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Casamento interrompido no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=185eee23-48d5-46b7-86c6-

b7fc905aef70&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A GNR acabou com uma festa de casamento e outra de aniversário no Algarve, que juntava cerca de
300 pessoas. Só no copo de água que decorria num empreendimento em Albufeira, estavam 150
irlandeses.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-11-17 13:38
 SIC Notícias - Jornal das Duas , 2020-11-17 14:43
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Dois terços antecipam vendas mínimas 
13  Mais de dois terços das 
empresas (68%) antecipam 
quebras de vendas em no-
vembro e dezembro, se-
gundo um inquérito da CIP 
a mais de 500 empresas. As 
perdas estimadas rondam 
os 40%, mostram os dados. 
O estudo da confederação 

da indústria revela também 
que 49% das empresas con-
sideram que as medidas de 
combate à pandemia são 
insuficientes e 24% consi-
deram-nas "demasiado 
restritivas). Para já, só 21 
admitem despedir traba-
lhadores. •  O R  

   
  

 

   
 

PCP E BLOCO 1 APELO AO GOVERNO 

O PCP pede ao Governo que corrija os 
"exageros e desajustamentos" e "res-

trições horárias" dos restaurantes ao fim de 
semana. Já o BE defende um programa que 
permita reduzir as rendas em função das 
quebras de faturação e apoios públicos que 
tenham em conta as receitas de 2019. 
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APOIOS AO SETOR DA RESTAURAÇÃO 
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CORRIDA Abre hoje 
o pré-registo para os 
empresários pedirem 
as ajudas prometidas 
por António Costa, 
sem que tenha sido 
publicada nenhuma 
legislação 

;k45... • - 
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•
bares protestaram 

a restauração e dos 

  centro   Vila Real 

MIGUEL ALEXANDRE GANHÃO / TÂNIA REI 

C omeça hoje a corrida aos 
apoios extraordinários 
para a restauração em vir-

tude do recolher obrigatório 
alargado, e também os apoios no 
âmbito do programa Apoiar.pt. 
O Governo quer que os donos dos 
restaurantes façam as contas aos 
prejuízos para se candidatarem 
às duas ajudas, sem que tenha 
saído nenhuma legislação sobre 
o assunto. A informação, que 
deve ser inscrita num pré-regis-
to no Balcão 2020, ainda não tem 
suporte legal. Nem se sabe ofi-
cialmente a fórmula que servirá 
para compensar o setor. 

No Apoiar.pt as contas serão 
realizadas tendo por base o volu-
me de faturação média dos pri-

  

meiros nove meses de 2019. Se o 
valor for inferior em 25% ao re-
gistado até setembro, então o 
empresário tem direito à ajuda. 

A fórmula de compensação terá 
de ser publicada no Diário da Re-
pública. Só depois será possível 
aos contabilistas preencherem os 

FÓRMULA DO APOIAR.PT 
COMPARA OS NOVE 
MESES DE 2019 E 2020 
elementos necessários para o 
cálculo das ajudas. Segundo apu-
rou o CM, o volume de faturação 
registada este ano será multipli-
cado por 20% e, desse número, 
sairá o montante a receber - com 
os limites de 7500 euros para as 
microempresas e de 40 000 eu-

  

ros para as pequenas e médias 
empresas no âmbito do 
Apoiar.pt. Segundo fonte oficial 
do Ministério do Planeamento, o 
pré-registo é fundamental para 
que os empresários tenham 
acesso às candidaturas, que só  

abrirão formalmente no dia 25. 
Este registo requer apenas o NIF 

e o código de acesso à Autoridade 
Tributária, devendo o beneficiá-
rio preencher um formulário 
simplificado. No final do proces-
so, receberá a chave de acesso à  

candidatura, que estará online a 
partir de 25 de novembro. O for-
mulário conterá já os dados de 
identificação comercial, bem 
como a informação fiscal e da Se-
gurança Social. Os donos de res-
taurantes podem candidatar-se 
a dois apoios estatais: do progra-

 

PROTESTOS REPETEM-SE 
FACE A APOIOS QUE SÃO 
VISTOS COMO ESCASSOS 
ma Apoiar.pt e o extraordinário 
anunciado por António Costa 
para fazer face à quebra nos fins 
de semana do recolhimento. 
Bem como a ajudas de câmaras 
municipais. São cumulativos. 

Os protestos do movimento 'A 
Pão e Agua' prosseguem. Ontem, 
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Turistas desapareceram das ruas 

Verão não chegou 
para salvar turismo   

1 

Nas ruas do centro de Lisboa são vários os negócios que 
tiveram de fechar as portas. Placas de venda multiplicam-se 
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MÁRIO CENTENOI"DíVIDA PROIBITIVA" 

n  governador do Banco de Portugal avisou 
V ontem que, "mais do que nunca, as novas 
políticas devem atuar na margem". Para Mário 
Centeno, também ex-ministro das Finanças de 
António Costa, "os níveis de dívida tornam 
proibitivas intervenções massivas nos 
apoios" às famílias e à economia. 

  

CHEGA I AÇÃO JUDICIAL 
O CHEGA VAI INTERPOR UMA 

AÇÃO JUDICIAL CONTRA O 

ESTADO PARA MANTER 

RESTAURANTES E OUTRO 

COMÉRCIO ABERTOS NO 

PRÓXIMO FIM DE SEMANA. 

  

   

  

MARCELO 1DOIS DIAS A OUVIR PARTIDOS 

Presidente da República começa hoje a ouvir 0 os partidos sobre o Orçamento do Estado e o 
estado de emergência. Hoje, Marcelo Rebelo de 
Sousa receberá Iniciativa Liberal, Chega, PEV e 
PAN. Amanhã, será a vez do CDS-PP, PCP, Bloco 
de Esquerda, PSD (o único que será por videocon-
ferência) e o PS. 

   

      

1 

COMÉRCIO 

No último fim de semana 
as ruas ficaram vazias e os 

restaurantes fecharam portas, 
só fazendo entregas e takeaway 
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cerca de 200 empresários da res-
tauração e bares juntaram-se na 
praça do Município, em Vila Real, 
para alertar para as dificuldades. 
"Estamos mesmo a pão e água, 
não temos como aguentar. Quem 
não despediu, vai começar a des-
pedir", afirma Jorge Peçsoa, dono 
de seis espaços de diversão no-
turna. Pedro Lisboa tem uma 
quinta de alojamento turístico e 
tenta manter todos os funcioná-
rios. "Trinta famílias dependem 
de nós e não temos trabalho. Pre-
cisamos de ajuda", apela. 

Alberto Cabral, porta-voz do 
movimento, explica que o obje-
tivo é mobilizar o máximo de 
empresários para rumar a Lisboa 
para um novo protesto no dia 25 
de novembro.  

13 Apesar de o verão ter aju-
dado a recuperar perdas, o 
acréscimo de turistas não foi 
suficiente para atenuar as 
perdas. Até setembro, os es-
tabelecimentos de alojamento 
turístico registaram 8,6 mi-
lhões de hóspedes - com 21,7 
milhões de dormidas -, nú-
meros que representam re-
duções a rondar os 60% em 
termos homólogos. Os dados 
do INE mostram que, em se-
tembro, 24% dos espaços de 
alojamento turístico em Por-
tugal estiveram encerrados 
ou não tiveram hóspedes. 

AEROPORTOS PERDEM 
70% DOS PASSAGEIROS 

G Os aeroportos nacionais 
tiveram uma quebra no 
movimento de passageiros 
de 69,6% em setembro, 
face ao mês homólogo, se-
gundo a ACI Europa. 

QUEBRAS ATINGEM 75% 
NO FIM DE SEMANA 

G A Associação de Marcas 
de Retalho e Restauração 
contabiliza perdas de 76% 
para retalho e restauração 
no fim de semana, que diz 
ter sido "catastrófico". e 

COSTA JÁ COMEÇA A VER 
LUZ AO FUNDO DO TÚNEL 

G O primeiro-ministro diz 
que o "esforço" dos portu-
gueses tem "uma luz ao 
fundo do túnel" , que será 
"no próximo ano" com o 
surgimento de vacinas. e 

r •\ 

ti 

sc 

13  A imagem clo pequeno co-
mércio do centro de Lisboa é de 
desespero e abandono. Basta 
caminhar pela zona da praça da 
Figueira, perto da hora de al-
moço, para constatar que são 
mais os estabelecimentos fe-
chados do que os que resistiram 
à crise motivada pela pande-
mia. Desde pequenas mercea-
rias a lojas de vestidos de noiva, 
todos estão em liquidação total 
ou para venda. 

Os negócios que sobrevivem 
queixam-se das grandes que-
bras nas vendas e da falta de tu-
ristas. "Temos tido quebras ací-

  

ma dos 40%. Vamos vivendo 
com o que temos e já dispensá-
mos alguns trabalhadores", diz 
ao CM Rui Joaquim, gerente do 
Mercado da Figueira. "Estamos 

COMERCIANTES LUTAM 
PARA MANTEREM OS SEUS 
NEGÓCIOS ABERTOS 

a trabalhar apenas como clien-
te nacional, pois não existe tu-
rismo", sublinha. 

Ao lado, no Rossio, os comer-
ciantes também lutam para 
manterem portas abertas. E o 
caso da 'Chapelaria Azevedo',  

fundada em 1886, e que no sá-
bado sentiu de forma dura as 
restrições do Governo. "Com a 
obrigatoriedade de fechar às 13 
horas, não tivemos um único 
cliente", lamentou. As quebras 
são "da ordem dos 70 %". "Fe-
lizmente, tínhamos algum fun-
do de maneio e não recorremos 
aos créditos", conta Pedro Fon-
seca, sócio-gerente. 

"Isto está mesmo muito mau" 
foi a frase que mais se ouviu nas 
lojas por onde o CM passou. Os 
comerciantes têm, por isso, 
pouca esperança de que o. Natal 
traga dias melhores. .A.P. 

Maioria dos pequenos negócios 
na baixa lisboeta não resistiu 
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Quebras 
superiores 
a 5 O % e 2 5 % 
dos hotéis 
fechados 

Foi este o cenário do setor em setembro. As perspetivas 
não são animadoras, como admite ao i o presidente 
da AHP, que sugere a utilização para outros fins além 
do alojamento para turistas. Centros de dia ou residências 
assistidas poderão ser o futuro do setor. 

• v. 

ti r
• 

r, 

SÔNIA PERES PINTO 
sonia.pinto@ionline.pt 

Depois de ter registado um pequeno balão 
de oxigénio no verão, o turismo voltou 
a cair em setembro, com Portugal a rece-
ber apenas 1,4 milhões de hóspedes e 
com 24% dos estabelecimentos fecha-
dos. Os dados foram revelados pelo Ins-
tituto Nacional de Estatística (INE) e 
apontam para uma quebra de 53,4% face 
a igual período do ano passado. 

Do total de 1,37 milhões de hóspedes, 
887 300 são residentes em Portugal, 
enquanto 483 600 são estrangeiros. No 
que diz respeito a dormidas, o maior 
peso coube aos hóspedes nacionais (2,03 
milhões), tendo estas caído 8,5%, enquan-
to os hóspedes internacionais represen-
taram 1,52 milhões de dormidas, menos 
71,9% do que em setembro do ano pas-
sado, refere o INE. 

Face a esta quebra, também os provei-
tos totais caíram 59,2%, atingindo os 204,8 
milhões de euros, dos quais 155 milhões 
de euros dizem respeito aos proveitos de  

aposento. Por segmentos, os proveitos 
totais e de aposento diminuíram 60,8% 
e 61,3% na hotelaria, enquanto no aloja-
mento local se reduziram -57,6% e -59%, 
Já no turismo no espaço rural e de habi-
tação recuaram 13,7% e -12,5%. 

A hotelaria continua a ser o segmento 
preferido dos hóspedes, concentrando 
1,92 milhões de dormidas (-56,9%), à fren-
te do alojamento local (3,38 milhões) e 
do turismo em espaço rural e de habita-
ção (1,07 milhões). No entanto, o orga-
nismo chama a atenção para o facto de, 
em setembro, 24% dos estabelecimen-
tos de alojamento turístico terem esta-
do encerrados ou não terem registado 
sequer movimento de hóspedes. Em agos-
to, este indicador tinha sido de 22,8%. 

"ANO PERDIDO" Estes números vão ao 
encontro do que já tinha sido revelado 
pela Associação da Hotelaria de Portu-
gal (AHP) ao ter admitido ao i que "a 
situação é muito complicada" face à fal-
ta de hóspedes no mercado nacional. 

E as perspetivas não são animadoras. 

Nas dormidas em 
setembro, a maior fatia 

coube aos turistas 
nacionais, deixando para 
2.° plano o mercado externo 

Proveitos totais 
somaram 204,8 milhões 

de euros em setembro, 
menos 59,2% face 

a igual período de 2019 

De acordo com a entidade liderada por 
Raul Martins, face a este cenário, até ao 
final do ano está previsto que mais de 
70% da oferta esteja encerrada e não rea-
bra antes da primavera de 2021. "No nos-
so 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". 

Para a AHP, não há dúvidas: "A hotela-
ria está a sofrer há vários meses e o encer-
ramento às 22h30 e nos fins de semana 
reduz em cerca de 90% as reservas exis-
tentes. A hotelaria, que funciona 24 horas 
por dia, está a sofrer brutalmente, e há 
demasiado tempo, com a ausência do 
turismo internacional, de lazer ou negó-
cio, feiras, congressos, etc., e com a para-
gem da economia no geral. Mesmo o 
verão, que foi bom apenas nalgumas 
regiões, pelo comportamento do merca-
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do interno, não foi suficiente para sal-
var o ano, evidentemente". 

E nem o Natal nem a passagem de ano 
poderão salvar o setor. "Já há unidades 
hoteleiras com vários produtos pensa-
dos para esses dois momentos. No entan-
to, neste momento, na hotelaria, as reser-
vas não estão garantidas. A realidade é 
que com esta segunda vaga a começar 
não sabemos que mais restrições podem 
vir por aí. E depois ternos já muitas uni-
dades encerradas que não abrirão nes-
sa altura", acrescenta a associação. 

Os números falam por si. A AHP esti-
ma que a quebra nas dormidas, em 2020, 
pode chegar a 46.6 milhões de euros e 
a perda de receita a 3,6 mil milhões de 
euros, o que representa uma quebra de 
cerca de 80% face a 2019. "O ano está 
irremediavelmente perdido", confessa 
ao i a entidade. 

RAIO-X Em setembro, "a totalidade dos 
16 principais mercados emissores man-
teve decréscimos expressivos", diz o INE, 
acrescentando que estes captaram 93% 

"Ano está 
irremediavelmente 

perdido para 
a hotelaria", 

alerta ao i a AHP 

AHP apresentou 
proposta para que as 

unidades de alojamento 
possam ser utilizadas 

para outros fins 

das dormidas de não residentes nos esta-
belecimentos de alojamento turístico. 

As maiores reduções observaram-se 
nos mercados norte-americano (-95,6%), 
chinês (-94,9%), canadiano (-94,8%) e 
irlandês (-91,7%), enquanto os mercados 
belga (-49,6%), holandês (-51,1%), espa-
nhol (-51,8%) e suíço (-55,2%) foram os 
que registaram menores decréscimos. 

Em relação às regiões, todas regista-
ram decréscimos das dormidas, verifi-
cando-se as menores diminuições no 
Alentejo (-20,9%), Centro (-40,5%) e Algar-
ve (-44,8%), e as maiores reduções na 
Área Metropolitana de Lisboa (-71,8%), 
Região Autónoma dos Açores c Região 
Autónoma da Madeira (-66,2%). O Algar-
ve concentrou 40% das dormidas, seguin-
do-se o Norte (15,9%). 

SETOR PEDE APOIOS Perante estas que-
das, a AHP garante que é necessário que 
o Governo apoie rapidamente o setor da 
hotelaria. "Da mesma forma que vão exis-
tir apoios para a restauração, conside-
ramos que deveriam existir para a hote-

  

latia, não só durante o estado de emer-
gência, mas nos próximos meses. Até 
porque, ao contrário do que o primei-
ro-ministro diz, na hotelaria, se não se 
vender uma noite hoje, não se vai ven-
der a mesma noite amanhã. Sem apoios, 
as empresas irão à falência e, quando 
houver turistas, não haverá hotéis dis-
poníveis", acrescentou ao i. 

Ainda assim, para minimizar o impac-
to da quebra de turistas, a associação 
liderada por Raul Martins já apresentou 
uma proposta para que as unidades de 
alojamento na hotelaria possam ser uti-
lizadas para outros fins além do aloja-
mento para turistas. "Neste momento, 
as unidades hoteleiras, no âmbito de pro-
tocolos com as universidades, já funcio-
nam como alojamento para estudante, 
mas propusemos que as unidades de alo-
jamento possam ter serviços de escritó-
rio; espaços de cowork; realização de reu-
niões; exposições e outros eventos cul-
turais; showrooms; ensino e formação; 
eventualmente, centros de dia ou resi-
dências assistidas". 

Página 6



  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 22,45 x 4,97 cm²

  Corte: 3 de 3ID: 89683124 17-11-2020

-:9 

••• 
EUROMILHÕES • *o • 

ESTA I'  • 
SEXTA-FEIRA 

learienno 

dk Concelhos Stis e W mais afetados t ni 
superam em muito ta 
os 240 casos  
por 100 mil an"

,
 

ift,sek habitantes 
CONHEÇA AS ZONAS MAIS CRÍTICAS 
E O VALOR QUE LEVA O SEU CONCELHO 
A TER RESTRIÇÕES // PÁGS 2-4 

I91 /./ Tema-leira, 17 novembro 2CO3 // Ano 111/ Diário /1 Ni/mero 3341 /113Vetnr Mário R.ernires //Db. exeo.: Víbr Feito" De OtEC erkritr José Cables Searra // 9ubc16.0:0Z.: Mala F. Reis De de Me: Feenclece AM» 

PI IR 

PSD em águas agitadas 

"Muito dificilmente haverá uma geringonça 
de direita sem envolver o Chega" 
A afirmação ao i é de Guilherme Silva, um dos dirigentes históricos do partido //PAGAI 

Hotelaria desesperada com falta de clientes 

"HOTÉIS PODEM SER TRANSFORMADOS 
EM CENTROS DE DIA OU RESIDÊNCIAS ASSISTIDAS" 

Ensino, showrooms, escritórios  e  exposições são outras das soluções que Raul Martins, 
presidente da AHP, propõe  ii na ume 
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Pandemia tirou 
980 milhões aos 
hotéis no verão 
Os proveitos das unidades de alojamento 
turístico caíram a pique entre julho e setembro 

Ana Laranjeira 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt 

TURISMO  Os meses de ju-
lho, agosto e setembro são 
tipicamente os melhores 
para o setor do turismo em 
Portugal. Mas a pandemia 
de covid-19 tornou 2020 di-
ferente dos últimos anos. 
Olhando para o trimestre 
estival, é possível perceber 
que o número de hóspedes 
caiu cerca 53%, passando 
de pouco mais de nove mi-
lhões de hóspedes para qua-
tro milhões neste ano. As 
dormidas também caíram 
significativamente: foram 
cerca de 11 milhões de dor-
midas em julho, agosto e se-
tembro, o que contrasta 
com as mais de 25 milhões 
no mesmo período do ano 
passado, de acordo com da-
dos do Instituto Nacional 
de Estatística (INE). 

Menos hóspedes e dormi-
das traduzem-se numa que-
bra dos proveitos totais e de 
aposento nas unidades de 
alojamento turístico. No 
terceiro trimestre, os pro-
veitos totais (que incluem 
os de aposento, da restaura-
ção e de outras atividades 
como aluguer de salas) re-
cuaram quase 59% face ao 
ano passado para pouco 
mais de 693 milhões de eu-
ros. Nos três meses de verão 
de 2019, os proveitos totais 
ascenderam a mais de 1,6 
mil milhões de euros, o que 
significa que a diferença é 
de cerca de mais de 981 mi-

  

lhões de euros. Os serviços 
além do aluguer de quartos 
contam cada vez mais para 
as receitas das unidades de 
alojamento turístico. Mas 
com menos eventos, casa-
mentos e outro tipo de fes-
tas, essa componente não 
deu um grande contributo 
para os proveitos. Por isso, 
as receitas de aposento re-
presentaram a fatia de leão 
dos proveitos totais entre 
julho e setembro: ascende-
ram a quase 541 milhões de 
euros o que, ainda assim, re-
presenta uma queda de 
quase 59% face ao período 
homólogo. 

ANO PARA ESQUECER 
Esta tendência de forte con-
tração não se resume aos 
meses de verão. De janeiro a 
setembro, os proveitos to-
tais caíram em termos ho-
mólogos 64%, para 1,2 mil 
milhões de euros. Tal como 
nos hóspedes e nas dormi-
das, em janeiro e fevereiro 
os proveitos totais foram 
superiores aos de 2019, con-
tudo, a partir de março, com 
a chegada da pandemia, essa 
tendência inverteu-se. No 
caso dos proveitos de apo-
sento, no acumulado dos 
nove meses ascenderam a 
931 milhões, menos 64% 
que no período homólogo. 

Com as ligações transa-
tlânticas reduzidas e com os 
países europeus com restri-
ções, o cenário de negro de-
verá manter-se no último 
trimestre do ano. • 
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Turismo entrou em crise profunda com a pandemia 
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Com uma queda abrupta de turis-

tas, principalmente estrangeiros, 

durante os meses do Verão, o sector 

do alojamento arrecadou menos 981 

milhões de euros em termos homó-

logos, uma queda de 59%. Os dados 

ontem fornecidos pelo INE (referen-

tes a Setembro), permitem veri car 

que houve diferentes ritmos de per-

das entre regiões, com o Alentejo a 

apresentar os resultados menos 

negativos. 

Entre Junho e Setembro, a região 

teve uma perda de 15%, com 64 

milhões de euros, chegando a ultra-

passar a Madeira e os Açores juntos. 

No sentido oposto está a Área Metro-

politana de Lisboa, com uma diminui-

ção de 79%, para 86,3 milhões. 

Seguem-se a Madeira (menos 76%, 

para 98 milhões), os Açores (menos 

75%, para 12,7 milhões), o Norte 

(menos 55%, para 102,7 milhões), o 

Algarve (menos 51%, para 324 

milhões, com destaque para Agosto) 

e o Centro (menos 39%, para 81,5 

milhões). Ao todo, o encaixe foi de 

693,3 milhões, com Setembro a repre-

sentar 204,7 milhões de euros. 

De acordo com dados do INE, que 

não incluem o segmento de alojamen-

to local com menos de 10 camas, no 

terceiro trimestre, as dormidas totais 

diminuíram 55,7% (menos 12% nos 

residentes e  menos 76,3% nos não 

residentes), depois de no trimestre 

anterior terem recuado 92,5%.   

Olhando apenas para o mês de 

Setembro no Algarve e no Alentejo, 

houve mesmo um crescimento, em 

termos homólogos, do número de 

dormidas de residentes, com subidas 

de 10,1% e de 3,9%, respectivamente. 

No caso dos estrangeiros, a queda até 

teria sido maior caso o Reino Unido 

— principal mercado emissor — não 

tivesse, entre 22 de Agosto e 12 de 

Setembro, colocado Portugal na lista 

de destino seguros (sem obrigatorie-

dade de quarentena).   

“A abertura do corredor aéreo com 

Portugal terá contribuído para a recu-

peração que se veri cou em Agosto e 

Setembro, meses em que se regista-

ram diminuições de 79,9% e 70,7%, 

respectivamente, das dormidas de 

residentes no Reino Unido, depois de 

quatro meses com diminuições sem-

pre superiores a 90%”, diz o INE.

Alentejo 
aguentou 
melhor falta 
de turistas 

Entre Julho e Setembro, o 
Alentejo viu os proveitos 
totais caírem 15%. Área 
Metropolitana de Lisboa 
teve queda de 79%

Luís Villalobos
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O Airports Council Internacional 
(ACI) Europe defende que 
o aumento das medidas de 
confinamento em vários países 
europeus está a provocar 
uma redução da oferta de 
voos e levará "a outro colapso 
total" do tráfego aéreo de 
passageiros. 
O ACI Europe, que indica 
representar mais de 500 
aeroportos em 46 países 
europeus, divulgou ontem 
novos dados que indicam que 
a quebra do movimento de 
passageiros nos aeroportos 
europeus superou ontem os 1,5 
mil milhões. 
Os dados indicam que até 15 
de novembro, os aeroportos 
europeus estão com uma 
quebra de passageiros de 81%, 
sendo que os aeroportos da UE, 
EEE, Suíça e Reino Unido estão 
com um decréscimo médio de 
passageiros de 86% face ao 
ano passado. 

CRISE 

Novembro negro cancela 18 
operações aéreas para a Madeira 
Oito operadores suspenderam as rotas previstas para este mês e início de dezembro. A Associação de Promoção está 
a acompanhar a situação que decorre do agravamento da segunda vaga da pandemia de covid-19. 

Por Patrícia Gaspar 

patricia.gaspar@jm-madeira.pt 

Novembro está a revelar-se um 
mês 'madrasto' para o turismo da 
Madeira. A lidar com a contínua 
diminuição de turistas, a Região 
vê-se agora confrontada com o 
cancelamento de 18 operações aé-
reas, com efeitos durante este mês 
e o início de dezembro. 

Apanhada por esta crise, a As-
sociação de Promoção da Madeira 
(AP-Madeira) está no terreno a 
acompanhar a situação e a nego-
ciar com companhias aéreas e os 
operadores turísticos o retomar 
de operações. 

existe propensão para viajar, quer 
garantindo uma forte notorieda-
de dos galardões recebidos pelo 
destino, como é o caso do 'Melhor 
Destino Insular da Europa 2020', 
bem como o reforço da comuni-
cação de destino seguro. 

"Estas ações são ainda comple-
mentadas com presença nos media 
internacionais com comunicação 
não paga, fruto de atividade de re-
lações públicas, bem como o tra-
balho com influencers. Isto signi-
fica que continuamos a trabalhar 
para a dinamização da época de 
Natal e Ano Novo, e simultanea-
mente a trabalhar já no estímulo 
à procura do próximo ano", refere 
Nuno Vale. 

"No entanto, a capacidade de 
resposta das companhias aéreas 
atualmente é célere, pelo que de-
senvolvimentos positivos no con-
trolo da pandemia poderão levar 
à antecipação da retoma de voos, 
como desenvolvimentos desfa-
voráveis no controlo da pande-
mia poderão levar as companhias 
aéreas a prolongar a suspensão de 
rotas. A incerteza nos mercados 
neste momento mantém-se ele-
vada", alerta a AP-Madeira. 

Para além do acompanhamen-
to a esta situação, a Associação 
de Promoção mantém ações de 
notoriedade do destino junto dos 
mercados emissores, quer por via 
de campanhas nos mercados onde 

"Mesmo países que na primei-
ra vaga conseguiram um controlo 
relativamente eficaz da pandemia, 
como por exemplo a Polónia e a 
República Checa, deparam-se nes-
ta segunda vaga com uma incapa-
cidade de controlarem o evoluir 
rápido do vírus nos seus países. A 
consequência imediata foi os Go-
vernos nacionais de muitos países 
intensificarem as medidas de con-
finamento, restrições a viagens de 
lazer", refere o diretor executivo da 
AP-Madeira, Nuno Vale. 

Não obstante, a generalidade 
das operações suspensas preveem, 
sublinha a Associação de Promo-
ção, retomar em dezembro a tem-
po da época de Natal e Ano Novo. 

No total, os cancelamentos en-
volvem oito operadores: a easy-
Jet, a Jet2.com, a Transavia Fran-
ça e Holanda, a British Airways, a 
Smartwings, a Tui Holanda e a Tui 
UK. Só a Jet2.com suspendeu até 
dezembro sete ligações e a Tran-
savia quatro. 

Afetadas por estes cancela-
mentos estão ligações a partir de 
Londres, Manchester, Paris, Orly, 
Amesterdão e Zurique, entre ou-
tros. 

Em causa está o agravar da 
segunda vaga da pandemia de 
covid-19 que tem afetado gene-
ralizadamente todos os países eu-
ropeus e com uma maior intensi-
dade do que a vaga anterior. 

Página 10



A11  
Antena 1

 	Duração: 00:21:19

 	OCS: Antena 1 - Entrevistas Manhã 1

 
ID: 89692659

 
17-11-2020 10:18

"Até já Madeira"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9fc61d5a-2ef2-4658-a323-

8371c86e846e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
2020 parecia ser um ano redondo perfeito, mas a pandemia da COVID-19 trocou as voltas a todos,
sobretudo a quem vivia do turismo. Na Madeira, a crise pandémica atingiu em cheio o setor e apesar
de ter poucos casos e ser vista como um destino seguro, a região sofreu muito com a quebra da
procura turística.

Página 11



A12  
SIC

 	Duração: 00:02:11

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 89692731

 
17-11-2020 13:41

1 1 1

Mais pedidos de ajuda no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4d48c04e-6bda-4862-9017-

a47c83badab9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os pedidos de apoio alimentar estão aumentar no Algarve, sobretudo nas últimas semanas.
Declarações de Paula Matias, coordenadora da Refood de Faro.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-11-17 13:41
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80% dos hotéis estão de portas fechadas no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3009c58d-b3ef-45f9-a2fe-

901a3c2e3c45&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, 80% dos hotéis estão de portas fechadas. A TVI acompanhou o encerramento de um hotel
que este mês de Novembro registou apenas 4% de ocupação. Houve unidades hoteleiras que nem
chegaram a reabrir depois da primeira vaga da pandemia.
Declarações de Miguel Neto, do Hotel "Baltum", de Elidérico Viegas, da Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticas do Algarve.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-11-17 13:29

Página 13



A14  
TVI

 	Duração: 00:02:46

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 89692035

 
17-11-2020 13:15
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Pedidos de apoio alimentar aumentam no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e2a652a7-d897-4178-b295-

b0f541b8e030&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os pedidos de apoio alimentar têm aumentado no Algarve desde o final do Verão. Todos os dias
dezenas de famílias recorrem à Refood em Faro para recolher alimentos, mas a organização deixou de
aceitar mais pedidos não por falta de comida, mas por falta de espaço para a armazenar.
Declarações de Paula Matias, coordenadora da Refood Faro, de Nuno Alves, presidente do BACF do
Algarve.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-11-17 13:16
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17-11-2020 09:32

Mais de três mil pessoas ficaram sem trabalho nos últimos três meses na Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e5264162-5e95-449f-aec6-

a87670eecf88&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Mais de três mil pessoas ficaram sem trabalho nos últimos três meses na Madeira. As contas são do
Instituto Regional de Estatística e dão conta de um panorama grave na ilha.
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As perdas no setor do turismo agravaram-se em setembro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3b49daa9-4dd5-43fe-b062-

aa1f6c5dccbe&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As perdas no setor do turismo agravaram-se em setembro. O Instituto Nacional de Estatística revelou
que os alojamentos turísticos receberam cerca de 1 milhão 400 mil hóspedes em setembro, uma
quebra de 53% face ao mesmo mês do ano passado e superior às registadas em julho e agosto.
 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-11-17 09:08
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Tribunal da Relação de Lisboa considera ilegais as ordens de isolamento profilático

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=09b09fc5-1af0-46b4-97bd-

b4a0d6802f90&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Tribunal da Relação de Lisboa considera ilegais as ordens de isolamento profilático ou quarentena
impostas pela Direção Geral da Saúde, durante o estado de alerta. Esta decisão surge depois de um
recurso interposto pela Administração Regional de Saúde dos Açores.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-11-17 08:53
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-17 10:20
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-17 12:27
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17-11-2020 07:06

Impacto da pandemia no turismo da Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=90f4e302-d624-473c-b164-

393b842294f5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Já só restam memórias dos tempos em que os turistas chegavam em grande número à ilha da
Madeira. Desde que a COVID abalou o mundo, os efeitos da pandemia no turismo da região têm sido
devastadores. Dezenas de hotéis na Madeira fecharam portas sem data para reabrir e muitos
trabalhadores ficaram sem emprego e sem rendimentos.
Declarações de João Frexes, músico.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-11-17 08:06
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A19ALEP: Proposta no OE2021 relativa à mais-valia do AL resolve um problema, mas cria
outro igual
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fc67f91f

 
A ALEP - Associação do Alojamento Local em Portugal alerta que a fórmula apresentada na proposta
de OE2021 para corrigir o problema da mais-valia que tem vindo a impedir a saída de muitos
proprietários do alojamento local (AL), não só não resolve o problema, como pode complicá-lo ainda
mais, ao criar um novo imposto, que obriga a pagar uma espécie de imposto patrimonial retroativo
para quem retirar um imóvel do AL.
 
Há mais de dois anos que a ALEP - Associação do Alojamento Local em Portugal tem estado envolvida
em negociações para conseguir junto do Governo a alteração da atual lei da mais-valia no AL. Uma
alteração que é consensual pois é do interesse de todos: AL, Estado, municípios.
 
Até à data de hoje, um proprietário que decidisse retirar um imóvel do alojamento local para dar outro
uso, em geral habitacional, era obrigado a pagar um "falso" imposto de mais-valia como se tivesse
vendido o imóvel, mesmo sem ter havido qualquer venda. Para Eduardo Miranda, presidente da ALEP,
"este falso imposto era o maior obstáculo para quem pretendia desistir do alojamento local, pois sem
haver uma venda real, não há nem motivo, nem dinheiro para pagar o imposto".
 
Para a ALEP, a solução era relativamente simples e passava por cobrar a mais-valia apenas quando
houvesse uma venda efetiva do imóvel como acontece com qualquer outro cidadão e não apenas por
encerrar (desafetar) a atividade de um AL num imóvel.
 
"A nova proposta efetivamente propõe que a mais-valia seja paga apenas quando ocorrer a venda. É
um avanço positivo. O problema é que cria, em simultâneo, um tributo que da mesma forma deve ser
pago quando se desiste da atividade. Resolver um problema, mas criar outro igual não é solução",
afirma Eduardo Miranda.
 
O novo tributo obriga os proprietários, ao desistirem do AL, a pagar um imposto calculado sobre 1,5%
do valor patrimonial do imóvel e, o que é mais grave para a ALEP, incide durante todo o período em
que o imóvel esteve dedicada à atividade de AL.
 
Tal irá criar situações incompreensíveis e de difícil justificação legal, como por exemplo, alguém que
tenha registado um AL com valor patrimonial de 200.000 euros no início de 2020, e que acabou por
nunca faturar nada, pois foi apanhado a seguir pela crise da pandemia, se resolver desistir do AL em
2021 terá que o incluir como rendimento no seu IRS e pagar imposto sobre mais 6.000 euros , isto
sem nunca ter faturado um único euro.
 
Num outro exemplo, um proprietário que tenha uma casa no Algarve com o mesmo valor patrimonial
de 200.000 euros, que respondeu as campanhas de legalização e registou o imóvel logo no início , a
seguir a primeira lei do AL , por exemplo em 2010, terá que pagar imposto sobre 36.000 euros,
mesmo que praticasse o AL só durante algumas poucas semanas por ano no verão e que a receita
fosse um mero complemento para ajudar a pagar as conta da casa. É indiferente.
 
"Este novo tributo não tem fundamento. É apresentado como um imposto sobre o rendimento ou
compensação, mas incide mesmo em anos em que não há rendimento. O seu cálculo não tem
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nenhuma relação com o valor do rendimento em si, mas apenas com o valor patrimonial que é fixo.
Ou seja, acaba por ser uma espécie de imposto patrimonial retroativo", conclui Eduardo Miranda.
 
Este imposto adicional torna-se ainda menos compreensível, tendo em conta que na proposta
apresentada no OE2021, não há nenhuma isenção de mais-valia. Esta continua sempre a ser paga
quando há uma venda do imóvel, e ainda, está previsto um agravamento substancial deste imposto já
que será calculado todo pela categoria B caso o imóvel seja vendido até três anos depois de cancelar o
registo do AL.
 
Para a ALEP se esta proposta não for alterada no debate da especialidade, irá criar não só outro
grande obstáculo para quem quer desistir da atividade de AL, algo incompreensível na atual época de
crise, como irá também prejudicar os programas de migração do AL para o arrendamento,
especialmente os programas municipais como a Renda Segura, já que este novo imposto cria um
custo adicional relevante durante quatro anos, o que fará com que estes programa percam toda a sua
atratividade.
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Microempresas do turismo querem prolongar apoio aos sócios-gerentes até junho de
2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 17/11/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: António Vasconcelos Moreira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=be0689

 
Filipa Oliveira tem uma micro-empresa de tours privados e turísticos. Em 2019, faturava em média
2.500 euros por mês, mas entre março e julho deste ano diz que teve uma quebra das vendas na
ordem dos 100%, o que é uma situação "transversal" as microempresas do turismo.
 
Um grupo de microempresas que atuam no setor do turismo escreveram uma carta aberta ao
Governo, pedindo mais apoios do Estado, nomeadamente a extensão do apoios aos sócios-gerentes e
a redução do IVA e da TSU.
 
A carta foi subscrita por 12 microempresas turísticas que dizem querer "responder às necessidades
imediatas das microempresas do turismo" que, segundo o documento, citando dados do Turismo de
Portugal, ascendem a 9.080 empresas.
 
Os microempresários, confrontados com a segunda vaga da pandemia no país, dizem que "retoma não
se verificou no nosso setor, o mercado interno também não deu resposta e questão dos corredores
aéreos foi desastrosa para o turismo". Por isso pedem mais ajudas, numa altura em que já não têm
acesso ao apoio aos sócios gerentes, que que foi o seu "oxigénio" durante os últimos meses.
 
Assistiram à discussão parlamentar sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2021 que dizem
não ter "nada sobre microempresários", lembrando que "o setor do turismo é a maior atividade
económica exportadora do país, sendo, em 2019, responsável por 52,3% das exportações de serviços
e por 19,7% das exportações totais. As receitas turísticas registaram um contributo de 8,7% para o
VAB, e saibam e percebam que o turismo também se faz com os microempresários".
 
Filipa Oliveira, signatária da carta e fundadora da Alfacinha LX, uma micro empresa dedicada a tours
privados e culturais que nasceu em 2013, disse ao Jornal Económico que a carta já foi recebida pela
Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME). "Ficaram disponíveis para
falar connosco e já nos disseram que tentaram falar com o primeiro ministro, mas nunca foram
recebidos no contexto da pandemia", afirmou, apesar de terem sido recebidos pelo Presidente da
República.
 
Por isso, Filipa Oliveira e mais onze micro-empresários juntaram-se e formaram o grupo de trabalho
que escreveu a carta aberta ao Governo. "Não podemos dizer que vamos falar em nome das 9.080
microempresas, mas [a falta de apoios] é um problema transversal a todas".
 
"No grupo de trabalho há agências viagens, pequenos hoteleiros e pessoas ligadas ao alojamento
local. Mas a questão é que isto não é só a animação turística, fomos aos números e percebemos que
somos 9.080", explicou a empresária.
 
Desde logo, pedem o prolongamento do apoio aos sócios gerentes por mais oito meses, isto é, até
junho de 2021. Filipa Oliveira explicou que foi este apoio, que entretanto "acabou", que lhe permitiu
subsistir desde março.
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Em 2019, no maior ano de sempre do turismo, a Alfacinha LX faturou em média 2.500 euros por mês.
O caso mudou de figura com a pandemia e entre março e julho deste ano, "a faturação teve uma
quebra da ordem dos 100%", disse Filipa Oliveira, explicando ainda que esta situação é "transversal"
às microempresas do setor.
 
"Eu comecei a receber o apoio em abril e permitiu-me continuar [a pagar as contas] e a TSU", disse a
empresária, adiantando que esse apoio representava 60% do rendimento disponível ao final do mês
no ano passado.
 
Filipa Oliveira disse que recebeu "há pouco tempo um email da Segurança Social a dizer que o apoio
era até setembro" e vincou que nesse mês "foi votado na Assembleia da República a continuação dos
apoios para os trabalhadores independentes, mas esqueceram-se dos sócios gerentes, que também
contribuem para a Segurança Social".
 
A empresária sugeriu que "ninguém direciona medidas para as micro empresas, nomeadamente do
setor do turismo, que é o mais afetado" e argumentou que "as medidas que dizem que são tomadas
de apoio às empresas servem sobretudo as grandes empresas".
 
O grupo de trabalho signatário da carta também pede a isenção da TSU até junho de 2021 e a
redução do IVA até dezembro de 2021. A taxa de IVA varia, consoante a natureza da atividade
prestada, entre os 6% e os 23%, por exemplo. "Queremos pôr isto na agenda política", revelou.
 
A redução do IVA está pensada "para o período da retoma". "Por isso é que a pedimos até de
dezembro de 2021 porque estamos a assumir que no próximo ano, com as boas notícias sobre a
vacina, o mundo regresse um pouco à normalidade", disse, otimista quanto ao futuro.
 
A empresária explicou ainda que a redução deste imposto, que é suportado pelo consumidor, "tem
muita influência no preço final". "Um dia inteiro de um guia de turismo na tabela, segundo a
Associação Nacional de Guias, é de cerca de 190 euros por dia, mais IVA. Eu pago por essa tabela. Até
no preçário faz toda a diferença", disse.
 
O grupo de trabalho pede ainda mais apoios a fundo perdido para as empresas do setor que
mantenham a atividade e que preservem os postos de trabalho. "É óptimo", disse a propósito dos 750
milhões de euros que o Governo diz ter para atribuir às micro e pequenas empresas em subsídios a
fundo perdido.
 
O anúncio foi feito pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, no
início do mês, num pacote que inclui ainda linhas de crédito de 750 milhões de euros para as
empresas exportadoras e 50 milhões para as empresas ligadas a eventos.
 
Os subsídios vão ser concedidos ao abrigo do programa apoiar.pt e destinam-se a apoiar as empresas
que tenham registado uma quebra da atividade de pelo menos 25% nos primeiros nove meses de
2020 por comparação com igual período do ano passado.
 
Cada micro-empresa poderá receber até 7.500 euros enquanto o apoio para as pequenas empresas
sobe até 40 mil euros.
 
Os 12 micro-empresários signatários da carta aberta pedem ainda que o Governo dê prioridade à
formação de empresários, criando-se bolsas de estudos, com enfoque na digitalização e
sustentabilidade, para que possam assim apostar na formação para se prepararem para o pós-
pandemia.
 
Ler mais
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Covid-19. Passageiros nos aeroportos nacionais diminuem 69% em setembro
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A quebra foi maior ainda do que em agosto, embora bastante inferior à que se registou em julho (-
79,5% do que em 2019). Os setores do turismo e aviação aérea estão entre os mais afetados pela
pandemia
 
Os aeroportos nacionais registaram um movimento de 1,9 milhões de passageiros em setembro, um
decréscimo de 69%, depois de em agosto a queda ter sido de 65,9%, divulgou esta terça-feira o
Instituto Nacional de Estatística (INE).
 
De acordo com as estatísticas rápidas do transporte aéreo referentes a setembro deste ano, registou-
se, em setembro, uma inversão da tendência de recuperação no movimento de passageiros nos
aeroportos do país.
 
No mês em análise, registou-se o movimento de 1,9 milhões de passageiros (embarques,
desembarques e trânsitos diretos), representando uma diminuição de 69%, face ao mesmo período do
ano passado, depois de quebras de 65,9% em agosto e 79,5% em julho.
 
Em setembro, aterraram nos aeroportos nacionais 10,8 mil aeronaves em voos comerciais, o que
representa uma queda de 50,2%, comparativamente a setembro de 2019 (quebras de 46,4% em
agosto e 62,0% em julho). Já o movimento de carga e correio nos aeroportos nacionais totalizou 12,4
mil toneladas, correspondendo a uma diminuição de 29,8%, depois de quebras de 39,0% em agosto e
47,8% em julho.
 
Analisando o número de aeronaves aterradas e o número de passageiros desembarcados diariamente
entre janeiro e setembro de 2020, e comparando com o período homólogo, é visível o impacto da
pandemia de Covid-19 e das medidas adotadas ao nível do espaço aéreo a partir do início da segunda
quinzena do mês de março", refere o INE.
 
"Apesar da recuperação verificada nos meses de julho e de agosto, em setembro registou-se uma
inversão da tendência, com reduções diárias superiores a 40% no número de aeronaves aterradas e a
60% no número de passageiros desembarcados", acrescenta.
 
Entre 21 de agosto e 10 de setembro, período em que o Reino Unido incluiu Portugal na lista de países
seguros para viajar, verificou-se uma menor redução do número de passageiros desembarcados nos
aeroportos nacionais em voos provenientes do Reino Unido (-53,5%), quando comparada com a
registada no acumulado dos restantes dias dos meses de agosto e setembro (-80,2%). O número de
passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais em voos provenientes do Reino Unido registou,
em setembro, um decréscimo de 73,9% (-69,1% em agosto).
 
Numa análise aos primeiros nove meses do ano, aterraram nos aeroportos nacionais 77,7 mil
aeronaves em voos comerciais (-55,9% face ao mesmo período homólogo) e foram movimentados
15,3 milhões de passageiros (-67,3%). O aeroporto de Lisboa movimentou 51% do total de
passageiros (7,8 milhões) e registou um decréscimo de 67,3%.
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Considerando os três aeroportos com maior tráfego de passageiros, o aeroporto do Faro foi o que
evidenciou uma maior quebra do número de passageiros movimentados entre janeiro e setembro (-
75,4%).
 
Considerando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais, nos
primeiros nove meses, França foi o principal país de origem e de destino dos voos, seguindo-se o
Reino Unido, que evidenciou a maior redução do número de passageiros desembarcados e embarcados
face ao período homólogo (-73,9% e -72,9%, respetivamente).
 
Entre janeiro e setembro, registou-se uma diminuição de 31,8% no movimento de carga e correio nos
aeroportos nacionais, atingindo 103,5 mil toneladas. O movimento de mercadorias no aeroporto de
Lisboa representou 65,0% do total, atingindo 67,2 mil toneladas (-39,4% face ao mesmo período do
ano passado).
 
Agência Lusa
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Britânicos alteraram ou cancelaram 91% das férias de Verão
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Início B2 Britânicos alteraram ou cancelaram 91% das férias de Verão
 
Britânicos alteraram ou cancelaram 91% das férias de Verão
 
Novembro 17, 2020
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Apesar da abertura de corredores aéreos seguros entre o Reino Unido e vários destinos, em Julho e
Agosto 91% das férias planeadas pelos britânicos sofreram cancelamentos ou alterações devido a
restrições de viagens. Nove em cada dez planos de férias foram afectados, segundo a associação que
reúne as agências de viagens britânicas, a ABTA .
 
A situação vivida durante o Verão e a falta de uma oportunidade real neste momento de recuperação
do sector fazem com que as empresas do sector cheguem ao final do ano com 93% menos reservas
em relação ao mesmo período de 2019, segundo a ABTA.
 
Antes do confinamento da Inglaterra, que durará, em princípio, até 2 de Dezembro, cerca de 164 mil
trabalhadores deste sector já perderam ou estão em vias de perder os seus empregos, mais de 90 mil
do que no passado mês de Agosto.
 
De acordo com inquérito lançado pela ABTA junto dos seus associados no final de Outubro, antes do
lockdown, um terço das empresas (36%) ainda não havia retomado a actividade desde antes do
Verão.
 
A associação renovou o pedido ao Governo para que elabore um plano de ajuda à indústria, e que
implemente medidas que realmente restaurem a confiança do consumidor nas viagens, a partir da
data de 2 de Dezembro.
 
As agências de viagens britânicas lembram ao governo de Boris Johnson, que embora possa haver
motivos de esperança no médio e longo prazo, por exemplo, nas vacinas, as empresas precisam de
apoio neste momento.
 
No Reino Unido, o sector de turismo, especificamente o da distribuição, não tem recebido auxílio de
nenhum plano especial, ao contrário do que aconteceu com sectores como hotelaria, cultura e artes.
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No entanto, apesar de este ano estar já tomado como perdido para o sector, a ABTA mostra que há
perspectiva de procura por parte dos britânicos, uma grande parte com vontade de viajar, e que as
reservas para o próximo ano comprovam isso.
 
Os membros da associação dão conta que neste momento já contabilizam 45% das reservas para o
Verão de 2021, face ao que deveriam ter vendido neste período, em situação normal.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
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Início VIP BPI: linha de crédito de 100 milhões a empresas da rota EN2
 
BPI: linha de crédito de 100 milhões a empresas da rota EN2
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As empresas da rota da Estrada Nacional 2 (EN2), que liga Chaves a Faro, vão poder aceder a uma
linha de crédito do Banco BPI com uma dotação de 100 milhões de euros. O objectivo de mitigar os
efeitos da pandemia.
 
Com um protocolo comercial assinado entre o BPI e a Associação dos Municípios da Rota da Estrada
Nacional 2 (AMREN2), a linha de crédito vai permitir às empresas da rota EN2, muitas delas pequenos
negócios, acederem a financiamentos em condições vantajosas, conforme adiantou o administrador da
Banca de Empresas e Institucionais do BPI, Pedro Barreto.
 
As condições comerciais especiais de acesso à linha de crédito, destinam-se à Rede de Agentes EN2,
que inclui alojamento, restauração, empresas de animação turística, agências de viagens, entre outras
empresas, que se encontram ao longo dos 35 concelhos deste roteiro turístico, que percorre o país de
Chaves, no distrito de Vila Real, até Faro.
 
Recentemente, a associação AMREN2 avançou com a criação da Rede de Agentes EN2, para promoção
do produto turístico que representa aquela estrada, pelo que o protocolo com o BPI visa beneficiar
todas as empresas e negócios que directa ou indirectamente tenham ligação com a rota EN2, trazendo
benefícios no apoio à actividade, através de um pacote de produtos e serviços financeiros.
 
.
 
A cerimónia de assinatura do protocolo teve lugar esta segunda-feira, no salão da Câmara Municipal
de Viseu, com a presença do administrador da Banca de Empresas e Institucional do BPI, Pedro
Barreto, do presidente do AMREN2, Luís Machado, e do presidente do município de Viseu, António
Henriques.
 
Pedro Barreto destacou, na ocasião, que o BPI vai continuar a apoiar projectos e empresas no interior
e no sector do turismo em geral, com o objectivo de mitigar os efeitos da pandemia e acelerar a
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recuperação económica.
 
Na perspectiva do presidente da AMREN2, a parceria com o BPI vai apoiar os esforços de qualificação
da Rede de Agentes da EN2, preparando-os para responder às exigências dos diferentes públicos, num
contexto de valorização do turismo de experiência, tradição e inovação, qualidade e sustentabilidade.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
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Início Destaques Algarve e Alentejo deram algum fôlego ao turismo em Portugal
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Apesar dos 16 principais mercados emissores para Portugal terem decrescido em Setembro, as regiões
do Algarve e do Alentejo conseguiram dar algum fôlego ao sector do turismo, graças à presença de
turistas nacionais, com crescimentos do número de dormidas de 10,1% e 3,9%, respectivamente.
 
Dados avançados esta segunda-feira dizem que a totalidade dos 16 principais mercados emissores
manteve decréscimos expressivos em Setembro. 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%) foram,
entre os principais, os que registaram menores decréscimos.
 
Desde o início do ano, todos os principais mercados registaram decréscimos expressivos, superiores a
60%, com maior enfoque nos mercados irlandês (-89,5%), norte-americano (-85,4%), polaco e chinês
(-78,5% em ambos).
 
Em Setembro, todas as regiões registaram decréscimos das dormidas,
 
verificando-se as menores diminuições no Alentejo (-20,9%), Centro (-40,5%) e Algarve (-44,8%). As
maiores reduções tiveram lugar na Área Metropolitana de Lisboa (-71,8%), nos Açores (-66,3%) e na
Madeira (-66,2%). No conjunto dos primeiros 9 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%).
 
Em Setembro, registaram-se crescimentos do número de dormidas de residentes no Algarve
(+10,1%) e Alentejo (+3,9%). Neste mês, em termos de dormidas de não residentes, as 2 regiões
registaram as menores diminuições (-62,9% e -63,6%), enquanto as restantes regiões apresentaram
decréscimos superiores a 70%.
 
No mês em análise, de acordo com o INE, a estada média nos estabelecimentos de alojamento
turístico (2,59 noites) reduziu-se 1,6% (-6,3% em Agosto). A estada média dos residentes aumentou
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8,2% e a dos não residentes cresceu 7,4%.
 
Taxa líquida de ocupação não recuperou nos estabelecimentos de alojamento turístico (30,5%) recuou
27,0 p.p. em Setembro (-26,1 p.p. em Agosto). As taxas de ocupação mais elevadas registaram-se no
Algarve (39,9%) e Alentejo (34,7%).
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
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GP Portugal: Algarve aproveita pandemia para fechar a época sem público
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AIA dispõe de um pré-acordo para entrar a título definitivo na programação do MotoGP a partir de
2022
 
Portugal vai acolher no domingo a 14.ª e última corrida do campeonato do mundo de motociclismo de
velocidade MotoGP de 2020, num Autódromo Internacional do Algarve (AIA) sem público, beneficiando
do calendário reformulado devido à pandemia de covid-19.
 
A temporada deveria ter arrancado em 8 de março, em Losail, com a primeira das 20 provas
previstas, mas a expansão da doença causada pelo novo coronavírus levou apenas à realização do
Grande Prémio do Qatar nas categorias de Moto2 e Moto3.
 
A acumulação de quatro adiamentos em solo europeu e 12 cancelamentos em vários continentes
estimulou a Dorna, promotora do Mundial de MotoGP, a lançar no verão uma edição reduzida do
campeonato, a disputar entre julho e novembro.
 
O calendário diminuiu para 14 provas, todas no 'Velho Continente', e acrescentou seis novas
passagens, fazendo coincidir o desenlace da época com a reativação do Grande Prémio de Portugal,
trocando o Estoril por Portimão, após oito anos de interregno.
 
Num contexto inédito e atípico, saía premiado o espírito de iniciativa do administrador do AIA, Paulo
Pinheiro, que encabeçou conversações para efetivar o regresso da corrida lusa, a figurar nos planos da
Dorna como pista de reserva desde 2017 e até 2021.
 
O dirigente já tinha sido peça crucial no retorno da Fórmula 1 a solo nacional, 24 anos depois, cujo
anúncio foi efetuado em 24 de julho, 17 dias antes da confirmação da 15.ª edição do Grande Prémio
de Portugal na classe rainha do motociclismo mundial.
 
Essa comunicação ocorreu em 10 de agosto, quando o país registava 52.825 casos de infeção e 1.759
mortes desde o início da pandemia, tendo sido logo anunciado que a corrida, a ser concretizada 104
dias mais tarde, iria ter público nas bancadas.
 
As perspetivas de receber quase 40 mil pessoas num recinto capaz de albergar 92 mil aceleraram a
venda de ingressos na transição do verão para o outono, numa marcha travada com efeitos imediatos
pelo primeiro-ministro António Costa em 31 de outubro.
 
A decisão saiu de um Conselho de Ministros extraordinário, no âmbito da resposta à pandemia de
covid-19, seis dias após o Grande Prémio de Fórmula 1 ter superado os 27.500 espetadores e sentido
dificuldades para manter o distanciamento nas bancadas.
 
O fracassado teste de público no AIA, entre 23 e 25 de outubro, foi criticado por Governo e
autoridades de saúde, levando Portugal a seguir a tendência global de corridas à porta fechada na
72.ª temporada da história do MotoGP.
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As restrições só foram aliviadas na dupla etapa disputada no circuito italiano de Misano, em 13 e 20
de setembro, quando compareceram cerca de 10.000 adeptos, e na prova organizada no recinto
francês de Le Mans, em 11 de outubro, com quase 5.000.
 
O recrudescimento da pandemia devolveu Portugal ao estado de emergência de 09 a 23 de novembro,
numa altura em que o país somava até segunda-feira 225.672 casos e 3.472 mortos, dos quais 4.173
infetados e 34 óbitos pertencem à zona sul do país.
 
A ausência de público foi estimada pelo Turismo do Algarve em perda de receitas diretas de 74
milhões de euros para aquela região, além de frustrar a ambição dos aficionados portugueses de
motociclismo em apoiar o compatriota Miguel Oliveira (KTM).
 
O almadense será o primeiro luso a correr em solo nacional no MotoGP e vai finalizar a segunda
temporada consecutiva na elite, depois do 17.º posto em 2019, surgindo na 10.ª posição, com 100
pontos, menos 71 que o espanhol Joan Mir (Suzuki), que se sagrou campeão do mundo no domingo,
em Valência.
 
Habituados a conviver numa 'bolha' de segurança, com circulação limitada e testes regulares ao novo
coronavírus, alguns pilotos aclimataram-se a Portimão em 07 e 08 de outubro, ao experimentarem o
novo asfalto do AIA nos testes oficiais de MotoGP.
 
As obras de renovação estrutural numa pista enaltecida pela grelha suportam o desejo de Paulo
Pinheiro em renovar os votos de confiança depositados este ano por Liberty e Dorna, dinamizadoras
das duas principais classes de elite do desporto motorizado.
 
Se o calendário provisório da próxima edição do Mundial de Fórmula 1 afastou Portugal das 23
corridas planeadas, o AIA dispõe de um pré-acordo para entrar a título definitivo na programação do
MotoGP a partir de 2022.
 
Quase um mês após a elite das quatro rodas, Portimão vai acolher entre sexta-feira e domingo o
derradeiro evento desportivo transitado para Portugal devido à pandemia, três meses depois de Lisboa
ter albergado a 'final a oito' da Liga dos Campeões de futebol.
 
Lusa

Página 33



A34

 
RTP Madeira

 	Duração: 00:00:50

 	OCS: RTP Madeira - Telejornal Madeira

 
ID: 89687262

 
16-11-2020 21:06

1 1 1

Quebras no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=25b7701d-01d8-4a31-895f-

d61d818af498&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Número de turistas na região baixou mais de 65% no mês de Setembro face ao mesmo mês do ano
passado, os dados são da direção Regional de Estatística e dizem que a quebra foi maior na Madeira
do que no resto do país com uma redução média nas dormidas de 53%.

 
Repetições: RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-11-16 23:37
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-11-16 04:18
 RTP 3 - Telejornal Madeira , 2020-11-16 04:18
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A35

 
RTP Açores

 	Duração: 00:02:01

 	OCS: RTP Açores - Telejornal Açores

 
ID: 89686673

 
16-11-2020 20:29

1 1 1

Dormidas em Setembro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bad41403-7ac5-4208-8c5d-

7ee7d252ae3b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Açores, Lisboa e Madeira são as regiões do país que registaram as maiores reduções de dormidas de
não residentes a nível de hotelaria, em Agosto a quebra homóloga foi de cerca de 50% em Setembro
aumentou para mais de 70%.

 
Repetições: RTP Açores - Telejornal Açores , 2020-11-16 04:30
 RTP 3 - Telejornal Açores , 2020-11-16 05:11
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A36

 
RTP 1

 	Duração: 00:02:45

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 89679729

 
16-11-2020 20:17

1 1 1

Perdas do turismo agravaram-se em Setembro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7167a4c0-515c-48cd-bd23-

9eb075eb878b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As perdas do turismo agravaram-se em Setembro, o Instituto Nacional de Estatística revelou que os
alojamentos turísticos receberam cerca de 1 milhão e 400 mil hóspedes em Setembro, é uma queda
de 53% face ao mesmo mês do ano passado e superior às registadas em Julho e em Agosto. Já as
receitas afundaram para 205 milhões de euros, menos 59% face a Setembro de 2019.
Declarações de Rui Gabriel Baptista, gestor hoteleiro.

 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-11-16 21:45
 RTP 3 - 3 às... , 2020-11-17 10:33
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-11-16 00:48
 RTP 3 - 3 às... , 2020-11-17 11:14

Página 36



A37

 
RTP 1

 	Duração: 00:02:04

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 89679725

 
16-11-2020 20:12

1 1 1

Estado de emergência - direto de Lagos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=28d2b138-8567-46da-b242-

930ac157ace4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um dos novos 77 concelhos confinados é Lagos, uma das zonas mais turísticas do Algarve.
Direto de Lagos.
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A38

 
RTP 3

 	Duração: 00:00:46

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 89678427

 
16-11-2020 18:34

1 1 1

Perdas no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=48aee270-4b75-4df7-8f7a-

90e85823490c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Agravaram-se em Setembro as perdas do turismo, as quedas foram superiores a 50% em relação ao
mesmo mês do ano passado.

 
Repetições: RTP 3 - 18/20 , 2020-11-16 19:40
 RTP 1 - Portugal em Direto , 2020-11-16 18:50
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A39

 
RTP Açores

 	Duração: 00:03:55

 	OCS: RTP Açores - Telejornal Açores

 
ID: 89685821

 
16-11-2020 20:06

1 1 1

Sentença ATA

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=217b8f62-3dcb-4be1-b14c-

8f38e708e5d2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Tribunal do Trabalho condenou a Associação de Turismo dos Açores a pagar pouco mais de quatro
mil euros a Francisco Coelho, o ex-presidente da ATA reclamava cerca de treze mil euros de créditos
laborais.

 
Repetições: RTP Açores - Telejornal Açores , 2020-11-16 04:06
 RTP 3 - Telejornal Açores , 2020-11-16 04:47
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