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A1 Dormidas de turistas estrangeiros em Portugal caíram 76% este verão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Rodolfo Alexandre Reis

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a89ca3b3

 
Já as dormidas de turistas nacionais recuaram 12% entre julho e setembro.
 
O setor do turismo em Portugal registou uma quebra de 53,4% no número de dormidas, o equivalente
a 3,6 milhões de dormidas no mês de setembro, o que correspondeu a um aumento de 6,3% pontos
percentuais (p,p) face ao verificado em agosto, de acordo com os dados da atividade turística
publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira, 16 de novembro.
 
Por sua vez, o número de hóspedes foi de 1,4 milhões de hóspedes o que correspondeu a -52,7% face
aos 43,6% verificados no mês anterior. e As dormidas de residentes diminuíram 8,5% (-1,5% em
agosto) e as de não residentes recuaram 71,9% (-72,4% no mês anterior).
 
Os proveitos totais registaram uma variação de -59,2% (-48,7% em agosto), fixando-se em 204,8
milhões de euros. Os proveitos de aposento atingiram 155,0 milhões de euros, diminuindo 59,5% (-
49,0% no mês anterior). Em setembro, 24,0% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram
encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (22,8% em agosto).
 
No terceiro trimestre, as dormidas totais diminuíram 55,7% (-12,0% nos residentes e -76,3% nos não
residentes), depois de no 2º trimestre terem recuado 92,5% (-78,0% nos residentes e -98,1% nos
não residentes) e no primeiro trimestre terem registado um decréscimo de 18,3% (-12,2% nos
residentes e -21,0% nos não residentes).
 
No que às dormidas de residentes diz respeito, todas as regiões registaram descidas com as menores
diminuições a serem verificadas no Alentejo (-20,9%), Centro (-40,5%) e Algarve (-44,8%). As
maiores reduções foram na Área Metropolitana de Lisboa (-71,8%), Região Autónoma dos Açores (-
66,3%) e Região Autónoma da Madeira (-66,2%).
 
O Algarve concentrou 40,0% das dormidas, seguindo-se o Norte (15,9%) a AML (14,4%) e o Centro
(13,0%). No conjunto dos primeiros nove meses do ano, as regiões que apresentaram menores
diminuições no número de dormidas foram o Alentejo (-36,4%), Centro (-50,4%) e Norte (-56,5%).
 
Olhando para as nacionalidades de dormidas de não residentes, as maiores reduções registaram-se
nos mercados norte americano (-95,6%), chinês (-94,9%), canadiano (-94.8%) e irlandês (-91,7%),
enquanto os mercados belga (-49,6%), dos Países Baixos (-51,1%), espanhol (-51,8%) e suíço (-
55,2%).
 
Contudo, desde o início do ano, todos os principais mercados registaram descidas expressivas,
superiores a 60%, com maior enfoque nos mercados irlandês (-89,5%), norte americano (-85,4%),
polaco e chinês (-78,5% em ambos).
 
Ler mais
 
Rodolfo Alexandre Reis

Página 1



A2

Quebras em setembro ainda acima dos 50%, diz INE
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2020

Meio: Publituris Online Autores: Raquel Relvas Neto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6650efa8

 
O INE revela também que as dormidas de residentes verificaram um aumento no mês de setembro na
região do Algarve, mas também no Alentejo
 
Em setembro de 2020, o setor do alojamento turístico registou 1,4 milhões de hóspedes e 3,6 milhões
de dormidas, refletindo-se em variações de -52,7% e -53,4%, comparativamente com o período
homólogo do ano anterior.
 
Segundo a análise da Atividade Turística, divulgada, esta segunda-feira, pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE), as dormidas de residentes diminuíram 8,5% e as de não residentes recuaram
71,9%. Dos mercados internacionais, o belga (-49,6%), Países Baixos (-51,1%), espanhol (-51,8%) e
suíço (-55,2%) foram, entre os principais, os que registaram menores decréscimos no período em
análise.
 
Na análise por regiões, foram o Alentejo (-20,9%), Centro (-40,5%) e Algarve (-44,8%) que
verificaram menor redução no número de dormidas. As maiores reduções verificaram-se na AM Lisboa
(-71,8%), RA Açores (-66,3%) e RA Madeira (-66,2%). O Algarve concentrou 40% das dormidas,
seguindo-se o Norte (15,9%) a AM Lisboa (14,4%) e o Centro (13,0%).
Contudo, numa análise mais pormenorizada, o INE revela que os residentes verificaram um aumento
no mês de setembro na região do Algarve (+10%) mas também no Alentejo (+3,9%). Foram também
estas duas regiões que registaram as menores diminuições nas dormidas dos não residentes.
 
No que diz respeito ao conjunto dos primeiros nove meses do ano, as regiões que apresentaram
menores diminuições no número de dormidas foram o Alentejo (-36,4%), Centro (-50,4%) e Norte (-
56,5%).
 
A taxa líquida de ocupação-cama nos estabelecimentos de alojamento turístico (30,5%) recuou 27,0
p.p. em setembro. No entanto, há que referir que 24% dos alojamentos turísticos estiveram fechados
neste período ou não registaram qualquer movimento de hóspedes.
 
Proveitos
Em setembro, os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram 204,8
milhões de euros no total e 155,0 milhões de euros relativamente a aposento, correspondendo a
variações de -59,2% e -59,5%, respetivamente. Em setembro, a evolução dos proveitos foi negativa
nos três segmentos de alojamento:hotelaria, alojamento local, e turismo em espaço rural e de
habitação.
Todas as regiões registaram "decréscimos expressivos" nos proveitos totais e de aposento em
setembro, com maior enfoque na AM Lisboa (-80,1% e -81,1%, respetivamente), RA Açores (-69,6%
e -70,5%, pela mesma ordem) e RA Madeira (68,1% e 68,6%, respetivamente), indica ainda o INE.
 
Raquel Relvas Neto
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CEO da Ryanair vê invasão das praias da Europa após vacina
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/11/2020

Meio: Negócios Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=22066dda

 
O'Leary acredita que, depois da vacina contra Covid-19 ser administrada, o turismo europeu irá
disparar e que as praias serão o principal destino para férias.
 
Uma vacina contra a Covid-19 pode desencadear um aumento exponencial de viagens às margens do
Mediterrâneo já no próximo ano, de acordo com o CEO da Ryanair.
 
O CEO da Rynair, Michael O'Leary, disse à Bloomberg que está "razoavelmente otimista" com o
desenvolvimento da vacina da norte-americana Pfizer e acredita que a administração da mesma
diminuirá as restrições impostas à circulação aérea, permitindo, desta forma, que o tráfego volte à
normalidade.
 
"Acho que as praias de Espanha, do Algarve, das Canárias, Baleares, Grécia e Itália vão ser invadidas
depois do surgimento de uma vacina", disse O'Leary na conferência anual World Travel Market na
terça-feira (dia 10 de novembro). "Realmente veremos um aumento no turismo europeu no próximo
ano", reforçou ainda O'Leary à Bloomberg.
 
A Ryanair planeia aumentar o número de passageiros, disse o CEO, justificando que só assim será
possível garantir que as tarifas não voltam a atingir níveis mais altos nos próximos quatro anos.
 
O'Leary disse ainda à Bloomberg que é da opinião de que grande parte da população europeia está
ansiosa para retomar às férias e viagens, salientando que a sua própria família está desejosa de puder
voltar às praias algarvias.
 
As negociações quanto ao aumento dos voos continuam em andamento. Para o CEO este inverno será
mais fraco do que os transatos, ainda que possa existir algum retorno na altura do Natal.
 
A Ryanair está a aumentar a sua frota, à medida que outros a diminuem. A companhia aérea planeia
receber 30 jatos Boeing 737 Max 200 até ao próximo verão. O'Leary reiterou, além destes serão
adquiridos mais 60 novos aviões em 2022. Em cima da mesa está ainda em discussão a compra de
mais aviões do mesmo modelo, que está prestes a deslocar depois de ter interrompido os seus voos,
por ter causado dois acidentes fatais.
 
Negócios  com Bloomberg
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Perfil Mulher num 
mundo de homens 

    

Graduada em Gestão de Em-
presas pela Universidade de 
Nuremberg, Patrícia Vascon-
celos iniciou o seu percurso 
profissional na Grundig, em 
Braga. Passou pela Aventis, 
BPP e Probus, SA, e é atual-
mente administradora da Sal-
vador Caetano Indústria e da 
Caetano UK, e CEO da Caeta-
noBus e da Cobus. Uma mu-
lher num mundo de homens, 
que nunca se sentiu posta de 
lado por isso. Adora cozinhar, 
viajar e jardinagem. 
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AUTOMÓVEL 

Patrícia 
Vasconcelos 
"2021 vai ser um 
ano ainda mais 
duro, sem turismo 
nem aeroportos" 

A CaetanoBus vai fechar o ano com vendas de 87 milhões, 
que espera manter em 2021. O salto começa em 2022 e, com 
a aposta no hidrogénio, estima faturar 300 milhões em 2025. 

—ILIDIA PINTO 
ilidia.pinto@dinheirovivo.pt 

Chegou à Salvador Caetano em 
2012, para liderar a reestruturação 
da Cobus, a unidade de autocarros 
para aeroporto do grupo que é líder 
mundial do setor. Oito anos de-
pois, Patrícia Vasconcelos foi cha-
mada a liderar a CaetanoBus para 
desenvolver novo processo de 
reorganização interna. Vem cortar 
gorduras, mas também tomara es-
trutura mais eficiente. E aposta 
tudo na mobilidade limpa e, em 
especial, no hidrogénio verde que, 
acredita, é o futuro. 

Assumiu em maio a presidência 
executiva da CaetanoBus, é um 
ano difícil para começar proje-
tos novos, não? 
Sem dúvida, mas, às vezes, é com 
as crises que se conseguem fazer as 
mudanças necessárias. Como em 
tudo, há sempre um lado positivo. 
Vem para reestruturar a Caeta-
no Bus como fez na Cobus? 
Também. Mesmo sem a crise, a 
CaetanoBus iria precisar de uma 
reestruturação. Com a crise, preci-
sa, como todas as empresas, de se 
redimensionar e reorientar. Preci-
sa de processos mais simples, mais 
smart. É uma empresa com muita 
tradição, com muita experiência 
dentro de porta, mas que não se foi 
adaptando às novas tecnologias,  

em termos de processo interno. 
Sempre foi muito aberta às tecno-
logias, em termos de inovação de 
produto, disruptiva até, mas inter-
namente continuou a fazer como 
sempre fez. Chega-se a um ponto 
em que estes produtos completa-
mente diferentes, com tecnolo-
gias de produção também diferen-
tes, já não são compatíveis com a 
forma como se fazia antigamente, 
sem as máquinas e os equipamen-
tos necessários. 
Estamos a falar de investimento 
em digitalização e automação? 
Sim. Muito investimento na fábri-
ca em si, em meios de produção, 
mas também em formação de pes-
soas, para as adaptar a estas novas 
formas de fabricar e aos novos pro-
dutos. 
Vai haver despedimentos? 
Temos sempre lutado contra des-
pedimentos. Reduzimos alguma 
coisa na produção, sobretudo atra-
vés da não renovação de contratos 
a prazo, pela queda que tivemos da 
atividade, com a pandemia, mas 
estamos a investir em pessoas por 
causa do futuro que a Caetano Bus 
tem pela frente na mobilidade elé-
trica. Estamos a crescer em áreas 
core, contratando para a engenha-
ria de processos, a prototipagem e 
o pós-venda. 
Estamos a falar de uma renova-
ção geracional? 
E de negócio. Nós temos pessoas  

com muito conhecimento na pro-
dução de autocarros a diesel, mas 
que não dominam a componente 
de eletricidade e de mecatrónica 
para os novos produtos elétricos e 
de hidrogénio. São essas pessoas 
que temos de ir buscar. 
Não há forma de os reciclar? 
Quantas pessoas contrataram e 
quantas saíram? 
Estamos a fazer formação intema, 
sim, mas com a redução do volume 
de negócio tivemos que reduzir. 
No ano passado tínhamos 950 pes-
soas, mas produzimos quase 700 
unidades. Este ano vamos produzir 

"Entrámos em 2020 
com uma carteira de 
encomendas como 
nunca na Cobus. Com 
a pandemia foi tudo 
por agua abaixo. 

"Os investimentos 
previstos no turismo e 
aeroportos pararam 
todos e não será antes 
do final de 2021 que o 
setor recupera." 

425. Diria que acabaremos o ano 
com 850 pessoas e que, em 2021, 
ficaremos ela por ela. 
Faturaram mi milhões em 2019. 
Quais são as perspetivas para 
24:32o? 
Apontamos para 87 milhões de 
euros e 425 autocarros. Destes, 
150 são Cobus, metade do que es-
tava previsto no início do ano. So-
mos lideres de mercado mundial 
nos autocarros de aeroporto e a Co-
bus teve, em 2018 e 2019, os me-
lhores anos de sempre. E entramos 
em 2020 com uma carteira de en-
comendas como nunca. Depois 
veio a pandemia e foi tudo por aí 
abaixo. Desde março que não entra 
uma única encomenda para um 
autocarro de aeroporto. Sentiu-se 
alguma melhoria agora em setem-
bro, mas com a segunda vaga foi 
tudo por água abaixo. Estamos 
completamente parados nesse seg-
mento de aeroporto. E no turismo 
também. Temos aqueles autocar-
ros da National Express, que fazem 
a ligação dos aeroportos aos cen-
tros das cidades, e também aí não  

temos uma única encomenda. 
E zon? 
Ainda vai ser mais duro. Os inves-
timentos que estavam previstos 
nos aeroportos e no turismo para-
ram todos e não será antes do final 
de 2021 que o setor irá recuperar. 
Felizmente, os municípios têm 
mantido os concursos públicos na 
parte do negócio dos autocarros 
urbanos e é disso que vamos vi-
vendo. Houve o grande concurso 
para a Área Metropolitana de Lis-
boa, vai sair agora também para a 
Área Metropolitana do Porto e, fe-
lizmente, conseguimos colocar aí 
alguma produção. Mas nunca con-
seguimos compensar tudo o que 
estamos a perder no turismo e ae-
roportos. 
Dos 425 autocarros produzidos 
em 2020, quantos são elétricos e 
a hidrogénio? 
São 82 autocarros que são zero 
emissões. Mas também temos 
muitos CNG (gás natural compri-
mido). Tudo o que foi para a Carris 
e para a STCP em 2019 foi a gás. 
Quem é que ainda encomenda 
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diesel? 
Portugal ainda encomenda diesel. 
Os concursos da MAL e da AMP 
ainda têm lotes enormes de diesel. 
Acho que na MAL a percentagem é 
para aí de 90%. Muitos operadores 
não têm capacidade para converter 
a frota para elétricos e depois de 
uma crise muito menos. Acho que 
o governo acabou, se calhar, por ce-
der aqui um bocadinho para 
aguentar ainda os operadores. 
O autocarro elétrico é muito 
mais caro? 
É quase o dobro. Depois, obvia-
mente que em termos de manu-
tenção, o chamado total cost of 
ownership, acaba por compensar, 
mas neste momento as pessoas es-
tão com a corda na garganta. Prin-
cipalmente em Portugal, porque lá 
fora os concursos têm sido todos 
elétricos ou hidrogénio. 
O Plano de Apoio à Recuperação 
e o Green Deal focam-se na tran-
sição energética, pensei que isso 
se notasse já no terreno... 
Lá fora sim, cá infelizmente ainda 
não. 

Fale-me dos investimentos que 
estão a fazer. 
Estão completamente focados em 
tudo o que é a mobilidade limpa. 
Ainda produzimos autocarros a 
diesel, claro que sim, mas só mode-
los que já foram desenvolvidos, 
que não exigem qualquer investi-
mento. Na mobilidade elétrica e 
no hidrogénio investimos 10,5 mi-
lhões de euros nos últimos anos. 
Só no hidrogénio foram 4,5 mi-
lhões e estamos a prever gastar 
nove milhões adicionais nos próxi-
mos cinco anos. 
Em investigação e desenvolvi-
mento? 
Sim, e no aumento do portefólio 
de produtos. Neste momento, es-
tamos no elétrico e no hidrogénio 
nos autocarros urbanos, e no elé-
trico nos autocarros de aeroporto. 
No turismo ainda continuamos só 
com diesel. O futuro é investir no 
hidrogénio para os autocarros e de 
aeroporto e de turismo, e apostar 
também noutras gamas de urba-
nos elétricos e de hidrogénio. Esta 
é a nossa missão, estamos cá para  

contribuir para o bem do nosso pla-
neta, a ideia é mesmo qualquer dia 
não termos um único autocarro a 
diesel a sair das nossas instalações. 
Quando será isso? 
Nunca antes de 2030. O Cobus, 
por exemplo, é um produto que 
vendemos para o mundo inteiro e 
há regiões que ainda estão longe de 
fazer essa transição. Nos urbanos 
muito mais cedo, os autocarros de 
turismo se calhar lá para 2025 ou 
2026. 
E estão também no hidrogénio 
na área ferroviária... 
Sim. Quando foram lançados os 
concursos em junho entrámos 
com a CP e com a Faculdade de En-
genharia do Porto num projeto 
para converter uma locomotiva da 
CP de diesel para hidrogénio. Foi a 
própria CP que nos convidou por-
que nós temos a tecnologia Toyo-
ta que é completamente aplicável 
a tudo o que sejam transportes pe-
sados. 
Como vê a polémica do hidrogé-
nio verde em Portugal? 
Como tudo o que é novo, é normal  

haver sempre alguma resistência. 
Mas acredito que o hidrogénio 
verde é o futuro, é o cerne da nos-
sa estratégia. 
A CaetanoBus já entregou auto-
carros a hidrogénio, mas não há 
hidrogénio em Portugal. Como 
têm ultrapassado essa limita-
ção? 
Estamos muito limitados por cau-
sa disso. Trazemos o hidrogénio de 
Espanha, em tanques, para conse-
guirmos mover o autocarro e 
testá-lo aqui. Depois, antes de ir 
para o cliente fmal, ainda temos 
que o levar a Espanha fazer uma 
série de testes. Tem sido uma dor 
de cabeça, mas é a única hipótese 
que temos. 
Apoiam então o investimento 
em Sines. 
Completamente. É preciso criar 
redes de abastecimento de hidro-
génio no país. Alguém tem que co-
meçar, quanto mais consumido 
for, mais competitivo será. 
Quanto custa um autocarro a 
hidrogénio e quem são os gran-
des clientes? 
Custa três vezes mais que um a 
diesel. A maior parte dos concursos 
para autocarros de hidrogénio es-
tão a sair na Alemanha, em Fran-
ça e em Espanha. Em Portugal 
também há algumas cidades inte-
ressadas, como Lisboa, Cascais, 
Vila Nova de Gaia e o Porto, mas 
falta a infraestrutura. A Câmara de 
Gaia lançou um concurso na se-
mana passada precisamente para a 
concessão de uma estação de hi-
drogénio, que nos vai dar muito 
jeito. 
2021 vai ser ainda muito dificil, 
e 2022? 
Em 2022 esperamos aumentar o 
rácio de elétricos e de fugi ceil, in-
troduzindo já as novas gamas de 
produtos. Para o ano, contamos ter 
um volume de negócio equivalen-
te ao deste ano, mas em 2022 es-
peramos já subir para 130 milhões. 
E depois vai subindo. O plano para 

"Portugal ainda 
encomenda diesel. 
Muitos operadores 
não têm capacidade 
para converter a frota 
para elétricos." 

"Há cidades 
portuguesas 
interessadas no 
hidrogénio, mas falta a 
infraestrutura de 
abastecimento." 

2025 é que estaremos já quase nos 
300 milhões, um crescimento as-
sente no hidrogénio, seja em ter-
mos de autocarros urbanos, seja de 
aeroporto e turismo. Estamos a ser 
os first movers, há muito poucos 
produtores de autocarros a hidro-
génio. 
E em termos de mercados? 
Vemos o Canadá e os EUA com 
grandes potencialidades para o hi-
drogénio. São mercados de entrada 
muito dificil, porque neste seg-
mento de autocarros eles são mui-
to exigentes e os regulamentos são 
diferentes, mas vamos estudá-los. 
E vamos continuar a focar-nos na 
Europa e procurar fazer a transição 
no Médio Oriente para os autocar-
ros de aeroporto a hidrogénio. 
Os apoios do governo às empre-
sas afetadas pela pandemia fo-
ram adequados e suficientes? 
Na altura em que tivemos de parar, 
em abril e maio, o ky-offsimplifi-
cado foi uma grande ajuda. Neste 
momento, estamos com excesso 
de pessoas, mas não as queremos 
despedir porque o conhecimento é 
importante e, se Deus quiser, ama-
nhã as encomendas hão de chegar. 
Mas está a ser muito dificil. Se ti-
véssemos mais apoios agora seria 
muito bom. Porque a economia 
não recuperou. 
Que tipo de apoios? 
Precisávamos aqui de ajustar as 
pessoas com um banco de horas ou 
alguma forma de não ter que as 
despedir, mas poder compensar o 
que elas não estão a trabalhar ago-
ra mais tarde. Porque elas estão cá 
mas não estão a trabalhar. Obvia-
mente, estão a ter formação, mas 
isto tem limites, não posso ter as 
pessoas em formação durante qua-
tro meses. 
Vamos terminar como começá-
mos, a propósito do plano de 
reestruturação, como é que ele 
se traduz em números? 
No fundo, a nossa grande meta na 
eficiência é a redução dos preços de 
venda. Nos elétricos temos os chi-
neses que nos dão cabo dos preços 
todos. Neste momento, ou reduzi-
mos e somos mais eficientes, ou 
perdemos dinheiro. No hidrogé-
nio, ainda estamos a começar, mas 
enquanto estiver o diesel a 200 mil 
euros e o hidrogénio a 600 mil di-
ficilmente vamos ter renovações 
de frotas grandes. 
Estamos a falar em reduções de 
que ordem e em que prazo? 
Nós até 2025 queremos reduzir 
entre 3 e 5%. 
Como é que a sua chegada à 
frente da empresa foi recebida 
numa indústria que é essencial-
mente masculina? 
Nunca tive um único problema 
por ser mulher, nunca me senti 
posta de lado, mesmo no Médio 
Oriente. Nunca. 
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Cadete de Matos 
"Não são aceitáveis 
ameaças. O país 
não pode ficar 
refém de empresas" 

• I
ENTREVISTA DV/TSF  —  P. 04-06 

y. 

t 

REPORTAGEM — P. lo 1"/ 

Leitão & Irmão combate 
a crise com luxo acessível 

OURIVESARIA  A Casa Leitão mantém uma fábrica em pleno Bairro 
Alto e aposta no luxo democrático e em novas coleções de joias. 

 

dinheirovivo.pt 1 sábado,14 de novembro de 2020 

N..4831 Este caderno faz parte integrante 
do Diário de Notícias n.°55360 

i n hei ro vivo d 
"As empresas 
de telecomunicações 
têm dificuldade "‘ 
em aceitar regra 
da concorrência 

COMÉRCIO — R 10-11 

Estado de 
emergência 
Quando sair? 
Que apoios há? 
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PRESIDENTE DA ANACOM 

Para o regulador 
das Comunicações 
"não há razão para 
alterar as regras 
do 5G". "Leilão evita 
açambarcamento", diz. 

DESTAQUE— R 08-09 

Deutsche 
Bank propõe 
novo imposto 
sobre o 
teletrabalho 

FISCALIDADE Não é a taxa Robin 
dos Bosques. É tirar a quem está 
em teletrabalho para dar aos que 
não têm tal opção. Finanças 
recusam abrir debate agora - a 
haver, será na concertação social. 

NOVAS MEDIDAS— R io 

Restaurantes 
às moscas, 
hipers a 
somar perdas 
de 20% 

EFEITOS O governo é "criativo" nas 
medidas restritivas, mas não nos 
apoios, lamenta a restauração. 
Grande distribuição reforça 
online, mas não chega para 
compensar horários reduzidos. 

Gaia. Caetano 
Bus aposta 
no hidrogénio 
para 2022 

AUTOMÓVEL O ano vai fechar com 
vendas de 87 milhões, mas a 
CEO, Patrícia Vasconcelos, estima 
faturar 3oo milhões em 2025. 

EVOLUÇÃO ECONÓMICA — P. 09 

Rendimento 
de portugueses 
resistiu bem 
à crise 
COMPARAÇÃO Países como Itália 
ou Espanha perderam menos no 
PIB mas as famílias ficaram mais 
pobres nestes meses de covid. 

REGRAS Guia completo para 
sobreviver. Os dias, os horários 
e as ajudas que estão disponíveis 
para enfrentar o "fecha tudo". 

RESULTADOS — R12-13 

Banca perde 
mais de mil 
trabalhadores 
num ano 
SETOR FINANCEIRO Há menos 187 
agências em Portugal e os cortes 
vieram para ficar. Fintechs também 
entram em crise com a pandemia. 

EMPRESAS — P.18-19 

eta 

ifthenpa7 Multibanco e MB WAY 
para a sua empresa 

www Ifthen pay  com 
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O paradoxo 
do Porto 
É um paradoxo a cidade do 
Porto ser considerada conse-
cutivamente o melhor des-
tino europeu e, no entanto, 
os turistas não poderem vi-
sitá-lo por causa da maldita 
covid-19. Vivíamos anos de 
boom turístico. Projetamos 
os negócios na perspetiva de 
uma cidade cujo elemento-
-base fundamental era o tu-
rismo. Abriram-se hotéis e 
hostels e alojamentos locais 
em cada esquina. Era o Por-
to turístico e de serviços em 
todo o seu esplendor. Mas 
eis que a pandemia, a crise 
económica e o recolher obri-
gatório por essa Europa cau-
sam a calamidade atual. Os 
aviões estão parados, até os 
das low-cost. Os hotéis estão  

a fechar, e os hostels e aloja-
mentos locais vazios. Os ca-
fés, os restaurantes, as ade-
gas e os tascos, com mil difi-
culdades, tentam resistir à 
catástrofe. O comércio tradi-
cional passa por uma fase de 
tremendas dificuldades. 
Passou-se do boom do turis-
mo para a angústia. Para o 
desespero e as moratórias, os 
despedimentos, as insol-
vências e as falências... A ci-
dade está vazia. As ruas es-
tão desertas. Por este andar, 
alguns dos hotéis vão abrir 
como centros de dia para 
idosos, como escritórios ou 
até como clínicas... 
Será temporário, enquanto 
não aparece a tal vacina mi-
lagrosa para matar o "bicho" 
invisível que nos leva à lou-
cura. Depois, será a retoma. 
A cidade voltará ao frenesim 
de outros tempos. Até lá, es-
pera-se a "bazuca" dos 
apoios económicos. 
RAUL SIMÕES PINTO 
raulspinto@gmail.com 
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Há 7 novos Concelhos de Risco Elevado no Algarve a partir de hoje. Saiba quais as
regras
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 16/11/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Elisabete Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d7d337f7

 
Saiba quais as regras que entraram em vigor hoje às 00h00
 
Desde as 00h00 desta segunda-feira, 16 de Novembro, que entram em vigor as medidas em 77 novos
concelhos na lista de risco elevado. Sete desses concelhos são no Algarve - Albufeira, Faro, Lagos,
Portimão, Tavira, Vila do Bispo e Vila Real de Santo António -, que se juntam assim a São Brás de
Alportel, o único que já integrava a lista desde o início.
 
Estes concelhos passaram a estar sujeitos às seguintes medidas:
 
&gt;&gt;Proibição de circulação na via pública entre as 23h00 e as 05h00 nos dias de semana e a
partir das 13h00 aos sábados e domingos.
 
Esta medida prevê algumas exceções:
 
&gt;Deslocações para desempenho de funções profissionais ou equiparadas, sendo para isso
necessária uma declaração*. Essa declaração deve ser:
i) emitida pela entidade empregadora ou equiparada,
ii) emitida pelo próprio, no caso dos trabalhadores independentes, empresários em nome individual e
membros de órgão estatutário, ou
iii) um compromisso de honra, no caso de se tratar de trabalhadores do setor agrícola, pecuário e das
pescas;
&gt;Deslocações por motivos de saúde (a estabelecimentos de saúde ou farmácias);
&gt;Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de
seres humanos, bem como de crianças e jovens em risco;
&gt;Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos,
progenitores, idosos ou dependentes;
&gt;Deslocações para cumprimento de responsabilidades parentais;
&gt;Deslocações para passeios higiénicos e para passeio dos animais de companhia;
&gt;Deslocações a estabelecimentos de venda de bens alimentares e de higiene com porta para a rua
até 200 m2;
&gt;Deslocações para urgências veterinárias;
&gt;Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;
&gt;Deslocações por outros motivos de força maior;
&gt;Regresso a casa proveniente das deslocações permitidas.
 
&gt;&gt;Possibilidade de realizar medições de temperatura corporal por meios não invasivos no acesso
a locais de trabalho, estabelecimentos de ensino, meios de transporte, espaços comerciais, culturais e
desportivos.
 
&gt;&gt;Possibilidade de exigir testes de diagnóstico para a COVID-19, no acesso a estabelecimentos
de saúde, estruturas residenciais, estabelecimentos de ensino, estabelecimentos profissionais na
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entrada e na saída de território nacional - por via aérea ou marítima - e outros locais, por
determinação da DGS.
 
&gt;&gt;Possibilidade de requisitar recursos, meios e estabelecimentos de saúde dos setores privado e
social, após tentativa de acordo e mediante justa compensação.
 
&gt;&gt;Mobilização de recursos humanos para reforço da capacidade de rastreamento (ex: realização
de inquéritos epidemiológicos, rastreio de contactos, seguimento de pessoas sob vigilância ativa)
 
&gt;&gt;Comércio - Limitações no próximo fim de semana:
 
&gt;Encerramento do comércio a partir das 13h00 e abertura a partir das 8h00 (estabelecimentos que
já abriam antes das 8h00 podem continuar a fazê-lo), exceto para os seguintes estabelecimentos:
Farmácias;
Clínicas e consultórios;
Estabelecimentos de venda de bens alimentares com porta para a rua até 200 m2;
Bombas de gasolina;
 
A partir das 13h00, os restaurantes só podem funcionar através de entrega ao domicílio.
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Elisabete Rodrigues
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CM TV

 	Duração: 00:02:48

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 89669964

 
16-11-2020 10:11

1 1 1

8 concelhos algarvios na lista

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6193dc85-4b39-41a2-b7be-

b680f608f45d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E precisamente Faro é um dos 77 concelhos que, a partir de hoje passam a estar nesta lista em alto
risco. Direto de Faro.

Página 10



A11

 
RTP 1

 	Duração: 00:03:01

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 89667501

 
16-11-2020 09:41

1 1 1

Estado de emergência - diretos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ea16f0b6-9b2c-423a-9bbb-

6b7d3f42d6d9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Faro entra hoje nesta lista de concelhos de alto risco.
Direto de Faro.

 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-11-16 09:42
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CM TV

 	Duração: 00:02:41

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 89668394

 
16-11-2020 08:30

1 1 1

Empresários receiam futuro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dd72334d-4cf1-46a3-92f4-

50279549ba7d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portimão entrou na lista de concelhos considerados de alto risco, mas as novas restrições só entram
hoje em vigor, o que quer dizer que este foi um fim de semana normal na região, o comércio e a
restauração receiam um agravamento das atuais dificuldades.
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CM TV

 	Duração: 00:06:45

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 89661104

 
15-11-2020 20:26

1 1 1

114 concelhos em recolher obrigatório - Diretos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=31f93ea5-b513-4f77-9f4f-

d916faa78ad9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Neste momento, há 114 concelhos que estão com recolher obrigatório. Estamos a ver imagens de
vários pontos do país que mostram ruas desertas relativamente a esse recolher obrigatório. Por
exemplo, em Lagos, essas medidas começam amanhã.
Diretos de Lisboa, Porto, Estremoz e Lagos.
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RTP 1

 	Duração: 00:02:47

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 89661090

 
15-11-2020 20:17

1 1 1

Recolher obrigatório

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=89d94b9b-7df9-49a0-96b0-

15b72bac2753&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Albufeira é um dos novos 77 concelhos que, a partir de amanhã, entram em estado de emergência.
Uma das medidas é o recolher obrigatório a partir das 11 da noite.
Direto de Albufeira.
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RTP 1

 	Duração: 00:02:39

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 89657315

 
15-11-2020 14:03

1 1 1

Algarve nos concelhos de risco

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a76a4f4e-0f31-4d30-872e-

3af81247c5ee&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A partir de amanhã passam a ser 8 os concelhos do Algarve com elevado risco de contágio. Até hoje é
apenas um: São Brás de Alportel que se queixa do estigma que foi criado sobre o município.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-11-15 19:21
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-11-16 07:01
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-11-16 07:01
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RTP 1

 	Duração: 00:03:22

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 89657063

 
15-11-2020 13:29

1 1 1

Viagens em crise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=93b52f28-c9a8-4dab-89af-

4829fe3e4650&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Outro setor seriamente afetado é o das agências de viagens Queixa-se de quebras de faturação acima
dos 90% e aponta erros nas medidas do Governo.
Declarações de Luís Gomes da Silva, sócio-gerente NViagens; Rui Pinto Lopes, CEO Pinto Lopes
Viagens.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-11-15 19:26
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SIC

 	Duração: 00:02:44

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 89651138

 
14-11-2020 20:13

1 1 1

Ruas do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0cf28ca6-6e06-4dbf-b134-

c1f974b0ed1d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
São 8, os concelhos algarvios na lista dos municípios de maior risco, mas para já, só São Brás de
Alportel está com medidas restritivas. Os restantes 7 só são abrangidos pelo recolher obrigatório a
partir de segunda-feira. No entanto, em algumas cidades como Albufeira, mesmo sendo possível
circular, as ruas estão praticamente desertas.
Comentários de Helena Dias, empresária; António Lopes, empresário; Eugénia Godinho, empresária.

 
Repetições: SIC - Primeiro Jornal , 2020-11-15 13:24
 SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-11-14 20:13
 SIC Notícias - Notícias , 2020-11-15 07:06
 SIC Notícias - Notícias , 2020-11-15 09:16
 SIC Notícias - Notícias , 2020-11-15 11:20
 SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-11-15 13:25
 SIC Notícias - Notícias , 2020-11-15 18:13
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2020-11-15 19:19
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TVI 24

 	Duração: 00:02:31

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 89651001

 
14-11-2020 17:29

1 1 1

Algarve passa de um para oito concelhos de alto risco

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ae505ba8-67cc-4e91-8416-

c501ef741ae2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Albufeira só entra na segunda-feira na lista de concelhos considerados de alto risco de contágio mas já
hoje mais pessoas optaram por ficar em casa.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-11-14 18:31
 TVI - Diário da Manhã , 2020-11-15 08:57
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-11-15 08:57
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-15 12:38
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TVI 24

 	Duração: 00:00:53

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 89650700

 
14-11-2020 17:02

1 1 1

Empresários da restauração em protesto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=29e26b76-6c3b-464c-ba0f-

3b1aaf860511&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Foi uma manifestação em que participaram centenas de empresários, dizem sentir-se abandonados
pelo Governo e exigem mais apoios para o setor.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-11-14 18:15
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-14 19:05
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SIC Notícias

 	Duração: 00:01:22

 	OCS: SIC Notícias - Edição Especial

 
ID: 89649268

 
14-11-2020 14:12

1 1 1

Apoio adicional à restauração e similares

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3fe14cb1-7659-4cee-aa55-

1aebaf375725&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Esta manhã, o ministro da Economia rejeitou que a culpa das quebras de faturação dos restaurantes
seja das medidas restritivas que o Governo impôs. Defende sim que há uma falta de procura e de
turistas. Em relação às perdas destes 2 fins de semana, o ministro espera que o apoio adicional
comece a ser pago em dezembro.
Comentários Pedro Siza Vieira, ministro da Economia.
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RTP 1

 	Duração: 00:03:43

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 89647801

 
14-11-2020 13:37

1 1 1

Concelhos sem restrições

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ce44aab1-e9ae-4ad6-a200-

2f1e9117b1a1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Espreitamos o país que ainda pode permanecer na rua, onde o comércio está aberto e onde não há
restrições à circulação.
Direto de Faro e Coimbra.
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RTP 3

 	Duração: 00:22:34

 	OCS: RTP 3 - Jornal das 12

 
ID: 89647072

 
14-11-2020 12:02

1 1 1

Apoio à restauração

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ff1d0805-a473-4203-934d-

4a929ea79153&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A esta hora, o ministro da Economia anuncia apoios às empresas. Vamos acompanhar a declaração à
imprensa de Pedro Siza Vieira.
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TVI 24

 	Duração: 00:06:57

 	OCS: TVI 24 - Noite 24

 
ID: 89641815

 
13-11-2020 21:44

1 1 1

A crise na hotelaria e restauração

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=037e5506-6413-4e22-a3fb-

dec512571bf3&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A segunda vaga de COVID-19 tem sido dramática também para o setor hoteleiro. A Associação da
Hotelaria de Portugal estima que as quebras de receita atinjam os 80% durante os últimos meses
deste ano.
Entrevista a Cristina Siza Vieira, presidente da direção da Associação de Hotelaria de Portugal.
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SIC

 	Duração: 00:02:22

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 89640221

 
13-11-2020 20:07

1 1 1

Estado de emergência - Populações levantam questões sobre novas regras

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a677cc10-c752-47f4-a6bb-

92c4a5026bb2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As medidas mais apertadas estendem-se a cada vez mais concelhos, mas muitas interrogações
permanecem.
Comentários de Almeida Henriques, presidente da C. M. de Viseu; António Costa, primeiro-ministro;
Luís Saraiva, comerciante; Ana Cristina Guerreiro, delegada regional de Saúde do Algarve.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-11-13 20:08
 SIC Notícias - Notícias , 2020-11-14 07:05
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RTP 1

 	Duração: 00:08:23

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 89640222

 
13-11-2020 20:04

1 1 1

Entrevista a Henrique Sá Pessoa e Rui Paula

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6461fa87-a405-40ee-b4c4-

f64a123e1d1a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Entrevista a Henrique Sá Pessoa e Rui Paula, chefs.
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13-11-2020 20:01
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Restauração contra limites de horário

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b769c001-0d09-4a6c-ab83-

357fcf603a4c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E convém que quem não cumpre as medidas de prevenção no dia a dia, pense nas possíveis
consequências dos seus atos, porque o ciclo infernal é este. Os contágios aumentam, os governos
avançam com restrições que atingem em cheio a economia e as famílias. No Algarve, muitos
empresários da restauração estão perto de desistir.
Comentários de Hélio Gonçalves, proprietário de restaurante.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-11-13 20:02
 SIC Notícias - Notícias , 2020-11-14 07:14
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RACETRACK  ||  The Algarve is 
expected to lose around €74 mil-
lion in potential revenue due to the 
government’s ban on spectators at 
the MotoGP race.

The event, taking place between 
November 20 and 22 at the Algarve 
International Racetrack near 
Portimão, is being penalised fol-
lowing the lack of social distanc-
ing that was widely reported at 
last month’s F1 Grand Prix, which 

Prime Minister António Costa said 
was “completely unacceptable and 
cannot be repeated”.

Thus, the decision was made to 
ban spectators at the MotoGP.

The ‘bad news’ is that the €80 
million that the region was expect-
ing in tourism revenue from the 
race has been cut to “just €6 mil-
lion”, estimates Algarve tourism 
chief João Fernandes. 

estimate of the amount of money 
organisers, teams, journalists and 
other people linked to the event 

are expected to spend at local 
hotels, restaurants and supermar-
kets, he explained.

On a brighter note, Fernandes 
believes MotoGP will help promote 
the Algarve on the international 
stage, just like Formula 1. 

“It will be reaching 428 million 
TVs around the world,” the tour-
ism boss told TSF radio last week, 
adding that 1.25 billion MotoGP 
videos were viewed in 2019. All 
in all, the championship is said to 
have reached 6.7 billion people 
last year.

Fernandes also denied that the 
tourism board’s investment to 
promote the event through digital 
advertising campaigns will be lost.

amount; it will all pay off in the 
end,” he stressed.

Portuguese rider laments 
empty stands

Meanwhile, Portugal’s record-set-
ting MotoGP racer Miguel Oliveira 
has lamented that the race will 
take place without spectators.

“It’s a shame that there won’t be 
any fans in the stands. We have 
to understand the PM’s deci-
sion, keep a positive attitude and 
find motivation to compete,” the 
25-year-old said at a press con-
ference in Valencia, Spain this 
week.

In August, Oliveira became 
the first Portuguese ever to win 
a MotoGP race, finishing first at 
the Australian motorcycle Grand 
Prix and cementing his place as 
the country’s most successful 
rider ever. 

Ban on MotoGP fans will cost Algarve €74 million 
in potential revenue, says tourism boss

OUT  ||  The Portuguese 
Grand Prix has been left out 
of the 2021 Formula 1 pro-
visional calendar – the news 
was announced on Tuesday 
this week. The next F1 season 
will start in Australia in mid-

-
onship race in Saudi Arabia.

A venue for the champion-
ship’s fourth race, set to take 
place on April 25, has yet to 

The news comes as a blow to 
the Algarve, which hosted the 

1996 at the Algarve Interna-
tional Racetrack in October.

Businesses, hoteliers 

Algarve were hopeful that the 
event would make a comeback 
in 2021, providing a much-
needed boost to the region’s 
economy. It is unclear whether 
the lack of social distancing 
reported at some of the stands 
during the Algarve race was 
behind the decision to remove 
Portugal from the 2021 calen-
dar, or whether it was always 
meant to be ‘a one-off race’.

Portugal removed from 
2021 Formula 1 calendar
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