos últimos anos" 
e, tal como quem resiste, viu-se forçado 
a alterar o seu conceito: "Tivemos que 
transformar o espaço, adaptarmo-nos. 
Continuamos a ser um bar essencialmen-
te de cocktails, mas, agora, temos uma 
parte de comida, com alguns petiscos. 
Servimos umas bruschettas, umas san-
des de pernil com queijo da serra... enfim, 
um mata-bicho, como se costuma dizer" 

POPULAR PROMETE REGRESSAR Ivo Pali-
tos é músico com carteira e bagagem. 
Mas há seis anos que "alimentava" a alma 
- e a audição -, fora de horas, no bar 
Popular, no bairro de Alvalade, Lisboa, 
onde reunia amigos e clientes para ses-
sões de música ao vivo. Um "sonho" fami-
liar tornado realidade ao lado dos seus 
outros dois irmãos. 

"Por esta casa passaram mais de 800 
bandas de originais", recorda, orgulho-
so, enquanto anuncia ao i que aquelas 
portas, tal como as conhecemos, não 
mais se vão voltar a abrir. "Fechámos no 
dia 11 de março, antes ainda do primei-
ro estado de emergência. Eu e os meus 
irmãos sabíamos que isto ia demorar 
muito tempo. É uma pandemia, sem vaci-
na, sem tratamento... Então, avisámos o 
senhorio, demos o mês de caução, pegá-
mos em todo o material (que hoje está 
todo guardado num armazém) e fechá-
mos definitivamente", conta. 
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Antes da pandemia, 
o Cais do Sodré fervilhava 
de vida. Hoje, as portas 
dos bares e das discotecas 
fecharam. O quarteirão 
sobrevive vazio 
DREAmsumi. 

*".. 

Ivo Palitos - que tal como os seus sócios 
(e irmãos) confessa que não dependia do 
bar para "sobreviver", pois tem outras ati-
vidades profissionais - recorda, nostálgi-
co, o sem número de noites que o Popu-
lar encheu para lá da lotação máxima de 
120 pessoas. Clientes, família, amigos e 
música. Um pouco tudo ao 'monte', mas 
sem nunca deixar de fazer sentido. 

A pandemia travou o sonho... mas não 
o "matou". E Palitos é, no meio do pes-
simismo, uma voz que se destaca: "Vamos 
continuar a alimentar a marca Popular. 
E quando tudo isto passar, vamos vol-
tar a abrir, o pessoal vai voltar em for-
ça, ainda com mais vontade, e sedento 
de música e de cultura". Mas onde será 
o Popular? "No mesmo sítio, não pode-
rá ser. Mas um certeza tenho: vai ser em 
Alvaiade!". 

BAR REINVENTA-SE EM VISEU Talvez se 
julgue que fora dos 121 concelhos em 
estado de emergência se "respire", mas 
nem todos concordam com tal ideia. Mui-
to menos quem vive do setor dos bares 
e discotecas. Olavo Sousa, CEO do Gru-
po Noite Biba - que marca o rimo da noi-
te em cidades como Viseu. Coimbra ou 
Figueira da Foz - explica ao i como as 
suas casas se "mantêm encerradas des-
de março. sem faturarem um único curo". 
"Era impossível abrirmos. O nosso con-
ceito é, sobretudo, de discotecas, não 
dava para abrirmos apenas até às 20h 
ou até à 0111... E por isso optámos por 
avançar para um despedimento coleti-
vo logo em abril, uma vez que a priori-
dade foi mesmo reduzir custos, pois, mes-
mo sem receitas, há despesas fixas que 
se mantêm e que temos de continuar a 
pagar". Quais? "Por exemplo, os paga-
mentos a fornecedores, a luz, o próprio 
desgaste do material de uma casa que 
está fechada há oito meses, e o IRC refe-
rente a 2019, que me descapitalizou total-
mente", enumera. 

Olavo Sousa admite que tem contado 
"com a boa vontade dos senhorios para 
o pagamento das rendas", mas sabe que 
"a boa-fé das pessoas também tem limi-
tes". E perante as dificuldades, confessa 
que tem "recorrido à família para supor-
tar algumas coisas", acrescentando, toda-
via, que "se esta situação se mantiver 
por muito mais tempo, vai ser impossí-

  

vel aguentar". "Todo o projeto está em 
risco neste momento", lamenta. 

Face à imprevisibilidade, e perante a 
urgência em reagir, Olavo Sousa deu ordem 
para o bar ICE Clube Viseu, um dos espa-
ços do grupo, reabrir no passado sábado, 
embora "num modelo completamente 
diferente". E a dose repete-se já hoje à noi-
te (entre as 21h30 e as 01h). "É uma apos-
ta, mas não é fácil convencer os clientes 
a virem. Basicamente, vamos fazer o que 
o Governo nos autoriza desde julho: no 
lugar da pista de dança colocámos mesas 
e cadeiras, servimos uns petiscos a acom-
panhar as bebidas.... vamos ver. Se servir 
para cobrir os custos fixos da empresa 
mantemos a casa aberta, caso contrário 
teremos de voltar a fechar. Estamos a 
experimentar", explica. 

ALGARVE "NO LIMITE" O Algarve conti-
nua a ser um caso difícil de resolver. Sem 
turistas, ninguém se preocupa muito em 
encontrar nesta fase soluções. "A nossa 
atividade é, por natureza, sazonal. O verão 
está perdido e avizinha-se agora um inver-
no muito penoso. Não sei mesmo como 
vamos aguentar isto", diz ao í Liberto 
Mealha, dono da discoteca Kiss Club e 
presidente da Associação de Bares e Dis-
cotecas do Sul e Algarve (ABDSA). 

O experiente empresário considera que 
o problema exige "obrigatoriamente" o 
apoio do Governo. E caso essa ajuda não 
surja, não tem dúvidas: "Vai ser quase o 
fim da atividade". "Há empresários que 
já desistiram e outros que ainda estão a 
tentar aguentar até ao final do ano. Ago-
ra, se não aparecerem mais apoios do 
Governo a fundo perdido, não vejo como 
será possível que isso seja possível". 

Sem pessoas, os bares e as discotecas 
da região continuam fechados, como 
aliás, costuma acontecer nesta fase do 
ano, desta vez, não fazendo contas aos 
lucros do verão, mas olhando em fren-
te para uma época baixa que se prevê 
bem mais dura do que o habitual. "Vive-
se uma angústia enorme entre os empre-
sários. A preocupação é mesmo muito 
grande. Os empresários têm de conti-
nuar a pagar as suas rendas, as suas con-
tas fixas, que se mantém mesmo com as 
casas fechadas. E muitos, obviamente, 
já não estão a conseguir responder. Há 
situações limite", diz Liberto Mealha. Página 9
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Zo o m // Entrevista 

Ana Jacinto. 
"Cada mês que 
passa é pior do 
que o outro. Vai 
ser o descalabro" 

Para a secretária-geral da AHRESP, os apoios 
anunciados pelo Governo ficam aquém do que 
é necessário. Redução do IVA e das rendas 
poderiam minimizar o impacto das perdas. 

SÓNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt 

Os dados do setor da restauração e 
hotelaria são cada vez mais 
dcsanimadores... 
Está como sempre alertámos. Desde a 
primeira hora que começámos a moni-
torizar os dados verificámos que cada 
mês que passa é um mês pior do que o 
outro. Tivemos o mês de agosto e de 
setembro em que sentimos uma subida 
tímida em algumas regiões, mas não foi 
suficiente para aguentar. Agora vai ser 
um descalabro. 
E com estas regras de restrição ainda 
será pior... 
Sim. 
Durante os dias semana , enquanto 
estiver em vigor o Estado de 
Emergência, os restaurantes têm de 
fechar às 22h30 nos concelhos mais 
afetados. Desta vez não foi dado prazo 
de tolerância como acontecia 
anteriormente? 
A ideia é tal e qual como está na resolu-
ção. É para os estabelecimentos encer-
rarem às 22h30, ponto final. A ideia é 
que não haja circulação de pessoas a par-
tir dessa hora. Ainda questionei se havia 
alguma tolerância para as pessoas pode-
rem pagar, sair calmamente e não haver 
necessidade dc fechar a correr, porque 
para encerrar a essa hora, os serviços 
que são prestados têm de encerrar antes. 
Ou seja, para as pessoas saírem todas até 
às 22h30, o encerramento tem de ser um 
bocadinho antes. 
Perante essa situação poderão haver 
restaurantes que ponderem não abrir 
já que correm o risco de servir menos 
refeições? 
Sim, porque, além das restrições coloca-
das à restauração, as próprias pessoas 
também têm restrições. Não podemos 
esquecer que há um recolher obrigató-
rio, as pessoas ficaram com receio de 
sair e de usufruirem destes espaços. 

. Durante estes dias tenho recebido foto-

  

grafias e relatos de todo o país dc ruas 
completamente desertas à volta dos res-
taurantes quando, numa situação nor-
mal, teríamos essas ruas repletas de via-
turas e com pessoas a circular. Não é a 
partir das 22h, é antes. 
As restrições que vão ser ainda mais 
apertadas durante estes dois fins de 
semana... 
Foi determinada a proibição de circula-
ção de pessoas na via pública, que a prin-
cípio não tinha exceções, depois veio 
revelar uma série delas para várias situa-
ções, nomeadamente para ir a um super-
mercado - que muitas vezes tem no seu 
interior um verdadeiro restaurante - ou 
a uma mercearia, mas que não permite 
ir a um restaurante nos próximos dois 
fins de semana, nem mesmo para ir bus-
car uma refeição para consumir em casa. 
Resumindo, posso ir buscar um frango 
assado a um supermercado, mas não o 
posso fazer indo a um restaurante/chur-
rasqueira. É óbvio que, com a frequên-
cia com que as regras mudam, pratica-
mente a cada 15 dias, é muito dificil gerir 
um negócio neste clima de incerteza e 
insegurança. A acrescer a tudo isto está 
a forma pouco clara com que a lei é redi-
gida, que tem levado sistematicamente 
a diferentes interpretações. Já não tenho 
em conta o número de vezes que ques-
tionámos a tutela, e que a própria reve-
la uma enorme dificuldade em respon-
der, isto quando o consegue fazer. 
Há o receio que se prolongue estas 
restrições para mais fins de semana? 
O receio é muito e existe sempre o 'isco 
dc vermos agravadas as atuais medidas 
- já bastante restritivas - consoante a 
evolução da pandemia que se vier a conhe-
cer. E estas são decisões tomadas tendo 
como base o conhecimento científico e, 
relativamente a este aspeto, não dete-
mos conhecimento suficiente para que 
as possamos refutar  -  mas apesar desta 
constatação, e independentemente de 
qualquer medida que se tenha tomado 
ou se venha a tomar, há três critérios  

fundamentais que têm de nortear qual-
quer medida: razoabilidade, proporcio-
nalidade e equidade. Ou seja, as decisões 
têm de ser razoáveis, têm de ter subja-
cente a racionalidadc, têm de ser pro-
porcionais e não impor sacrifícios des-
necessários ou que se venham a revelar 

"Posso ir buscar 
um frango assado ao 
supermercado, mas 

não posso ir a um 
restaurante/churrasqueira" 

"Recebo dezenas 
de fotografias de ruas 

completamente desertas 
quando, numa altura 

normal, estariam cheias" 

mais danosos do que o objetivo que se 
quer atingir, e por fim devem ser equi-
tativas, no fundo, ser justas. E ao longo 
de todo este tempo nem sempre estes 
princípios têm sido alcançados (que reco-
nhecemos ser extremamente difícil e 
complexo), e que tem nas mais recentes 
regras para o Estado de Emergência o 
seu exemplo mais gritante. 
Até que ponto ainda vai penalizar mais 
o setor? 
Diz bem, penalização do setor porque é 
exatamente assim que o setor se sente, 
quer a restauração e bebidas, quero alo-
jamento turístico. Esta crise, pelas suas 
características, ao limitar o contacto 
entre as pessoas e a sua circulação, criou 
a tempestade perfeita para que o turis-
mo fosse o setor que mais sentisse os 
seus efeitos. As medidas, mais ou menos 
restritivas, hão de estar sempre depen-
dentes da evolução epidemiológica e 
sabemos que estamos numa fase cres-
cente da epidemia, o que nos faz ante-
ver um cenário muito pouco propício 
para que possamos encetar um caminho 

• 

Página 10



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 22,60 x 31,50 cm²

  Corte: 10 de 13ID: 89623565 13-11-2020

'Ag 

ow 

4.
* 

. - 

• 

• Ir  3°1:11. 
115 411<r# P 

#10L: 
1k 

Ana Jacinto lembra que 
o setor perdeu mais de 
49 mil postos de trabalho 
no 3.° trimestre de 2020 
FOTOS MIGUEL SILVA 
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de retrocesso nas medidas. Posto este 
cenário, que parece inquestionável, cabe 
ao Governo perceber, e esperamos que 
as novas medidas possam ir nesse sen-
tido, que impondo cada vez mais restri-
ções e cada vez mais gravosas, tem de 
agir proporcionalmente ao nível dos 
apoios para que se possa compensar as 
empresas. Caso contrário, o único cená-
rio possível é o da insolvência e da per-
da de postos de trabalho. 
A AHRESP já elaborou um documento 
com medidas... 
Sim, o "Programa de Emergência -10 
medidas para evitar a destruição de 
empresas e do emprego", priorizando 
medidas, devidamente sustentáveis, que 
devem conhecer aplicação imediata. Pas-
sam pelo financiamento a fundo perdi-
do para micro, pequenas e médias empre-
sas correspondendo a 50% da quebra de 
faturação registada, pela extensão do 
layoff simplificado até 31 de dezembro 
de 2021, com a inclusão dos sócios-geren-
tes e isenção da TSU, pela redução tem-
porária da taxa do NA nos serviços de  

alimentação e bebidas, pela implemen-
tação de novas moratórias fiscais e con-
tributivas, bem como de todos os impos-
tos e tributações devidos até 30 de setem-
bro de 2021- absolutamente crucial dado 
que as empresas estão agora a liquidar 
o que à data se vence e as moratórias 

"Com a frequência com 
que as regras mudam 

é muito dificil gerir um 
negócio neste clima de 

incerteza e insegurança" 

"A crise económica 
e financeira que assola 

as empresas exige 
a implementação de 

medidas excecionais" 

que já findaram - pela isenção sobre as 
rendas de forma proporcional à quebra 
mensal de faturação e por medidas exce-
cionais para a animação noturna, que se 
encontra sem qualquer atividade desde 
março de 2020. Acreditamos que só com 
medidas desta natureza, as empresas 
vão conseguir resistir a esta fase, para 
que mais tarde possam iniciar uma reto-
ma. Para isso, é preciso que, nessa altu-
ra, estejam cá para a fazer. 
Entretanto foi anunciado pelo 
Governo medidas para o setor. 
Ficaram aquém do desejado? 
É verdade que as novas medidas já comu-
nicadas pelo Governo - programa Apoiar.PT 
e novas linhas de crédito com componen-
te de findo perdido e a revisão do apoio 
à retoma progressiva - introduzem um 
princípio, que consideramos positivo e 
que é o da concessão de verbas a fundo 
perdido, ou seja, dar efetivamente dinhei-
ro e apoios às empresas, e que há muito 
vinha sendo reclamado pela AHRESP. O 
lado menos positivo é o facto destas serem 
manifestamente insuficientes para as  

nossas atividades económicas, dado o 
prejuízo que têm vindo a acumular ao 
longo deste tempo em que este tipo de 
apoios não surgiu. A grave crise econó-
mica e financeira que assola as empre-
sas da restauração e bebidas e do aloja-
mento turístico exige a implementação 
de medidas absolutamente excecionais 
que garantam a sua sobrevivência e a 
manutenção dos postos de trabalho. Estes 
novos apoios ficam assim muito aquém 
das medidas que recentemente propuse-
mos ao Governo e que são absolutamen-
te fundamentais para as empresas das 
atividades económicas mais afetadas pela 
crise pandémica, que se perspetiva lon-
ga e ainda sem fim à vista. 
Mas já se assistiu à perda de postos de 
trabalho... 
Neste momento, o setor perdeu mais de 
49 mil postos de trabalho no 3.0  trimes-
tre de 2020 - período normal de maior 
empregabilidade - de acordo com dados 
no INE. O inquérito mensal da AHRESP, 
relativo ao mês de outubro, vem revelar 
uma intenção de recurso à insolvência 
de 41% das empresas de restauração e 
19% das empresas de alojamento. Ao nível 
do emprego, 47% das empresas de res-
tauração e 27% das empresas de aloja-
mento, indicaram que já efetuaram des-
pedimentos desde o início da pandemia. 
A faturação do mês de outubro foi devas-
tadora, com mais de 43% das empresas 
da restauração a registarem quebras 
homólogas de faturação acima dos 60%, 
e no alojamento turístico, mais de 36% 
das empresas registaram quebras homó-
logas de faturação acima dos 90%. Estes 
são números que não enganam e que 
revelam bem a gravidade da situação. 
Mas em relação às restrições nos próxi-
mos fins de semana, o Governo prome-
teu um reforço de medidas... 
Ao nível das compensações, desconhece-
mos ainda os detalhes exatos deste apoio 
adicional anunciado publicamente pelo 

continua na página seguinte » 
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primeiro-ministro. Por isso, a eficácia e 
oalcance do mesmo só saberemos depois 
de conhecermos os seus contornos. 
E quanto à ajuda anunciada pela 
Câmara de Lisboa? 
Todo o apoio é fundamental nesta fase e 
oapoio às empresas e às suas atividades, 
por parte das autarquias, é absolutamen-
te fundamental para a promoção e manu-
tenção da economia local e regional. São 
muitas as autarquias com quem a AHRESP 
já reuniu e está a trabalhar de perto. A 
Câmara de Lisboa é uma dessas autar-
quias e estes apoios agora anunciados, 
são mais uma ajuda para a sobrevivência 
das nossas empresas e dos seus postos de 
trabalho, uma vez que tocam em áreas 
críticas tais como o apoio direto à tesou-
raria das empresas através de um apoio 
a fundo perdido, entre 4 mil e 8 mil euros, 
às empresas com volume de negócios até 
500 mil curas e com quebras de fatura-
ção superiores 25%, o apoio na dinamiza-
ção e promoção das esplanadas no con-
texto de inverno, a isenção de taxas muni-
cipais, e o apoio à dinamização do consumo 
através de campanhas de comunicação, 
entre outras. O nosso diálogo com as autar-
quias é constante e acreditamos que, den-
tro das suas competências e capacidades, 
podem e devem ajudar as empresas dos 
seus territórios, e que tanto contribuem 
para o seu desenvolvimento. 
Mas os problemas não são apenas na 
restauração e hotelaria. A situação das 
discotecas é ainda mais gritante... 
É insustentável as discotecas e os bares 
estarem encerrados há quase nove meses. 
Estas empresas continuam a ter encar-
gos para pagar e parece que, às vezes, 
temos tendência para nos esquecermos 
disso. Pensamos que estão fechados e 
não têm encargos. Não. Estão fechados 
e têm encargos todos os meses porque 
têm uma parte do vencimento dos cola-
boradores que têm de pagar porque ape-
sar de estarem em layoff simplificado -
que continuou em curso para estes esta-
belecimentos encerrados - há uma par-
te do valor que tem de ser suportado 
pelas empresas. Têm de pagar rendas, 
moratórias fiscais porque estas entre-
tanto acabaram. Têm de pagar taxas, 
impostos, uma série de encargos que não 
pararam mesmo estando encerrados. 
A falta de turistas também não ajuda... 
Não há turistas e depois há estas medi-
das que vão sendo anunciadas. Sabemos 
que estamos numa pandemia, que está  

cada vez mais grave, que é preciso tomar 
medidas de contenção e isto está a pas-
sar-se por toda a Europa. Não contesta-
mos a aplicação destas medidas porque 
acreditamos que sejam absolutamente 
necessárias para travar a pandemia, que-
remos é condições para que as empresas 
se consigam aguentar e manter os postos 
de trabalho. É tão simples quanto isto. 
Nunca ninguém nos ouviu questionar se 
deviam ser estas ou outras mais leves por-
que acreditamos que o Governo está rodea-
do das informações necessárias para tomar 
estas decisões e olhando para o panora-
ma europeu, todos os países estão, de fac-
to, a tomar estas medidas e alguns até 
bastante piores. Agora, também nesses 
países assistimos a medidas concretas e 
robustas para estes setores de atividade 
com financiamento e incentivos. 
Neste momento, as receitas chegam 
para pagar as despesas do dia-a-dia? 
É para pagar salários. Ainda não se viu 
um despedimento em massa neste setor, 
mas os nossos dados já apontam para 
um número preocupante de despedi-
mentos e vai ser cada vez pior porque as 
empresas não conseguem pagar os salá-
rios aos seus colaboradores. Depois temos 
a banca e o endividamento. As micro 
empresas tiveram muita dificuldade em 
serem apoiadas pela banca, muitas delas 
desistiram e outras viram os seus pedi-
dos recusados. Está catastrófico. O mes-
mo acontece com as rendas, em que não 
há apoio absolutamente nenhum. É ver-
dade que o senhorio também não tem 
culpa desta pandemia, mas com os esta-
belecimentos a funcionarem com uma 
limitação de 50% e com uma faturação 
pequena deveria haver uma redução do 
valor da renda. 

"É insustentável 
as discotecas e os bares 

estarem encerrados 
há quase nove meses 

porque têm encargos" 

"Há setores que até 
cresceram na pandemia 

e não há justificação 
para serem apoiados. Os 

recursos são limitados" 

Ana Jacinto lamenta a mudança 
de decisões de 15 em 15 dias, 
uma vez que cria instabilidade 

num setor que já atravessa "uma 
grave crise" e afasta um cenário 

de fecho total, tal como aconteceu 
em março. Se isso vier a acontecer 

garante que será "um desastre" 

Deveria ser o Governo a ajudar os 
senhorios para que se assistisse a essa 
redução na renda? 
Sim, como fez no arrendamento habita-
cional em que criou um fundo para aju-
dar os senhorios que ficassem sem rece-
ber as rendas pagas ou quando houvesse 
dificuldade de os arrendatários pagarem. 
Nada desse mecanismo foi criado e, como 
tal, as empresas andam a pagar rendas a 
100%, sem faturação e sem conseguirem 
fazê-lo. Não nos podemos esquecer que 
nem todos os setores de atividade estão a 
sofrer de igual forma. E o que se tem dito 
sempre é que o setor da restauração e do 
alojamento turístico está a ser mais pena-
lizado com esta crise. Então se é assim 
temos que olhar para estes setores de for-
ma diferenciada. E são estes setores que 
têm de ter um plano de emergência dife-
renciado. Quando pedimos que o layoff 
simplificado seja estendido até ao final do 
ano que vem, como aconteceu em vários 
países, o que estamos a pedir é que esta 
medida seja aplicada a estes setores. Há 
setores que até cresceram na pandemia e 
não há justificação para serem apoiados 
porque os recursos são limitados e, por 
isso mesmo, temos de olhar de forma dife-
rente para aquilo que é diferente. Esta 
situação vai agravar-se consecutivamen-
te e o Governo vai ter de pagar tudo isto. 
Nem que seja em subsídios de 
desemprego... 
Exatamente. Aquilo que dizemos é para 
não permitirem que este tecido produ-
tivo se destrua, que as pessoas não tenham 
de acomodar os subsídios de desempre-
go e que permitam que estas empresas 
possam sobreviver ajudando-as como 
está a acontecer em outros países euro-
peus. O Governo no início da pandemia 
até agiu com celeridade, foi colocando 
algumas medidas importantes em vigor, 
mas à data de hoje, os apoios são insufi-
cientes, não estão a chegar às empresas 
e não vale a pena dizermos que vamos 
receber o dinheiro da Europa daqui a 
não sei quantos meses. Nessa altura, já 
está tudo encerrado, já acabou. Precisa-
mos agora, para nos aguentarmos depois. 
Tipicamente estes meses - outubro, 
novembro e depois janeiro, fevereiro -
já são difíceis numa situação normal, 
mas tínhamos o mês do Natal que dava 
algum alento. Este ano obviamente isso 
não vai acontecer. 
Este ano nem haverá lugar para 
jantares de Natal... 
Claro. O segmento dos eventos está com-
pletamente de rastos porque tinha uma 
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série de eventos marcados que foram 
cancelados por causa destas regras. Ago-
ra surge esta restrição adicional, isto é 
tudo muito complicado. Precisamos 
urgentemente de uma campanha de dina-
mização do consumo que seja robusta e 
com dimensão. 
E medidas como o IVAucher ajudam? 
É melhor do que zero, do que não haver. 
Percebemos a intenção, é boa mas não 
vai ter significado absolutamente nenhum. 
Precisamos de medidas como, por exem-
plo, o Reino Unido que implementou 
uma campanha massiva, direta, ágil, rápi-
da, sem burocracia nenhuma e todos 
beneficiavam de um desconto na restau-
ração. As pessoas estão com receio de ir 
à restauração e com estas últimas medi-
das de recolhimento é evidente que não 
circulam tanto na rua. Também o tele-
trabalho é desastroso para as nossas ati-
vidades. As pessoas ao deixarem de ir 
para os locais de trabalho deixam de 
tomar o pequeno-almoço e de almoçar 
fora. É desastroso. Também precisáva-
mos aqui de um reforço ao nível da dina-
mização do consumo que também não 
está a acontecer. A questão do IVA, que 
temos falado consecutivamente, tam-
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bém era importante. Pedimos a uma con-
sultora para fazer um estudo sobre o 
impacto do IVA à taxa reduzida de for-
ma temporária nos serviços de alimen-
tação e bebidas à semelhança do que 
muitos países europeus já o fizeram. É 
evidente que não havendo consumo, o 
beneficio não há de ser muito mas o que 
houver pode fazer com que as empresas 
ganhem alguma tesouraria e permitam 

"Percebemos 
a intenção da medida 

IVAucher mas 
não vai ter significado 

absolutamente nenhum" 

"O teletrabalho é 
desastroso para o setor 

porque se deixa de tomar 
o pequeno-almoço 

ou almoçar fora" 

manter postos de trabalho. Esta medi-
da foi preconizada por um conjunto de 
países europeus que já implementaram 
desde julho e está a surtir efeito. 
Chegou a alertar para a falta de 
conhecimento por parte das 
autoridades policiais. Corremos o 
risco de acontecer agora o mesmo? 
Ora se vende bebidas alcoólicas, ora não 
se vende, a partir de determinadas horas. 
Depois as câmaras podem intervir, mas 
umas intervêm outras não. Estamos per-
manentemente neste filme de 15 em 15 
dias. Devíamos ter um quadro legal asso-
ciado para que as empresas e cidadãos 
saibam que, se for necessário decretar 
um Estado de Calamidade, as regras asso-
ciadas são estas. Se tivermos que ir para 
um estado mais complexo, de Emergên-
cia, aquilo que está associado é isto. E é 
igual para todos, não é para cada uma 
das câmaras fazer aquilo que entender, 
para evitar termos dois estabelecimen-
tos um ao lado do outro, em que um per-
tence a uma câmara e o outro pertence 
a outra e um pode fechar às 22h e o outro 
fecha às 19h, por exemplo. 
É a tal falta de coerência... 
Não há coerência. Por parte dos empre-

  

sários há muitas dúvidas, por parte dos 
clientes mais dúvidas existem, o mesmo 
acontece com as próprias autarquias e 
as forças de segurança - sejam elas a PSP, 
GNR, ASAS, Polícia Municipal, etc - cada 
uma acaba por ter entendimentos diver-
sos. Tudo isto cria a maior confusão. A 
pior coisa que podemos ter é este enre-
do de dúvidas e de confusão porque depois 
no terreno permite que cada um faça o 
que quer. E isso não é bom para ninguém. 
Temos pedido sistematicamente que fos-
se definido um quadro normativo para 
cada um destes estados para percebemos 
quando é que há necessidade de ir aper-
tando ou aligeirando consoante os dados 
que vamos tendo. Temos de saber com 
que linhas é que nos cosemos porque isto 
de mexer num horário não pode ser fei-
to de forma ligeira. Mexe com os colabo-
radores, com as equipas, com as suas 
famílias e com os clientes. Há uma série 
de questões que devem ser programadas 
com alguma antecedência. E quando as 
pessoas estão a perceber o que devem 
fazer surge mais uma alteração. E pas-
samos a vida nisto. Não imagina os tele-
fonemas que recebemos com dúvidas de 
todos os quadrantes. Por parte dos empre-

  

sários, clientes, câmaras municipais, for-
ças policiais... ninguém se entende e depois 
gera, obviamente, conflitos desnecessá-
rios no terreno e já basta tudo aquilo que 
estamos a passar. 
Acredita que corremos o risco de 
recuar a março e os restaurantes 
terem de encerrar obrigatoriamente? 
Acho que ninguém quer isso. Nem nós 
queremos, nem os empresários, nem o 
Governo. Todos sabemos as consequên-
cias que isso acarreta para todos, para 
a economia, para as empresas, para as 
pessoas, para o nosso país. Se isso vier a 
acontecer será um desastre e ainda para 
mais porque já temos um setor confina-
do, que é o dos bares e das discotecas, 
que está há mais de oito meses a não ser 
apoiado. Assusta-me pensar que vamos 
para um novo confinamento sem ser-
mos apoiados. Mas a acontecer uma situa-
ção dessas, tem de haver as ditas com-
pensações e os ditos apoios que não apa-
recem. Já precisamos deles mesmo não 
estando confinados. Há relatos de empre-
sários que dão uma, duas refeições por-
que está tudo deserto. E se não dão almo-
ços, nem jantares é evidente que vão ter 
que fechar portas. Ninguém aguenta isto. Página 13
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José Manuel Boavida, presidente da Associação Protetora dos Diabéticos 
de Portugal, fala sobre a doença e os tempos de pandemia que vivemos 

"As pessoas 
escondem 
sintomas" 

"A ideia de que se portaram 
mal contribui para o estigma" 

"Temos uma sociedade que 
z cria os gordos e condena os gordos" 

"D. Sebastião é criado sem pai 
e sem mãe por causa da diabetes" 

// PÁGS. 20-27 

PAÍS EM CONFINAMENTO QUASE TOTAL. 
"É MESMO PARA FICAR EM CASA" 
Primeiro-ministro nào quer más interpretações e manda todos recolher //PÁGS. 2-3 

O AFUNDAN_ÇO 
DA RESTAURAÇAO 
E HOTELARIA 

São vários os hotéis já fechados - do grupo Mis só 
resta um aberto. Quartos estão  a  ser transformados 
em escritórios ao dia // Restaurantes acabam com 

folga à semana // Discotecas às escuras há mais 
de oito meses // Ana Jacinto, da AHRESP: 

"Cada mês que passa é pior do que o outro" 
// PAGS. 8-19 
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Porto Mais 
de 80 hotéis 
podem fechar 
até ao final  
do ano

Desde o início do mês, no Porto já fe-
charam as portas 20 hotéis, num total 
de mais de 3200 camas. “O cenário é 
dramático e até ao primeiro trimestre 
de 2021 não se afigura melhor”, diz 
Luís Pedro Martins. Após reunir com 
hoteleiros e associações do sector, 
o presidente do Turismo do Porto 
e Norte de Portugal (TPNP) aponta 
para um congelamento da atividade 
superior a 70%, o que pode “preci-
pitar o fecho de mais de 80 hotéis”. 
Sem turismo externo e o mercado 
nacional confinado com o recolher 
obrigatório em todo o Grande Porto, 
as reservas de quartos caíram a pi-
que, com taxas de ocupação abaixo 
dos 20%. “Cerca de 10% das unidades 
hoteleiras que fecharam em março 
não reabriram e receio que acon-
teça o mesmo nesta segunda vaga 
pandémica, se não houver medidas 
de compensação mais robustas do 
Governo, como moratórias fiscais ou 

apoios à tesouraria a fundo perdido”, 
refere Rodrigo Pinto Barros.

O líder da Associação Portuguesa 
de Hotelaria, Restauração e Turismo 
(APHORT) afirma que em outubro a 
quebra de turistas foi mitigada com  
visitantes city break nacionais e even-
tos empresariais, nichos “relevantes 
para o Porto, mas paralisados pelas 
limitações de circulação e recolher 
obrigatório”. Pinto Barros avança que 
Porto e Lisboa são as cidades mais 
afetadas pelo “brutal” cancelamento 
de reservas nas últimas duas semanas, 
temendo que “vários hotéis” desapa-
reçam. “Não podemos ter novas restri-
ções de 15 em 15 dias. O que pedimos 
são medidas estáveis e coerentes para 
gerir as nossas empresas”, reivindica.

Pedro Serra, diretor de Operações 
da Sonae Capital Hotelaria, nota que o 
grupo já fechou o The Artist e pondera 
encerrar o The House Ribeira, sendo 
as reservas canalizadas para o Porto 
Palácio, com 250 quartos e taxas de 
ocupação de 10%. “Em 35 anos, nun-
ca encerrámos”, diz, lembrando que 
de março a maio o hotel manteve 70 
quartos ocupados com profissionais 
de saúde. “Foi o nosso contributo para 
esta pandemia”, frisa. Com todos os 
eventos corporate cancelados, Pedro 
Serra apela ao Governo que reverta a 
proibição de eventos de mais de cinco 
pessoas. “Não faz sentido, quando as 
salas de cinema e teatro estão aber-
tas”, frisa. O Grupo Fladgate fechou 
o Infante Sagres, na Baixa, mantém 
aberto o The Yeatman e o Vintage 
House, no Douro. “Fora das cidades 
há mais procura”, diz o líder da TPNP, 
que apela a mais apoios para que “a 
oferta não desapareça na retoma”.

Isabel Paulo
ipauloexpresso.impresa.pt

Das 122 unidades hoteleiras  
da cidade, 20 já encerraram 
temporariamente as portas. 
Sem apoios a fundo perdido, 
70% da atividade vai congelar
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CCO 

OUTROS CONCELHOS 

Matosinhos 
O anúncio do programa 
municipal "Matosinhos: 
Casa Acessível", atraiu 
promotoras imobiliá-
rias. O interesse das em-
presas significa que o 
concelho poderá dispo-
nibilizar casas novas e a 
um valor acessível aos 
munícipes. 

Lisboa 
O "Renda Segura" já 
lançou duas fases de 
candidaturas a proprie-
tários que queiram ar-
rendar os seus imóveis à 
Câmara, como acontece 
no Porto. 
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Manuel Ferreira, de 57 anos, arrendou o seu Ti na Rua das Flores, que funcionava há três anos como Airbnb, à Câmara do Porto 

Alojamento local hesita em 
mudar para arrendamento 
Câmara do Porto lançou projeto para combater falta de habitação na cidade, mas novo 
imposto cria entrave na adesão a programas municipais, diz o lider da associação do setor 

Adriana Castro 
adriana.castro@jn.pt 

HABITAÇÃO  Há 8566 estabeleci-
mentos registados como Aloja-
mento Local no Porto, mas até 
agora foram disponibilizados ape-
nas 39 à Câmara no âmbito do pro-
grama de arrendamento de longa 
duração "Porto com Sentido". A 
baixa atratividade de um projeto 
que, em muitos aspetos, "é inova-
dor", admite Eduardo Miranda, 
presidente da Associação do Aloja-
mento Local em Portugal (ALEP), 
explica-se com a criação, por par-
te do Governo, de um novo impos-
to que será pago sempre que seja 
alterado o uso do imóvel em ques-
tão. A taxa está prevista no Orça-
mento do Estado para 2021. 

"Isto traz muitos receios por par-
te dos proprietários. Em vez de re-
solver o problema, mantém-se o 
obstáculo para o setor. É este tipo 
de instabilidade fiscal que faz com 
que os proprietários tenham 
medo de aderir a estes programas. 

to tradicional. Aliás, os restantes 
apartamentos estão arrendados. 
Este espaço é que se tornou mui-
to pequeno para o senhor, que ia 
ter o segundo filho, e acabou por 
sair", conta o também proprietá-
rio da farmácia na mesma rua, ga-
rantindo, no entanto, que o esfor-
ço em manter a casa para turistas 
"não vale a pena". Este ano, a que-
bra foi de seis mil euros. "Não tive 
ninguém desde janeiro", conta. 

Por noite, no Airbnb, Manuel co-
brava 60 euros. "Mas houve quem 
alugasse um apartamento a 20 eu-
ros por noite para tentar recupe-
rar", revela o proprietário, consi-
derando que esse valor não é sufi-
ciente para fazer a limpeza e de-
sinfeção correta da casa. 

Manuel candidatou-se ao "Porto 
com Sentido", sabendo que o má-
ximo de renda serão 550 euros. 
"Uma das vantagens é poder rece-
ber dois anos de renda em adian-
tado", considera, prevendo já o ar-
ranjo do telhado, "estragado pelas 
gaivotas". • 

lhia ir para o arrendamento. No 
entanto, esclarece, "agora, [com a 
nova taxa] há quem tenha de pa-
gar imposto para sair e não tenha 
tido rendimento nenhum". Ou 
seja, o imposto traduz-se no paga-
mento, ao longo de quatro anos, 
de 1,5% sobre o valor patrimonial 
do imóvel. Caso o edifício valha 
200 mil euros, o proprietário terá 
de pagar 750 euros por ano. 

Acontece que, para quem não 
tem outra fonte de rendimento, o 
imposto representa a perda de um 
mês de renda, por exemplo, ou 
mais. "Numa época de crise, ter de 
pagar para sair do negócio não tem 
lógica", diz Eduardo Miranda. 

A meio, mudam as regras do jogo", 
critica o presidente da associação. 

A Câmara lançou o projeto "Por-
to com Sentido" com vista a au-
mentar a oferta de habitação na ci-
dade, a preços controlados. Mas o 
esforço municipal estará a ser traí-
do pelo novo imposto. 

A maioria das habitações disponí-
veis no Porto, no âmbito do progra-
ma, são no Centro Histórico (20). 
Segue-se a freguesia do Bonfim, 
com 13 casas, e depois Paranhos, 
Ramalde e Campanhã. Nas fregue-
sias de Lordelo do Ouro, Massare-
los, Aldoar, Foz do Douro e Nevo-
gilde não houve interessados. Para 
já, também ainda não foram aber-
tas candidaturas a possíveis inqui-
linos. As habitações estão a ser alvo 
de vistoria e depois celebram-se os 
contratos de arrendamento entre 
os proprietários e a Autarquia - que 
só depois os subarrendará. 

Eduardo Miranda explica que foi 
eliminado o pagamento de mais-
-valias, que tinham de ser pagas 
quando se desistia do AL e se esco-

 

"NÃO VALE A PENA" 

Manuel Ferreira, de 57 anos, é um 
dos poucos proprietários que deci-
diram aderir ao programa munici-
pal. Para o dono de um Ti na Rua 
das Flores, a mudança para AL só 
surgiu depois do inquilino que lá 
vivia ter de sair, há três anos. 

"Sempre estive no arrendamen-
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ENTREVISTA 

"Vivemos 
um momento 

c e grande 
aflição" 

Eduardo Miranda 
Pres. Associação do Alojamento 
Local em Portugal 

F 

já se sente uma segunda quebra 
no setor, com a chegada de um 
novo confinamento? 
No verão, e até agosto, houve que-
bras entre os 50 e os 60%, em ci-
dades mais pequenas, fora do Por-
to e Lisboa. Mas neste momento 
já estão com perdas quase de 90%. 
O setor está parado. Nem merca-
do interno temos, até por conta 
das novas restrições ao fim de se-
mana. 

Quais seriam as eventuais solu-
ções para diminuir o impacto da 
pandemia? 
O importante seria, sobretudo, 
abrir outras portas. Caso esta ques-
tão da criação de um novo impos-
to na alteração do uso dos imóveis 
se resolva, no início do próximo 
ano, com certeza que muita gente 
poderá migrar para o arrendamen-
to de longa duração. Porque há 
muitos que não têm alternativa, o 
imóvel não é deles, são só respon-
sáveis pela gestão. Estamos a viver 
um momento de grande aflição. 

Esse pagamento aplica-se a 
quem ainda não tenha aberto o 
negócio? 
Exato. Alguém que tenha aberto 
em dezembro do ano passado, à es-
pera de receber hóspedes a partir 
de março, vai ter de pagar para al-
terar o uso. Não tem lógica. 

Que opções podem, então, os 
proprietários destes negócios 
tomar? 
A solução que resta é seguir pelas 
opções "mid-term" [meio-termo]. 
Ou seja, altera-se na mesma o uso 
para arrendamento mas com valo-
res muito mais elevados e duran-
te menos tempo, durante dois ou 
três meses. Arrendam a estrangei-
ros que precisem de uma solução 
temporária ou até a casais que es-
tejam a divorciar-se.• 

O que é o programa 
"Porto com Sentido? 
É um projeto municipal com o 
objetivo de aumentar a oferta 
de arrendamento de longa du-
ração na cidade, destinado a 
pessoas da chamada "classe mé-
dia". A Câmara do Porto, que 
participa como arrendatário, 
pretende captar mil alojamen-
tos até 2022, de diferentes tipo-
logias e distribuídos pelas várias 
freguesias. 

Isto significa que os valores 
das rendas diminuem? 
Para o inquilino sim. Ou seja, o 
Município arrenda as casas aos 
proprietários por um valor (que 
tem sempre um teto máximo). 
Posteriormente, a Câmara su-
barrendará essas habitações a 
possíveis inquilinos por um 
preço inferior (pode chegar a 
menos 30%). A atribuição das 
habitações será feita por sor-
teio, transmitido via digital. 

E o que ganham os proprietá-
rios ao candidatarem-se? 
Além de poderem receber o va-
lor correspondente a dois anos 
de renda em adiantado, a gestão 
do contrato de arrendamento e 
a manutenção da habitação fi-
cam como responsabilidade do 
Município. Isto, independente-
mente da casa estar ocupada ou 
não. No final do contrato, os 
imóveis serão sempre entre-
gues nas condições iniciais. 

Os inquilinos têm de 
responder a que critérios? 
O principal critério são os rendi-
mentos, sendo que um só can-
didato não pode ultapassar os 
35 mil euros anuais e um agre-
gado com duas pessoas não 
pode ultrapassar os 45 mil eu-
ros anuais, por exemplo. O pro-
grama dá prioridade a casais jo-
vens, a famílias com crianças 
em idade escolar, pessoas com 
deficiência e a quem trabalha 
no Porto. 
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Quando as 12 badaladas se zerem 

ouvir, 2021 deverá chegar às ruas de 

Portugal com menos festejos do que 

aqueles que habitualmente enchem 

as ruas e praças. E, já antes disso, o 

Natal será assinalado com menos pro-

gramação em diferentes cidades. 

Várias autarquias estão a suspender 

eventos de Natal e passagem de ano. 

No Porto, não haverá fogo-de-artifício 

para assinalar o novo ano, em Lisboa, 

não haverá concerto no Terreiro do 

Paço. Há quem esteja a tentar adaptar 

as actividades ao universo virtual e 

municípios que ainda estão a decidir 

o que fazer. No horizonte, apenas 

uma certeza: será um Natal e uma 

entrada num novo ano diferentes e 

adaptados às regras da pandemia. 

Neste ano, na Madeira, salva-se o 

fogo-de-artifício, que assinala a pas-

sagem de ano, as iluminações de 

Natal nas ruas do Funchal e das 

principais localidades do arquipé-

lago, e pouco mais. A Câmara do 

Funchal quer manter parte da tra-

dição, circunscrevendo o dia aos 

cantares tradicionais, mantendo 

assim a “componente mais histórica 

e tradicional”.  

Em Lisboa, con rmou o PÚBLICO 

junto de fonte de autarquia, também 

não está prevista este ano a realização 

de um concerto no Terreiro do Paço, 

para celebrar 2021. Quanto ao Natal, 

haverá luzes e uma árvore na emble-

mática praça da cidade, mas sem 

inauguração. Também não estão pro-

gramadas iniciativas de rua. 

No Porto, a câmara já tinha igual-

mente anunciado alterações na qua-

dra natalícia e nos festejos de ano 

novo. Haverá iluminação, mas não 

haverá árvore de Natal nem fogo-de-

artifício na passagem de ano.  

Já em Faro haverá iluminação de 

Natal, mas o orçamento que costu-

mava ser usado noutras actividades 

natalícias será aplicado no estímulo 

do comércio local, como explicou 

ao PÚBLICO o vice-presidente da 

autarquia. A ideia permitirá entre-

gar vouchers a famílias que serão 

Menos alarido e menos 
festejos: como o país prepara  
o Natal e a passagem de ano

sorteados semanalmente, de manei-

ra a estimular o consumo no muni-

cípio. No que toca à passagem de 

ano, e embora se preveja que as 12 

badaladas sejam assinaladas com 

fogo-de-artifício, outros eventos 

estão cancelados. 

Em Coimbra, a câmara também já 

fez saber que, apesar do reforço da 

iluminação de Natal, a restante pro-

gramação de Natal foi cancelada. 

Segundo explicou o presidente da 

autarquia, Manuel Machado, ao 

PÚBLICO, Coimbra irá assinalar a 

Natal e de passagem de ano para logo 

que seja possível fazê-los em vários 

municípios do país, havendo o paga-

mento antecipado de uma parte des-

ses espectáculos”, diz o também 

presidente a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses. 

Noutro ponto da região centro, 

também não haverá o evento Óbidos 

Vila de Natal. Haverá, antes, percur-

sos pela vila, que estará ornamenta-

da, e algumas actividades. 

A Associação Portuguesa de 

Empresas de Congressos, Animação 

Turística e Eventos já tinha dito ao 

PÚBLICO que, após o anúncio de que 

o país entraria em situação de cala-

midade (agora estado de emergên-

cia), os membros desta associação 

viram 80% dos eventos de Natal can-

celados. O presidente da Associação 

Portuguesa das Agências de Viagens 

e Turismo, Pedro Costa Ferreira, 

acrescenta: “O sector está completa-

mente paralisado.” com Marta Sou-
sa Coutinho e Márcio Berenguer

Pandemia
Maria João Lopes

Não serão apenas os eventos 
que assinalam a passagem 
de ano a sofrer alterações.  
Já há autarquias a cancelar 
actividades natalícias

mjlopes@publico.pt

chegada fazendo gravações de vídeo 

e áudio com bandas e grupos da cida-

de que divulgará, depois, através das 

redes sociais e outras plataformas 

online naquela noite. Além disso, para 

evitar aglomerações junto ao rio, o 

que está em cima da mesa é escolher 

pontos diferentes nas 18 freguesias, 

apenas divulgados pouco antes, a 

partir dos quais será lançado o fogo-

de-artifício, para que as pessoas pos-

sam assistir das janelas. 

“O conhecimento que tenho é de 

reagendamento dos espectáculos de 
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FAÇA DESTA SEXTA-FEIRA 13
O SEU DIA DE SORTE

#GanhamosTodos

PUBLICIDADE

Lisboa  
Lobo Antunes 
discute  
com câmara 
futuro do  
seu acervo 
Cultura, 38

O Inimigo Público  
PSD já notificou a 
CMVM de que vendeu 
a alma ao Diabo  
 
Natal e fim de ano 
Lisboa sem concerto 
no Terreiro do Paço 
e Porto sem 
fogo-de-artifício 
Local, 27

Edição Lisboa • Ano XXXI • n.º 11.160 • 1,70€ • Sexta-feira, 13 de Novembro de 2020 • Director: Manuel Carvalho Adjuntos: Amílcar Correia, Ana Sá Lopes, David Pontes, Tiago Luz Pedro Directora de Arte: Sónia Matos

Governo con na 191 concelhos  
e fecha comércio e restaurantes
Costa encerra comércio e restaurantes entre as 13h e as 8h no m-de-semana. Há mais 77 concelhos  
com restrições severas. Con namentos parciais com resultados “encorajadores” na UE Destaque, 2 a 11

Presidente soube das 
suspeitas dois meses antes 
das detenções em 2018 p18

Layo  a 100%, reforço do 
SNS e subsídios de risco são 
algumas das propostas p16

Jovem é acusada de praticar 
ou autorizar a mutilação 
genital da lha bebé p20/21

Marcelo soube 
da encenação  
de Tancos pela 
PGR em Julho

Governo propõe 
medidas para 
PCP viabilizar 
Orçamento

Mutilação 
genital feminina 
em tribunal pela 
primeira vez 

DR

ISNN-0872-1548

Rede de concessionárias 
teve quebra de 14%  
no último trimestre p28

Brisa perdeu 
quatro mil 
carros por dia 
num trimestre

Escolhas do Presidente para 
as principais cidades do 
Brasil estão em risco p32/33

Bolsonaro não 
deve repetir a 
onda de 2018 
nas municipais

Wong Kar-Wai 
O regresso em 

cinco filmes

Cu
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Início Opção Turismo Algarve forma profissionais para turismo de natureza e cultural
 
Algarve forma profissionais para turismo de natureza e cultural
 
Novembro 13, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Até ao final do ano a Região de Turismo do Algarve pretende capacitar mais de 230 empresas e
profissionais do sector turístico nas áreas do património natural e cultural do destino, sem encargos
para os participantes.
 
O tiro de partida foi dado no início de Novembro com a organização de uma acção de capacitação para
qualificar as unidades de alojamento algarvias que operam no segmento de caminhada ou bicicleta. A
acção consiste em consultorias personalizadas, realizadas em cada alojamento por uma equipa
independente e especializada na implementação e adaptação de projectos bike & walk friendly.
 
A elevada procura por esta primeira acção de capacitação, motivada pelo sector do alojamento
turístico, esgotou as inscrições previstas e originou uma lista de espera, revelando o crescente
interesse das unidades de alojamento no turismo de natureza.
 
A acção de capacitação 'Bike & Walk Friendly' para unidades de alojamento realiza-se no âmbito da
candidatura 'SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve'
ao Programa Valorizar (Linha de Apoio à Sustentabilidade), do Turismo de Portugal.
 
No âmbito da mesma candidatura, a RTA convidou os profissionais de empresas de animação turística
a participar na acção de sensibilização e capacitação 'O nosso Património Cultural', que conta com a
colaboração da Direcção Regional de Cultura do Algarve e dos municípios de Faro, Tavira e Silves.
 
A iniciativa promove a sustentabilidade do turismo através da valorização e preservação dos bens
culturais da região, incentiva a uma correcta comunicação e a uma melhor experiência turística e
cultural do património edificado e estimula a adopção de boas práticas de visitação através da
realização de visitas orientadas nos municípios que integram o programa.
 
Por sua vez, as acções de capacitação dirigidas aos operadores marítimo-turísticos da área do Parque
Natural da Ria Formosa e do barlavento algarvio, cuidam de promover a protecção do ambiente e a
conservação e valorização do património natural da região.
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Finalmente, ainda vai realizar-se um ciclo de acções de capacitação 'Rota Eurovelo 1 e Percursos
Cicláveis no Algarve' destinadas aos profissionais de informação turística da Região de Turismo e dos
municípios do Algarve.
 
Esta rota ciclável combina, ao longo de mais de 9.100 quilómetros, os fiordes da Noruega, a costa
selvagem da Irlanda e as praias de Portugal, cruzando o Algarve de Vila Real de Santo António a
Odeceixe, num percurso com perto de 300 quilómetros de extensão.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Carolina Morgado
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A Região de Turismo do Algarve (RTA) tem em curso até ao final do ano um programa de ações de
sensibilização e de capacitação com o objetivo de promover a sustentabilidade do património natural e
cultural do destino, envolvendo mais de 230 empresas e profissionais do setor turístico regional e sem
encargos para os participantes.
 
O tiro de partida foi dado no início de novembro com a organização de uma ação de capacitação para
qualificar as unidades de alojamento algarvias que operam no segmento de caminhada e/ou bicicleta.
A ação consiste em consultorias personalizadas, realizadas em cada alojamento por uma equipa
independente e especializada na implementação e adaptação de projetos bike & walk friendly.
 
A elevada procura por esta primeira ação de capacitação, motivada pelo setor do alojamento turístico
- da hotelaria ao alojamento local e turismo no espaço rural -, esgotou as inscrições previstas e
originou uma lista de espera, revelando o crescente interesse das unidades de alojamento no turismo
de natureza.
 
A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  para unidades de alojamento realiza-se no âmbito da
candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve
ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
No âmbito da mesma candidatura  SustenTUR Algarve , a RTA convidou os profissionais de empresas
de animação turística a participar na ação de sensibilização e capacitação  O nosso Património Cultural
, que conta com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos municípios de Faro,
Tavira e Silves.
 
A iniciativa promove a sustentabilidade do turismo através da valorização e preservação dos bens
culturais da região, incentiva a uma correta comunicação e a uma melhor experiência turística e
cultural do património edificado e estimula a adoção de boas práticas de visitação através da
realização de visitas orientadas nos municípios que integram o programa.
 
Por sua vez, as ações de capacitação  O nosso Património Natural , dirigidas aos operadores marítimo-
turísticos da área do Parque Natural da Ria Formosa e do barlavento algarvio, cuidam de promover a
proteção do ambiente e a conservação e valorização do património natural da região e também
resultam da candidatura  SustenTUR Algarve .
 
Estas ações são realizadas pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve, um
dos principais centros de investigação em ciências marinhas em Portugal, que conta com uma equipa
especializada na área da conservação da natureza. Além dos conteúdos teóricos, estão programadas
saídas de campo para aplicação prática das regras e padrões de conduta responsável, visando
compatibilizar os interesses da conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável das atividades
marítimo-turísticas.
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Finalmente, ainda vai realizar-se um ciclo de ações de capacitação  Rota Eurovelo 1 e Percursos
Cicláveis no Algarve  destinadas aos profissionais de informação turística da Região de Turismo e dos
municípios do Algarve, fruto de uma dupla candidatura  Atlantic On Bike , projeto cofinanciado pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa INTERREG Espaço
Atlântico, e  SustenTUR Algarve , respetivamente.
 
A rota ciclável transnacional  EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica  combina, ao longo de mais de 9100
quilómetros, os majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias banhadas
pelo sol de Portugal, cruzando o Algarve de Vila Real de Santo António a Odeceixe, num percurso com
perto de 300 quilómetros de extensão.
 
Tavira, Faro, Albufeira e Lagos recebem sessões de capacitação sobre a rota EuroVelo 1, enquanto São
Brás de Alportel, Silves e Monchique acolhem sessões dedicadas aos percursos cicláveis no Algarve. As
sessões são conduzidas por técnicos especializados em cycling e além de formação em sala incluem
uma saída de campo para a realização de um troço ciclável com cerca de cinco quilómetros de
extensão.
 
LPM
 
[Additional Text]:
TurismoNatureza
TurismoNatureza3
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A Região de Turismo do Algarve (RTA) tem em curso até ao final do ano um programa de ações de
sensibilização e de capacitação com o objetivo de promover a sustentabilidade do património natural e
cultural do destino, envolvendo mais de 230 empresas e profissionais do setor turístico regional e sem
encargos para os participantes.
 
O tiro de partida foi dado no início de novembro com a organização de uma ação de capacitação para
qualificar as unidades de alojamento algarvias que operam no segmento de caminhada e/ou bicicleta.
A ação consiste em consultorias personalizadas, realizadas em cada alojamento por uma equipa
independente e especializada na implementação e adaptação de projetos bike & walk friendly.
 
A elevada procura por esta primeira ação de capacitação, motivada pelo setor do alojamento turístico
- da hotelaria ao alojamento local e turismo no espaço rural -, esgotou as inscrições previstas e
originou uma lista de espera, revelando o crescente interesse das unidades de alojamento no turismo
de natureza.
 
A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  para unidades de alojamento realiza-se no âmbito da
candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve
ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
Ação de sensibilização e capacitação "O nosso Património Cultural" crd_RTA
 
No âmbito da mesma candidatura  SustenTUR Algarve , a RTA convidou os profissionais de empresas
de animação turística a participar na ação de sensibilização e capacitação  O nosso Património Cultural
, que conta com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos municípios de Faro,
Tavira e Silves.
 
A iniciativa promove a sustentabilidade do turismo através da valorização e preservação dos bens
culturais da região, incentiva a uma correta comunicação e a uma melhor experiência turística e
cultural do património edificado e estimula a adoção de boas práticas de visitação através da
realização de visitas orientadas nos municípios que integram o programa.
 
Por sua vez, as ações de capacitação  O nosso Património Natural , dirigidas aos operadores marítimo-
turísticos da área do Parque Natural da Ria Formosa e do barlavento algarvio, cuidam de promover a
proteção do ambiente e a conservação e valorização do património natural da região e também
resultam da candidatura  SustenTUR Algarve .
 
Estas ações são realizadas pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve, um
dos principais centros de investigação em ciências marinhas em Portugal, que conta com uma equipa
especializada na área da conservação da natureza. Além dos conteúdos teóricos, estão programadas
saídas de campo para aplicação prática das regras e padrões de conduta responsável, visando
compatibilizar os interesses da conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável das atividades
marítimo-turísticas.
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Finalmente, ainda vai realizar-se um ciclo de ações de capacitação  Rota Eurovelo 1 e Percursos
Cicláveis no Algarve  destinadas aos profissionais de informação turística da Região de Turismo e dos
municípios do Algarve, fruto de uma dupla candidatura  Atlantic On Bike , projeto cofinanciado pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa INTERREG Espaço
Atlântico, e  SustenTUR Algarve , respetivamente.
 
A rota ciclável transnacional  EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica  combina, ao longo de mais de 9100
quilómetros, os majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias banhadas
pelo sol de Portugal, cruzando o Algarve de Vila Real de Santo António a Odeceixe, num percurso com
perto de 300 quilómetros de extensão.
 
Tavira, Faro, Albufeira e Lagos recebem sessões de capacitação sobre a rota EuroVelo 1, enquanto São
Brás de Alportel, Silves e Monchique acolhem sessões dedicadas aos percursos cicláveis no Algarve. As
sessões são conduzidas por técnicos especializados em cycling e além de formação em sala incluem
uma saída de campo para a realização de um troço ciclável com cerca de cinco quilómetros de
extensão.
 
[Additional Text]:
A RTA capacita e promove o Turismo de Natureza e Cultural
 
Redação
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ALGARVE CAPACITA EMPRESAS E PROFISSIONAIS
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) tem em curso até ao final do ano um programa de ações de
sensibilização e de capacitação com o objetivo de promover a sustentabilidade do património natural e
cultural do destino, envolvendo mais de 230 empresas e profissionais do setor turístico regional e sem
encargos para os participantes.
 
O tiro de partida foi dado no início de novembro com a organização de uma ação de capacitação para
qualificar as unidades de alojamento algarvias que operam no segmento de caminhada e/ou bicicleta.
A ação consiste em consultorias personalizadas, realizadas em cada alojamento por uma equipa
independente e especializada na implementação e adaptação de projetos bike & walk friendly.
 
A elevada procura por esta primeira ação de capacitação, motivada pelo setor do alojamento turístico
- da hotelaria ao alojamento local e turismo no espaço rural -, esgotou as inscrições previstas e
originou uma lista de espera, revelando o crescente interesse das unidades de alojamento no turismo
de natureza.
 
A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  para unidades de alojamento realiza-se no âmbito da
candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve
ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
No âmbito da mesma candidatura  SustenTUR Algarve , a RTA convidou os profissionais de empresas
de animação turística a participar na ação de sensibilização e capacitação  O nosso Património Cultural
, que conta com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos municípios de Faro,
Tavira e Silves.
 
A iniciativa promove a sustentabilidade do turismo através da valorização e preservação dos bens
culturais da região, incentiva a uma correta comunicação e a uma melhor experiência turística e
cultural do património edificado e estimula a adoção de boas práticas de visitação através da
realização de visitas orientadas nos municípios que integram o programa.
 
Por sua vez, as ações de capacitação  O nosso Património Natural , dirigidas aos operadores marítimo-
turísticos da área do Parque Natural da Ria Formosa e do barlavento algarvio, cuidam de promover a
proteção do ambiente e a conservação e valorização do património natural da região e também
resultam da candidatura  SustenTUR Algarve .
 
Estas ações são realizadas pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve, um
dos principais centros de investigação em ciências marinhas em Portugal, que conta com uma equipa
especializada na área da conservação da natureza. Além dos conteúdos teóricos, estão programadas
saídas de campo para aplicação prática das regras e padrões de conduta responsável, visando
compatibilizar os interesses da conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável das atividades
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marítimo-turísticas.
 
Finalmente, ainda vai realizar-se um ciclo de ações de capacitação  Rota Eurovelo 1 e Percursos
Cicláveis no Algarve destinadas aos profissionais de informação turística da Região de Turismo e dos
municípios do Algarve, fruto de uma dupla candidatura  Atlantic On Bike , projeto cofinanciado pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa INTERREG Espaço
Atlântico, e  SustenTUR Algarve , respetivamente.
 
A rota ciclável transnacional  EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica  combina, ao longo de mais de 9100
quilómetros, os majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias banhadas
pelo sol de Portugal, cruzando o Algarve de Vila Real de Santo António a Odeceixe, num percurso com
perto de 300 quilómetros de extensão.
 
Tavira, Faro, Albufeira e Lagos recebem sessões de capacitação sobre a rota EuroVelo 1, enquanto São
Brás de Alportel, Silves e Monchique acolhem sessões dedicadas aos percursos cicláveis no Algarve. As
sessões são conduzidas por técnicos especializados em cycling e além de formação em sala incluem
uma saída de campo para a realização de um troço ciclável com cerca de cinco quilómetros de
extensão.
 
ThemeGrill
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A Região de Turismo do Algarve tem em curso, até ao final do ano, um programa de ações de
sensibilização e de capacitação com o objetivo de promover a sustentabilidade do património natural e
cultural do destino, envolvendo mais de 230 empresas e profissionais do setor turístico regional e sem
encargos para os participantes. O tiro de partida foi dado no início de novembro com a organização de
uma ação de capacitação para qualificar as unidades de alojamento algarvias que operam no
segmento de caminhada e/ou bicicleta. A ação consiste em consultorias personalizadas, realizadas em
cada alojamento por uma equipa independente e especializada na implementação e adaptação de
projetos bike & walk friendly.
 
A elevada procura por esta primeira ação de capacitação, motivada pelo setor do alojamento turístico
- da hotelaria ao alojamento local e turismo no espaço rural -, esgotou as inscrições previstas e
originou uma lista de espera, revelando o crescente interesse das unidades de alojamento no turismo
de natureza. A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  para unidades de alojamento realiza-se no
âmbito da candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do
Algarve  ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
No âmbito da mesma candidatura  SustenTUR Algarve , a RTA convidou os profissionais de empresas
de animação turística a participar na ação de sensibilização e capacitação  O nosso Património Cultural
, que conta com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos municípios de Faro,
Tavira e Silves. A iniciativa promove a sustentabilidade do turismo através da valorização e
preservação dos bens culturais da região, incentiva a uma correta comunicação e a uma melhor
experiência turística e cultural do património edificado e estimula a adoção de boas práticas de
visitação através da realização de visitas orientadas nos municípios que integram o programa.
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Algarve capacita empresas e profissionais para turismo de natureza e cultural no destino
 
Sociedade
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) tem em curso até ao final do ano um programa de ações de
sensibilização e de capacitação com o objetivo de promover a sustentabilidade do património natural e
cultural do destino, envolvendo mais de 230 empresas e profissionais do setor turístico regional e sem
encargos para os participantes.
 
O tiro de partida foi dado no início de novembro com a organização de uma ação de capacitação para
qualificar as unidades de alojamento algarvias que operam no segmento de caminhada e/ou bicicleta.
A ação consiste em consultorias personalizadas, realizadas em cada alojamento por uma equipa
independente e especializada na implementação e adaptação de projetos bike & walk friendly.
 
A elevada procura por esta primeira ação de capacitação, motivada pelo setor do alojamento turístico
- da hotelaria ao alojamento local e turismo no espaço rural -, esgotou as inscrições previstas e
originou uma lista de espera, revelando o crescente interesse das unidades de alojamento no turismo
de natureza.
 
A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  para unidades de alojamento realiza-se no âmbito da
candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve
ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
No âmbito da mesma candidatura  SustenTUR Algarve , a RTA convidou os profissionais de empresas
de animação turística a participar na ação de sensibilização e capacitação  O nosso Património Cultural
, que conta com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos municípios de Faro,
Tavira e Silves.
 
A iniciativa promove a sustentabilidade do turismo através da valorização e preservação dos bens
culturais da região, incentiva a uma correta comunicação e a uma melhor experiência turística e
cultural do património edificado e estimula a adoção de boas práticas de visitação através da
realização de visitas orientadas nos municípios que integram o programa.
 
Por sua vez, as ações de capacitação  O nosso Património Natural , dirigidas aos operadores marítimo-
turísticos da área do Parque Natural da Ria Formosa e do barlavento algarvio, cuidam de promover a
proteção do ambiente e a conservação e valorização do património natural da região e também
resultam da candidatura  SustenTUR Algarve .
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Estas ações são realizadas pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve, um
dos principais centros de investigação em ciências marinhas em Portugal, que conta com uma equipa
especializada na área da conservação da natureza. Além dos conteúdos teóricos, estão programadas
saídas de campo para aplicação prática das regras e padrões de conduta responsável, visando
compatibilizar os interesses da conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável das atividades
marítimo-turísticas.
 
Finalmente, ainda vai realizar-se um ciclo de ações de capacitação  Rota Eurovelo 1 e Percursos
Cicláveis no Algarve  destinadas aos profissionais de informação turística da Região de Turismo e dos
municípios do Algarve, fruto de uma dupla candidatura  Atlantic On Bike , projeto cofinanciado pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa INTERREG Espaço
Atlântico, e  SustenTUR Algarve , respetivamente.
 
A rota ciclável transnacional  EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica  combina, ao longo de mais de 9100
quilómetros, os majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias banhadas
pelo sol de Portugal, cruzando o Algarve de Vila Real de Santo António a Odeceixe, num percurso com
perto de 300 quilómetros de extensão.
 
Tavira, Faro, Albufeira e Lagos recebem sessões de capacitação sobre a rota EuroVelo 1, enquanto São
Brás de Alportel, Silves e Monchique acolhem sessões dedicadas aos percursos cicláveis no Algarve. As
sessões são conduzidas por técnicos especializados em cycling e além de formação em sala incluem
uma saída de campo para a realização de um troço ciclável com cerca de cinco quilómetros de
extensão.
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo
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Economia
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) tem em curso até ao final do ano um programa de ações de
sensibilização e de capacitação com o objetivo de promover a sustentabilidade do património natural e
cultural do destino, envolvendo mais de 230 empresas e profissionais do setor turístico regional e
sem encargos para os participantes .
 
Segundo a RTA, o tiro de partida foi dado no início de novembro com a organização de uma ação de
capacitação para qualificar as unidades de alojamento algarvias que operam no segmento de
caminhada e/ou bicicleta. A ação consiste em consultorias personalizadas, realizadas em cada
alojamento por uma equipa independente e especializada na implementação e adaptação de projetos
bike & walk friendly.
 
A elevada procura por esta primeira ação de capacitação, motivada pelo setor do alojamento turístico
- da hotelaria ao alojamento local e turismo no espaço rural -,  esgotou as inscrições previstas e
originou uma lista de espera, revelando o crescente interesse das unidades de alojamento no turismo
de natureza , assinalou a mesma fonte.
 
A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  para unidades de alojamento realiza-se no âmbito da
candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve
ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal, completou.
 
No âmbito da mesma candidatura  SustenTUR Algarve , a RTA convidou os profissionais de empresas
de animação turística a participar na ação de sensibilização e capacitação  O nosso Património Cultural
, que conta com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos municípios de Faro,
Tavira e Silves.
 
A iniciativa promove a sustentabilidade do turismo através da valorização e preservação dos bens
culturais da região, incentiva a uma correta comunicação e a uma melhor experiência turística e
cultural do património edificado e estimula a adoção de boas práticas de visitação através da
realização de visitas orientadas nos municípios que integram o programa.
 
Por sua vez, as ações de capacitação  O nosso Património Natural , dirigidas aos operadores marítimo-
turísticos da área do Parque Natural da Ria Formosa e do barlavento algarvio, cuidam de promover a
proteção do ambiente e a conservação e valorização do património natural da região e também
resultam da candidatura  SustenTUR Algarve , acrescentou a RTA.
 
Estas ações são realizadas pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve, um
dos principais centros de investigação em ciências marinhas em Portugal, que conta com uma equipa
especializada na área da conservação da natureza. Além dos conteúdos teóricos, estão programadas
saídas de campo para aplicação prática das regras e padrões de conduta responsável, visando
compatibilizar os interesses da conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável das atividades
marítimo-turísticas.
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Finalmente, segundo a Região de Turismo do Algarve, ainda vai realizar-se um ciclo de ações de
capacitação  Rota Eurovelo 1 e Percursos Cicláveis no Algarve  destinadas aos profissionais de
informação turística da Região de Turismo e dos municípios do Algarve, fruto de uma dupla
candidatura  Atlantic On Bike , projeto cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional
(FEDER) através do Programa INTERREG Espaço Atlântico, e  SustenTUR Algarve , respetivamente.
 
A rota ciclável transnacional  EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica  combina, ao longo de mais de 9100
quilómetros, os fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias banhadas pelo sol de
Portugal, cruzando o Algarve de Vila Real de Santo António a Odeceixe, num percurso com perto de
300 quilómetros de extensão.
 
Tavira, Faro, Albufeira e Lagos recebem sessões de capacitação sobre a rota EuroVelo 1, enquanto São
Brás de Alportel, Silves e Monchique acolhem sessões dedicadas aos percursos cicláveis no Algarve. As
sessões são conduzidas por técnicos especializados em cycling e além de formação em sala incluem
uma saída de campo para a realização de um troço ciclável com cerca de cinco quilómetros de
extensão, concluiu.
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A Região de Turismo do Algarve (RTA) tem em curso até ao final do ano um programa de ações de
sensibilização e de capacitação com o objetivo de promover a sustentabilidade do património natural e
cultural do destino, envolvendo mais de 230 empresas e profissionais do setor turístico regional e sem
encargos para os participantes.
 
O tiro de partida foi dado no início de novembro com a organização de uma ação de capacitação para
qualificar as unidades de alojamento algarvias que operam no segmento de caminhada e/ou bicicleta.
A ação consiste em consultorias personalizadas, realizadas em cada alojamento por uma equipa
independente e especializada na implementação e adaptação de projetos bike & walk friendly.
 
A elevada procura por esta primeira ação de capacitação, motivada pelo setor do alojamento turístico
- da hotelaria ao alojamento local e turismo no espaço rural -, esgotou as inscrições previstas e
originou uma lista de espera, revelando o crescente interesse das unidades de alojamento no turismo
de natureza.
 
A ação de capacitação "Bike & Walk Friendly" para unidades de alojamento realiza-se no âmbito da
candidatura "SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve"
ao "Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade", do Turismo de Portugal.
 
No âmbito da mesma candidatura "SustenTUR Algarve", a RTA convidou os profissionais de empresas
de animação turística a participar na ação de sensibilização e capacitação "O nosso Património
Cultural", que conta com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos municípios de
Faro, Tavira e Silves.
 
A iniciativa promove a sustentabilidade do turismo através da valorização e preservação dos bens
culturais da região, incentiva a uma correta comunicação e a uma melhor experiência turística e
cultural do património edificado e estimula a adoção de boas práticas de visitação através da
realização de visitas orientadas nos municípios que integram o programa.
 
Por sua vez, as ações de capacitação "O nosso Património Natural", dirigidas aos operadores marítimo-
turísticos da área do Parque Natural da Ria Formosa e do barlavento algarvio, cuidam de promover a
proteção do ambiente e a conservação e valorização do património natural da região e também
resultam da candidatura "SustenTUR Algarve".
 
Estas ações são realizadas pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve, um
dos principais centros de investigação em ciências marinhas em Portugal, que conta com uma equipa
especializada na área da conservação da natureza. Além dos conteúdos teóricos, estão programadas
saídas de campo para aplicação prática das regras e padrões de conduta responsável, visando
compatibilizar os interesses da conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável das atividades
marítimo-turísticas.
 

Página 33



Finalmente, ainda vai realizar-se um ciclo de ações de capacitação "Rota Eurovelo 1 e Percursos
Cicláveis no Algarve" destinadas aos profissionais de informação turística da Região de Turismo e dos
municípios do Algarve, fruto de uma dupla candidatura "Atlantic On Bike", projeto cofinanciado pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa INTERREG Espaço
Atlântico, e "SustenTUR Algarve", respetivamente.
 
A rota ciclável transnacional "EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica" combina, ao longo de mais de
9100 quilómetros, os majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias
banhadas pelo sol de Portugal, cruzando o Algarve de Vila Real de Santo António a Odeceixe, num
percurso com perto de 300 quilómetros de extensão.
 
Tavira, Faro, Albufeira e Lagos recebem sessões de capacitação sobre a rota EuroVelo 1, enquanto São
Brás de Alportel, Silves e Monchique acolhem sessões dedicadas aos percursos cicláveis no Algarve. As
sessões são conduzidas por técnicos especializados em cycling e além de formação em sala incluem
uma saída de campo para a realização de um troço ciclável com cerca de cinco quilómetros de
extensão.
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Algarve capacita empresas e profissionais para Turismo Cultural e de Natureza no
destino
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/11/2020

Meio: Correio de Lagos Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=288d954a

 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) tem em curso, até ao final do ano, um programa de acções de
sensibilização e de capacitação com o objectivo de promover a sustentabilidade do património natural
e cultural do destino, envolvendo mais de 230 empresas e profissionais do sector turístico regional e
sem encargos para os participantes.
 
O tiro de partida foi dado no início de Novembro, com a organização de uma acção de capacitação
para qualificar as unidades de alojamento algarvias que operam no segmento de caminhada e/ou
bicicleta. A acção consiste em consultorias personalizadas, realizadas em cada alojamento por uma
equipa independente e especializada na implementação e adaptação de projectos bike and walk
friendly.
 
A elevada procura por esta primeira acção de capacitação, motivada pelo sector do alojamento
turístico - da hotelaria ao alojamento local e turismo no espaço rural -, esgotou as inscrições previstas
e originou uma lista de espera, revelando o crescente interesse das unidades de alojamento no
Turismo de Natureza.
 
A ação de capacitação  Bike and Walk Friendly  para unidades de alojamento realiza-se no âmbito da
candidatura "SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve"
ao Programa "VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade" do Turismo de Portugal. No âmbito da
mesma candidatura "SustenTUR Algarve", a RTA convidou os profissionais de empresas de animação
turística a participar na acção de sensibilização e capacitação  O nosso Património Cultural , que conta
com a colaboração da Direcção Regional de Cultura do Algarve e dos municípios de Faro, Tavira e
Silves. A iniciativa promove a sustentabilidade do turismo através da valorização e preservação dos
bens culturais da região, incentivando a uma correcta comunicação e a uma melhor experiência
turística e cultural do património edificado, bem como estimula a adopção de boas práticas de
visitação através da realização de visitas orientadas nos municípios que integram o programa.
 
Por sua vez, as acções de capacitação  O nosso Património Natural , dirigidas aos operadores
marítimo-turísticos da área do Parque Natural da Ria Formosa e do barlavento algarvio, cuidam de
promover a protecção do ambiente e a conservação e valorização do património natural da região e
também resultam da candidatura "SustenTUR Algarve". Estas acções são realizadas pelo Centro de
Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve, um dos principais centros de investigação em
ciências marinhas em Portugal, que conta com uma equipa especializada na área da conservação da
natureza. Além dos conteúdos teóricos, estão programadas saídas de campo para aplicação prática
das regras e padrões de conduta responsável, visando compatibilizar os interesses da conservação
ambiental e o desenvolvimento sustentável das atividades marítimo-turísticas.
 
Finalmente, vai realizar-se ainda um ciclo de acções de capacitação  Rota Eurovelo 1 e Percursos
Cicláveis no Algarve  destinadas aos profissionais de informação turística da Região de Turismo e dos
municípios do Algarve, fruto de uma dupla candidatura  Atlantic On Bike , projecto cofinanciado pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa "INTERREG Espaço
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Atlântico", e  SustenTUR Algarve , respectivamente.
 
A rota ciclável transnacional EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica combina, ao longo de mais de 9.100
quilómetros, os majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias banhadas
pelo sol de Portugal, cruzando o Algarve de Vila Real de Santo António a Odeceixe, num percurso com
perto de 300 quilómetros de extensão.
 
Tavira, Faro, Albufeira e Lagos recebem sessões de capacitação sobre a rota EuroVelo 1, enquanto São
Brás de Alportel, Silves e Monchique acolhem sessões dedicadas aos percursos cicláveis no Algarve. As
sessões são conduzidas por técnicos especializados em cycling e além de formação em sala incluem
uma saída de campo para a realização de um troço ciclável com cerca de cinco quilómetros de
extensão.
 
[Additional Text]:
Algarve capacita empresas e profissionais para Turismo Cultural e de Natureza no destino
 
Correio de Lagos
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RTA prepara empresários para turismo de natureza e cultural
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As ações envolvem mais de 230 empresas e profissionais do setor turístico regional e não têm
encargos para os participantes
 
Previous
 
Fotos D.R.
 
Rodrigo Guerreiro
 
Fotos D.R.
 
Rodrigo Guerreiro
 
Next14
A Região de Turismo do Algarve (RTA) tem em curso até ao final do ano um programa de ações de
sensibilização e de capacitação com o objetivo de promover a sustentabilidade do património natural e
cultural do destino, envolvendo mais de 230 empresas e profissionais do setor turístico regional e sem
encargos para os participantes.
 
"O tiro de partida foi dado no início de novembro com a organização de uma ação de capacitação para
qualificar as unidades de alojamento algarvias que operam no segmento de caminhada e/ou bicicleta",
explica a RTA em comunicado.
 
A ação consiste em "consultorias personalizadas, realizadas em cada alojamento por uma equipa
independente e especializada na implementação e adaptação de projetos bike & walk friendly".
 
A elevada procura por esta primeira ação de capacitação, motivada pelo setor do alojamento turístico
- da hotelaria ao alojamento local e turismo no espaço rural -, esgotou as inscrições previstas e
originou uma lista de espera, revelando o crescente interesse das unidades de alojamento no turismo
de natureza.
 
A ação de capacitação "Bike & Walk Friendly" para unidades de alojamento realiza-se no âmbito da
candidatura "SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve"
ao "Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade", do Turismo de Portugal.
 
No âmbito da mesma candidatura "SustenTUR Algarve", a RTA convidou os profissionais de empresas
de animação turística a participar na ação de sensibilização e capacitação "O nosso Património
Cultural", que conta com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos municípios de
Faro, Tavira e Silves.
 
A iniciativa promove "a sustentabilidade do turismo através da valorização e preservação dos bens
culturais da região, incentiva a uma correta comunicação e a uma melhor experiência turística e
cultural do património edificado e estimula a adoção de boas práticas de visitação através da
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realização de visitas orientadas nos municípios que integram o programa", indica a RTA.
 
Por sua vez, "as ações de capacitação 'O nosso Património Natural', dirigidas aos operadores
marítimo-turísticos da área do Parque Natural da Ria Formosa e do barlavento algarvio, cuidam de
promover a proteção do ambiente e a conservação e valorização do património natural da região e
também resultam da candidatura 'SustenTUR Algarve'", acrescenta.
 
O programa integra um ciclo de ações de capacitação "Rota Eurovelo 1 e Percursos Cicláveis no
Algarve" destinadas aos profissionais de informação turística da Região de Turismo e dos municípios
do Algarve, fruto de uma dupla candidatura "Atlantic On Bike", projeto cofinanciado pelo Fundo
Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa INTERREG Espaço Atlântico, e
"SustenTUR Algarve", respetivamente.
 
A rota ciclavel transnacional "EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica" combina, ao longo de mais de
9100 quilómetros, os majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias
banhadas pelo sol de Portugal, cruzando o Algarve de Vila Real de Santo António a Odeceixe, num
percurso com perto de 300 quilómetros de extensão.
 
Tavira, Faro, Albufeira e Lagos recebem sessões de capacitação sobre a rota EuroVelo 1, enquanto São
Brás de Alportel, Silves e Monchique acolhem sessões dedicadas aos percursos cicláveis no Algarve. As
sessões são conduzidas por técnicos especializados em cycling e além de formação em sala incluem
uma saída de campo para a realização de um troço ciclável com cerca de cinco quilómetros de
extensão.
 
Há 4 minutos
 
Redação
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RTA promove sustentabilidade junto de empresas e profissionais
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12-11-2020 (17h37)
 
Foto: Região de Turismo do Algarve
 
Foto: Região de Turismo do Algarve
 
Foto: Região de Turismo do Algarve
 
Foto: Região de Turismo do Algarve
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) está a promover gratuitamente um
 
"programa de acções de sensibilização e de capacitação com o objectivo
 
de promover a sustentabilidade do património natural e cultural" a mais
 
de 230 empresas e profissionais do sector.
 
O programa começou em Novembro com consultorias para projectos "bike & walk friendly", integradas
na candidatura SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve
ao Programa Valorizar - Linha de Apoio à Sustentabilidade, do Turismo de Portugal.
Para as empresas de animação turística, a RTA preparou as acções de sensibilização e capacitação "O
Nosso Património Cultural", que decorrem em colaboração com a Direcção Regional de Cultura do
Algarve e com os municípios de Faro, Tavira e Silves.
A temática "O Nosso Património Natural" vai ser abordada em sessões, com vertentes teórica e
prática, realizadas pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve, com o intuito
de promover a protecção, valorização e conservação do património natural junto de operadores
marítimo-turísticos da área do Parque Natural da Ria Formosa e do barlavento algarvio.
A EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica, com mais de 9.100 quilómetros que percorrem "os majestosos
fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias banhadas pelo Sol de Portugal, cruzando
o Algarve de Vila Real de Santo António a Odeceixe, num percurso com perto de 300 quilómetros",
também vai ter sessões dedicadas.
De acordo com o comunicado da RTA, as sessões de capacitação sobre a rota vão decorrer em Tavira,
Faro, Albufeira e Lagos, enquanto que São Brás de Alportel, Silves e Monchique recebem acções
dedicadas aos percursos cicláveis no Algarve, com vertente teórica e prática.
Estas iniciativas, dedicadas a profissionais de informação turística e municípios são resultado de uma
dupla candidatura Atlantic On Bike, projecto que é cofinanciado pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa INTERREG Espaço Atlântico, e SustenTUR
Algarve.
Clique para ver mais: Empresas & Negócios
Clique para ver mais: Portugal
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Algarve sensibiliza empresários para a sustentabilidade do património natural e
cultural
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Iniciativas arrancaram no início de novembro, não têm quaisquer encargos para os participantes e
contam com a adesão de 230 empresas e profissionais do setor turístico regional
 
A Região de Turismo do Algarve (RTA) tem em curso, até ao final do ano, um programa de ações de
sensibilização e de capacitação dirigido a empresários e profissionais do setor, que visa promover a
sustentabilidade do património natural e cultural do destino.
 
Segundo um comunicado da RTA, as iniciativas, que arrancaram no início de novembro e não têm
quaisquer encargos para os participantes, contam com a adesão de 230 empresas e profissionais do
setor turístico regional.
 
"O tiro de partida foi dado no início de novembro com a organização de uma ação de capacitação para
qualificar as unidades de alojamento algarvias que operam no segmento de caminhada e/ou bicicleta.
A ação consiste em consultorias personalizadas, realizadas em cada alojamento por uma equipa
independente e especializada na implementação e adaptação de projetos bike & walk friendly.", refere
a RTA, na informação divulgada.
 
A elevada procura da primeira iniciativa, acrescenta a RTA, "esgotou as inscrições previstas e originou
uma lista de espera, revelando o crescente interesse das unidades de alojamento no turismo de
natureza".
 
A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  para unidades de alojamento realiza-se no âmbito da
candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve
ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
No âmbito da mesma candidatura  SustenTUR Algarve , a RTA convidou os profissionais de empresas
de animação turística a participar na ação de sensibilização e capacitação  O nosso Património Cultural
, que conta com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos municípios de Faro,
Tavira e Silves.
 
"A iniciativa promove a sustentabilidade do turismo através da valorização e preservação dos bens
culturais da região, incentiva a uma correta comunicação e a uma melhor experiência turística e
cultural do património edificado e estimula a adoção de boas práticas de visitação através da
realização de visitas orientadas nos municípios que integram o programa", aponta a RTA.
 
Estas ações sobre Património Natural são dirigidas aos operadores marítimo-turísticos da área do
Parque Natural da Ria Formosa e do barlavento algarvio, e cuidam de promover a proteção do
ambiente e a conservação e valorização do património natural da região e também resultam da
candidatura  SustenTUR Algarve .
 
O programa de ações prevê ainda um ciclo sobre a  Rota Eurovelo 1 e Percursos Cicláveis no Algarve ,
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destinado aos profissionais de informação turística da Região de Turismo e dos municípios do Algarve,
fruto de uma dupla candidatura  Atlantic On Bike , projeto cofinanciado pelo Fundo Europeu de
Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa INTERREG Espaço Atlântico, e  SustenTUR
Algarve , respetivamente.
 
Tavira, Faro, Albufeira e Lagos recebem sessões de capacitação sobre a rota EuroVelo 1, enquanto São
Brás de Alportel, Silves e Monchique acolhem sessões dedicadas aos percursos cicláveis no Algarve. As
sessões são conduzidas por técnicos especializados em cycling e além de formação em sala incluem
uma saída de campo para a realização de um troço ciclável com cerca de cinco quilómetros de
extensão.
 
Publituris
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Algarve capacita empresas e profissionais para turismo de natureza e cultural no
destino
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A Região de Turismo do Algarve (RTA) tem em curso até ao final do ano um programa de ações de
sensibilização e de capacitação com o objetivo de promover a sustentabilidade do património natural e
cultural do destino, envolvendo mais de 230 empresas e profissionais do setor turístico regional e sem
encargos para os participantes.
 
O tiro de partida foi dado no início de novembro com a organização de uma ação de capacitação para
qualificar as unidades de alojamento algarvias que operam no segmento de caminhada e/ou bicicleta.
A ação consiste em consultorias personalizadas, realizadas em cada alojamento por uma equipa
independente e especializada na implementação e adaptação de projetos bike & walk friendly.
 
A elevada procura por esta primeira ação de capacitação, motivada pelo setor do alojamento turístico
- da hotelaria ao alojamento local e turismo no espaço rural -, esgotou as inscrições previstas e
originou uma lista de espera, revelando o crescente interesse das unidades de alojamento no turismo
de natureza.
 
A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  para unidades de alojamento realiza-se no âmbito da
candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve
ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
No âmbito da mesma candidatura  SustenTUR Algarve , a RTA convidou os profissionais de empresas
de animação turística a participar na ação de sensibilização e capacitação  O nosso Património Cultural
, que conta com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos municípios de Faro,
Tavira e Silves.
 
A iniciativa promove a sustentabilidade do turismo através da valorização e preservação dos bens
culturais da região, incentiva a uma correta comunicação e a uma melhor experiência turística e
cultural do património edificado e estimula a adoção de boas práticas de visitação através da
realização de visitas orientadas nos municípios que integram o programa.
 
Por sua vez, as ações de capacitação  O nosso Património Natural , dirigidas aos operadores marítimo-
turísticos da área do Parque Natural da Ria Formosa e do barlavento algarvio, cuidam de promover a
proteção do ambiente e a conservação e valorização do património natural da região e também
resultam da candidatura  SustenTUR Algarve .
 
Estas ações são realizadas pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve, um
dos principais centros de investigação em ciências marinhas em Portugal, que conta com uma equipa
especializada na área da conservação da natureza. Além dos conteúdos teóricos, estão programadas
saídas de campo para aplicação prática das regras e padrões de conduta responsável, visando
compatibilizar os interesses da conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável das atividades
marítimo-turísticas.
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Finalmente, ainda vai realizar-se um ciclo de ações de capacitação  Rota Eurovelo 1 e Percursos
Cicláveis no Algarve  destinadas aos profissionais de informação turística da Região de Turismo e dos
municípios do Algarve, fruto de uma dupla candidatura  Atlantic On Bike , projeto cofinanciado pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa INTERREG Espaço
Atlântico, e  SustenTUR Algarve , respetivamente.
 
A rota ciclável transnacional  EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica  combina, ao longo de mais de 9100
quilómetros, os majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias banhadas
pelo sol de Portugal, cruzando o Algarve de Vila Real de Santo António a Odeceixe, num percurso com
perto de 300 quilómetros de extensão.
 
Tavira, Faro, Albufeira e Lagos recebem sessões de capacitação sobre a rota EuroVelo 1, enquanto São
Brás de Alportel, Silves e Monchique acolhem sessões dedicadas aos percursos cicláveis no Algarve. As
sessões são conduzidas por técnicos especializados em cycling e além de formação em sala incluem
uma saída de campo para a realização de um troço ciclável com cerca de cinco quilómetros de
extensão.
 
Ademar Dias
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Ações de capacitação ajudam empresas algarvias de turismo de natureza e cultural
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A Região de Turismo do Algarve (RTA) tem em curso, até ao final do ano, um programa de ações de
sensibilização e de capacitação. O objetivo passa por promover a sustentabilidade do património
natural e cultural da região, envolvendo mais de 230 empresas e profissionais do setor turístico
regional e sem encargos para os participantes.
 
O tiro de partida foi dado no início de Novembro com a organização de uma ação de capacitação para
qualificar as unidades de alojamento algarvias que operam no segmento de caminhada e/ou bicicleta.
 
A ação consiste em consultorias personalizadas, realizadas em cada alojamento por uma equipa
independente e especializada na implementação e adaptação de projetos bike & walk friendly , explica
a RTA.
 
A elevada procura por esta primeira ação de capacitação, motivada pelo setor do alojamento turístico
- da hotelaria ao alojamento local e turismo no espaço rural -,  esgotou as inscrições previstas e
originou uma lista de espera, revelando o crescente interesse das unidades de alojamento no turismo
de natureza .
 
A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  para unidades de alojamento realiza-se no âmbito da
candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve
ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
No âmbito da mesma candidatura  SustenTUR Algarve , a RTA convidou os profissionais de empresas
de animação turística a participar na ação de sensibilização e capacitação  O nosso Património Cultural
, que conta com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos municípios de Faro,
Tavira e Silves.
 
A iniciativa promove a sustentabilidade do turismo através da valorização e preservação dos bens
culturais da região, incentiva a uma correta comunicação e a uma melhor experiência turística e
cultural do património edificado e estimula a adoção de boas práticas de visitação através da
realização de visitas orientadas nos municípios que integram o programa , explica a RTA.
 
Por sua vez, as ações de capacitação "O nosso Património Natural", dirigidas aos operadores marítimo-
turísticos da área do Parque Natural da Ria Formosa e do Barlavento algarvio, cuidam de promover a
proteção do ambiente e a conservação e valorização do património natural da região e também
resultam da candidatura  SustenTUR Algarve .
 
Estas ações são realizadas pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve, um
dos principais centros de investigação em ciências marinhas em Portugal, que conta com uma equipa
especializada na área da conservação da natureza.
 
Além dos conteúdos teóricos, estão programadas saídas de campo para aplicação prática das regras e
padrões de conduta responsável, visando compatibilizar os interesses da conservação ambiental e o
desenvolvimento sustentável das atividades marítimo-turísticas.

Página 44



 
Finalmente, ainda vai realizar-se um ciclo de ações de capacitação  Rota Eurovelo 1 e Percursos
Cicláveis no Algarve  destinadas aos profissionais de informação turística da Região de Turismo e dos
municípios do Algarve, fruto de uma dupla candidatura  Atlantic On Bike , projeto cofinanciado pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa INTERREG Espaço
Atlântico, e  SustenTUR Algarve , respetivamente.
 
A rota ciclável transnacional  EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica  combina, ao longo de mais de 9100
quilómetros, os fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias banhadas pelo sol de
Portugal, cruzando o Algarve de Vila Real de Santo António a Odeceixe, num percurso com perto de
300 quilómetros de extensão.
 
Tavira, Faro, Albufeira e Lagos recebem sessões de capacitação sobre a rota EuroVelo 1, enquanto São
Brás de Alportel, Silves e Monchique acolhem sessões dedicadas aos percursos cicláveis no Algarve. As
sessões são conduzidas por técnicos especializados em cycling e além de formação em sala incluem
uma saída de campo para a realização de um troço ciclável com cerca de cinco quilómetros.
 
Sul Informação
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Algarve qualifica mais de 230 participantes do trade regional para o Turismo de Natureza e Cultura Até
final do corrente ano, a Região de Turismo do Algarve (RTA) tem em curso um programa de ações de
sensibilização e de capacitação. Estas acções terão como objectivo promover a sustentabilidade do pa
 
Até final do corrente ano, a Região de Turismo do Algarve (RTA) tem em curso um programa de ações
de sensibilização e de capacitação.
 
Estas acções terão como objectivo promover a sustentabilidade do património natural e cultural do
destino, "envolvendo mais de 230 empresas e profissionais do sector turístico regional e sem encargos
para os participantes".
 
O inicio desta operação teve lugar começou em Novembro "com a organização de uma ação de
capacitação para qualificar as unidades de alojamento algarvias que operam no segmento de
caminhada e/ou bicicleta".
No âmbito desta acção haverá consultorias personalizadas, para cada alojamento, que serão levadas a
cabo "por uma equipa independente e especializada na implementação e adaptação de projetos bike &
walk friendly".
 
A muito grande procura desta acção vinda do sector de alojamento turístico, principalmente da
hotelaria e do alojamento local e turismo no espaço rural, esgotou as inscrições previstas tendo dado
lugar a um lista de espera, o que revela o muito interesse destas unidades hoteleiras pelo Turismo de
Natureza
 
"A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  para unidades de alojamento realiza-se no âmbito da
candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve
ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal", refere a nota
de imprensa
 
No âmbito desta mesma candidatura "SustenTUR Algarve", a RTA convidou "os profissionais de
empresas de animação turística" a participar na ação de sensibilização e capacitação  O nosso
Património Cultural , uma iniciativa que conta com a colaboração da Direção Regional de Cultura do
Algarve e dos municípios de Faro, Tavira e Silves.
 
Trata-se de uma iniciativa que promove a sustentabilidade do turismo através da valorização e
preservação dos bens culturais da região. Em simultâneo incentiva uma correcta comunicação e uma
melhor experiência turística e cultural.
 
"O nosso Património Natural", que integra acções de capacitação dirigidas aos operadores marítimo-
turísticos da área do Parque Natural da Ria Formosa e do barlavento algarvio, que por seu lado
promove a proteção do ambiente e a conservação e valorização do património natural da região e
também resultam da candidatura "SustenTUR Algarve".
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Compete ao Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve, a realização destas
acções, contando com uma equipa especializada na área da conservação da natureza.
 
Além dos conteúdos teóricos, estão programadas "saídas de campo para aplicação prática das regras e
padrões de conduta responsável, visando compatibilizar os interesses da conservação ambiental e o
desenvolvimento sustentável das actividades marítimo-turísticas."
 
A rota ciclável transnacional  EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica  combina, ao longo de mais de 9100
quilómetros, os majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias banhadas
pelo sol de Portugal, cruzando o Algarve de Vila Real de Santo António a Odeceixe, num percurso com
perto de 300 quilómetros de extensão.
 
Tavira, Faro, Albufeira e Lagos recebem sessões de capacitação sobre a rota EuroVelo 1, enquanto São
Brás de Alportel, Silves e Monchique acolhem sessões dedicadas aos percursos cicláveis no Algarve. As
sessões são conduzidas por técnicos especializados em cycling e além de formação em sala incluem
uma saída de campo para a realização de um troço ciclável com cerca de cinco quilómetros de
extensão.
 
Zita Ferreira Braga
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Algarve qualifica mais de 230 participantes do trade regional para o Turismo de Natureza e Cultura Até
final do corrente ano, a Região de Turismo do Algarve (RTA) tem em curso um programa de ações de
sensibilização e de capacitação. Estas acções terão como objectivo promover a sustentabilidade do pa
 
Até final do corrente ano, a Região de Turismo do Algarve (RTA) tem em curso um programa de ações
de sensibilização e de capacitação.
 
Estas acções terão como objectivo promover a sustentabilidade do património natural e cultural do
destino, "envolvendo mais de 230 empresas e profissionais do sector turístico regional e sem encargos
para os participantes".
 
O inicio desta operação teve lugar começou em Novembro "com a organização de uma ação de
capacitação para qualificar as unidades de alojamento algarvias que operam no segmento de
caminhada e/ou bicicleta".
No âmbito desta acção haverá consultorias personalizadas, para cada alojamento, que serão levadas a
cabo "por uma equipa independente e especializada na implementação e adaptação de projetos bike &
walk friendly".
 
A muito grande procura desta acção vinda do sector de alojamento turístico, principalmente da
hotelaria e do alojamento local e turismo no espaço rural, esgotou as inscrições previstas tendo dado
lugar a um lista de espera, o que revela o muito interesse destas unidades hoteleiras pelo Turismo de
Natureza
 
"A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  para unidades de alojamento realiza-se no âmbito da
candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve
ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal", refere a nota
de imprensa
 
No âmbito desta mesma candidatura "SustenTUR Algarve", a RTA convidou "os profissionais de
empresas de animação turística" a participar na ação de sensibilização e capacitação  O nosso
Património Cultural , uma iniciativa que conta com a colaboração da Direção Regional de Cultura do
Algarve e dos municípios de Faro, Tavira e Silves.
 
Trata-se de uma iniciativa que promove a sustentabilidade do turismo através da valorização e
preservação dos bens culturais da região. Em simultâneo incentiva uma correcta comunicação e uma
melhor experiência turística e cultural.
 
"O nosso Património Natural", que integra acções de capacitação dirigidas aos operadores marítimo-
turísticos da área do Parque Natural da Ria Formosa e do barlavento algarvio, que por seu lado
promove a proteção do ambiente e a conservação e valorização do património natural da região e
também resultam da candidatura "SustenTUR Algarve".
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Compete ao Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve, a realização destas
acções, contando com uma equipa especializada na área da conservação da natureza.
 
Além dos conteúdos teóricos, estão programadas "saídas de campo para aplicação prática das regras e
padrões de conduta responsável, visando compatibilizar os interesses da conservação ambiental e o
desenvolvimento sustentável das actividades marítimo-turísticas."
 
A rota ciclável transnacional  EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica  combina, ao longo de mais de 9100
quilómetros, os majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias banhadas
pelo sol de Portugal, cruzando o Algarve de Vila Real de Santo António a Odeceixe, num percurso com
perto de 300 quilómetros de extensão.
 
Tavira, Faro, Albufeira e Lagos recebem sessões de capacitação sobre a rota EuroVelo 1, enquanto São
Brás de Alportel, Silves e Monchique acolhem sessões dedicadas aos percursos cicláveis no Algarve. As
sessões são conduzidas por técnicos especializados em cycling e além de formação em sala incluem
uma saída de campo para a realização de um troço ciclável com cerca de cinco quilómetros de
extensão.
 
Zita Ferreira Braga
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O programa de sensibilização e capacitação da Região de Turismo do Algarve (RTA), para a promoção
da "sustentabilidade do património natural
 
EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica / crd_RTA
 
Algarve capacita para o turismo de natureza e cultural
 
Posted by: REDAÇÃO
 
in Regiões de Turismo
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O programa de sensibilização e capacitação da Região de Turismo do Algarve (RTA), para a promoção
da "sustentabilidade do património natural e cultural do destino", envolve "mais de 230 empresas e
profissionais do setor turístico regional, sem encargos para os participantes".
 
Este programa que vai decorrer até ao final do ano, pretende "qualificar as unidades de alojamento
algarvias que operam no segmento de caminhada e/ou bicicleta. A ação consiste em consultorias
personalizadas, realizadas em cada alojamento por uma equipa independente e especializada na
implementação e adaptação de projetos bike & walk friendly".
 
Segundo a RTA, a elevada procura por esta primeira ação de capacitação, pelo setor do alojamento
turístico, da hotelaria ao alojamento local e turismo no espaço rural, esgotou as inscrições previstas e
originou uma lista de espera, revelando o crescente interesse das unidades de alojamento no turismo
de natureza.
 
A ação de capacitação  Bike & Walk Friendly  para unidades de alojamento realiza-se no âmbito da
candidatura  SustenTUR Algarve - preservação do património natural e cultural da região do Algarve
ao  Programa VALORIZAR - Linha de Apoio à Sustentabilidade , do Turismo de Portugal.
 
Ação de sensibilização e capacitação "O nosso Património Cultural" crd_RTA
 
No âmbito da mesma candidatura  SustenTUR Algarve , a RTA convidou os profissionais de empresas
de animação turística a participar na ação de sensibilização e capacitação  O nosso Património Cultural
, que conta com a colaboração da Direção Regional de Cultura do Algarve e dos municípios de Faro,
Tavira e Silves.
 
A iniciativa promove a sustentabilidade do turismo através da valorização e preservação dos bens
culturais da região, incentiva a uma correta comunicação e a uma melhor experiência turística e

Página 50



cultural do património edificado e estimula a adoção de boas práticas de visitação através da
realização de visitas orientadas nos municípios que integram o programa.
 
Por sua vez, as ações de capacitação  O nosso Património Natural , dirigidas aos operadores marítimo-
turísticos da área do Parque Natural da Ria Formosa e do barlavento algarvio, cuidam de promover a
proteção do ambiente e a conservação e valorização do património natural da região e também
resultam da candidatura  SustenTUR Algarve .
 
Estas ações são realizadas pelo Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve, um
dos principais centros de investigação em ciências marinhas em Portugal, que conta com uma equipa
especializada na área da conservação da natureza. Além dos conteúdos teóricos, estão programadas
saídas de campo para aplicação prática das regras e padrões de conduta responsável, visando
compatibilizar os interesses da conservação ambiental e o desenvolvimento sustentável das atividades
marítimo-turísticas.
 
Finalmente, ainda vai realizar-se um ciclo de ações de capacitação  Rota Eurovelo 1 e Percursos
Cicláveis no Algarve  destinadas aos profissionais de informação turística da Região de Turismo e dos
municípios do Algarve, fruto de uma dupla candidatura  Atlantic On Bike , projeto cofinanciado pelo
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa INTERREG Espaço
Atlântico, e  SustenTUR Algarve , respetivamente.
 
A rota ciclável transnacional  EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica  combina, ao longo de mais de 9100
quilómetros, os majestosos fiordes da Noruega, a costa selvagem da Irlanda e as praias banhadas
pelo sol de Portugal, cruzando o Algarve de Vila Real de Santo António a Odeceixe, num percurso com
perto de 300 quilómetros de extensão.
 
Tavira, Faro, Albufeira e Lagos recebem sessões de capacitação sobre a rota EuroVelo 1, enquanto São
Brás de Alportel, Silves e Monchique acolhem sessões dedicadas aos percursos cicláveis no Algarve. As
sessões são conduzidas por técnicos especializados em cycling e além de formação em sala incluem
uma saída de campo para a realização de um troço ciclável com cerca de cinco quilómetros de
extensão.
 
tweet
 
[Additional Text]:
Algarve capacita para o turismo de natureza e cultural
Pin It
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Estado de emergência - 191 concelhos com risco elevado

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e4611659-659e-44e4-8f3d-

9e1032a87833&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Hoje, entraram 77 novos concelhos para a lista das regiões que estão com elevado risco em relação à
pandemia e onde vão ser apertadas as medidas de combate à pandemia.
Convidados do programa:
- Isilda Gomes, presidente da C. M. de Portimão;
- Carlos Manuel Rodrigues Pinto de Sá, presidente da C. M. de Évora.
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Estado de emergência - Direto de Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4094006b-33e3-40ba-b9ff-

3131708e6fb7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A restauração é um dos setores mais afetados pelas medidas de controlo da pandemia.
Direto de Faro.
Comentários de Leonel Pereira, proprietário de restaurante.
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Estado de emergência - Direto de Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f1c44dec-472c-4118-bb1b-

f82ecfd84290&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Após o Conselho de Ministros, António Costa explicou os passos que o Governo adota agora para
tentar travar a pandemia. Durante o fim de semana, o estado de emergência impõe que o comércio
esteja aberto a partir das 8 da manhã apenas à uma da tarde, é proibido abrir as lojas e
estabelecimentos mais cedo, as exceções a este horário são delimitadas.
Direto de Albufeira.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-11-12 20:47
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Empresários preocupados com restrições - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9f18e6d9-6505-4c21-b241-

e6142bbc07bd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Faro, no Algarve, os empresários dos setores do comércio e restauração estão muito preocupados
com as habituais restrições que possam ser impostas e decretadas no Conselho de Ministros desta
tarde. Uma reunião que ainda decorre desde as 10 e meia da manhã.
Direto de Faro.
Comentários de João Amaro, responsável Tertúlia Algarvia.
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Reportagem na Baixa de Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2b4cbe22-afb8-48b0-833e-

a1266d30f8dc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
São restrições que para já afetam 121 concelhos, mas a lista de municípios com maior risco de
contágio vai crescer para 191. A região do Algarve tinha apenas um concelho pintado a vermelho no
mapa, mas agora passa a ter muitos mais ao abrigo das novas regras. O repórter Mário Antunes está
em direto da Baixa de Faro, onde o comércio terá de se adaptar a novos horários a partir de segunda-
feira.
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