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A1 COVID 19 | Situação económica do Algarve, exige uma resposta imediata por parte
do Governo - O Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 23/11/2020

Meio: Algarve Económico Online  (O)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f70b2389

 
A Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, decidiu realizar um inquérito aos seus
associados, cuja temática incidiu no  Impacto da Pandemia na Economia Regional . Este inquérito,
teve como principal objetivo identificar os efeitos que a pandemia provocou na economia do Algarve. É
de frisar que, estas iniciativas são fulcrais para compreender de que modo se pode auxiliar a retoma
económica da região.
 
De acordo com os dados do inquérito, constatou-se que das respostas obtidas, 51,4% correspondiam
a empresas cuja atividade principal é o comércio, 40% dizem respeito aos serviços e 8,6% à Hotelaria
e Restauração.
 
Os efeitos resultantes desta pandemia, fizeram com que mais de 91% dos empresários fossem
prejudicados nas suas atividades nos últimos 8 meses. Registou-se igualmente uma descida elevada
nas receitas das empresas, na ordem dos 65%, essencialmente devido à diminuição de vendas e
consequente quebra da procura.
 
O panorama económico vê-se totalmente modificado em virtude da pandemia, sendo uma das maiores
consequências, o aumento da taxa de desemprego. Verificou-se que 60% dos inquiridos admitem ter
de recorrer à demissão de colaboradores.
 
Os empresários pretendem que seja efetivada uma redução da carga fiscal, bem como criação de
apoios reais à tesouraria das empresas, como medidas de combate a esta crise, para que se consigam
minimizar os efeitos negativos provenientes da pandemia.
 
Foram muitas as empresas que recorreram a apoios provindos do Estado. Ainda que, se tenha
registado uma adesão significativamente alta, cerca 80% dos inquiridos, considera que os apoios
foram insuficientes e ficaram muito aquém das necessidades.
 
Após análise, constatou-se ainda, que 70% dos empresários, equacionam o encerramento parcial ou
total da atividade, uma vez que não acreditam em qualquer tipo de recuperação nos próximos 12 a 18
meses. Nesse sentido, prevê-se que a retoma económica não se concretize antes de 2022.
 
Assim, pode concluir-se que a Região do Algarve atravessa uma das maiores crises de sempre, em
virtude da enorme dependência do setor do turismo.
 
É crucial que, sejam colocadas em prática medidas que ajudem a reduzir a recessão económica, uma
vez que, medidas a avulso não dão resposta às adversidades sentidas pelos empresários.
 
Os nossos governantes não podem continuar a ignorar a situação de agonia que se vive no Algarve,
como foi amplamente reconhecido não só pelo Primeiro Ministro, como pelo Ministro da Economia e
até pelo Presidente da República, o Algarve vive uma situação mais grave que qualquer outra região
do nosso país.
 
Precisamos de medidas efetivas, concretas e imediatas para salvar o que resta das empresas e dos
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empregos no Algarve.
 
Os algarvios exigem ao Governo respeito para com a situação que estamos a viver.
 
ACRAL
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Comerciantes da região do Algarve estão pessimistas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=576622c8-4392-4fc8-9248-

c60d2048eefe&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Estão muito pessimistas os comerciantes da região do Algarve. A associação promoveu um inquérito
junto dos associados e constatou que a grande maioria não acredita numa retoma no próximo ano.
Paulo Alentejano, presidente a ACRAL disse à TSF que mais de metade pondera despedir e cerca de
70% equaciona mesmo encerrar parcial ou totalmente.
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Impacto da pandemia no Turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=88b702af-7fce-4602-ae1d-

e734dbf09a41&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor do turismo está a ser dos mais afetados pela pandemia. Há comerciantes desesperados com
quebras superiores a 90% na faturação.
Declarações de João Mendes, CEO Boost Portugal; Isabel Correia, Diretora da Empresa Lisbon Your
Way.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-11-23 14:00
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Impacto da pandemia no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=419e4b5e-0dd6-4375-8b20-

0eda24fc86d8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O impacto da pandemia é transversal, mas está a ser ainda mais brutal no Algarve, onde a
dependência do turismo é maior. Mais de metade dos negócios admite fechar portas. Os empresários
estão desesperados e pedem ao governo um alívio nos impostos e dinheiro para gastos imediatos.
Paulo Alentejano, Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-11-23 13:16

Página 5



A6

 
TSF

 	Duração: 00:03:31

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 89797913

 
23-11-2020 15:08

Impacto da pandemia no turismo e na cultura

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=49807f71-86af-4260-93d4-

366fbb83749d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo era um dos principais impulsionadores da economia e está a sofrer graves prejuízos com a
crise do coronavírus. Cristina Siza Vieira, presidente-executiva da Associação da Hotelaria de Portugal,
diz também que os apoios recebidos não foram adequados e há já muitos hotéis encerrados.
Declarações de Cristina Siza Vieira, presidente-executiva da Associação da Hotelaria de Portugal; Ana
Jacinto, secretária-geral da AHRESP; Álvaro Covões, vice-presidente da Associação de promotores de
Espetáculos, Festivais e Eventos.
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23-11-2020 10:16

"Fórum TSF" - Novo Estado de Emergência

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2f5c4759-529d-4ebe-bd25-

f3c82a6a2ed2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Fórum TSF de hoje debatemos o agravamento do estado de emergência anunciado este fim de
semana pelo primeiro-ministro. Em cima da mesa algumas medidas novas. Concorda com a proibição
de circular entre concelhos nos fins de semana prolongados, nos próximos fins de semana? Que
desafios é que o encerramento das creches e escolas nas segundas-feiras vem colocar às famílias? As
empresas terão condições para ceder ao pedido do Governo e darem tolerância de ponto aos
trabalhadores segunda-feira para poderem fazer ponte?
Comentários de Domingos de Andrade, direto da TSF; Cristina Siza Vieira, presidente executiva da
Associação de Hotelaria de Portugal; Jorge Ascensão, presidente da Confederação Nacional das
Associações de Pais; Álvaro Covões, vice-presidente Associação de Promotores de Espetáculos,
Festivais e Eventos; Ana Jacinto, secretária-geral AHRESP; Rui Galveias, Cena-STE, Sindicato dos
Trabalhadores das Artes e dos Espetáculos.
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Com a pandemia a paralisar o setor do turismo, 
o negócio dos tuk-tuks está a viver dias difíceis. 

Os operadores fazem num mês o mesmo 
número de viagens que antes faziam 

num só dia. A espera por tempos melhor 
é cada vez mais difícil de suportar. 

TEx-ros Joana Faustino FOTOGRAFIAS Bruno Gonçalves U KS 
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Tão depressa o negócio 
apareceu como está 

a desaparecer. Não por 
vontade própria, mas por 

falta de clientes. Os tuk-tuks 
que invadiam Lisboa como 
formigas tornaram-se uma 

espécie em vias de extinção. 
Tal e qual como os turistas. 

JOANA FAUSTINO 
joana.faustino@newsplex.pt 

Lola não leva um cliente no seu tuk-tuk 
há mais de duas semanas. Encontramo-
la estacionada em frente à estação fer-
roviária do Rossio, um ponto onde outro-
ra era difícil circular devido à quantida-
de de turistas. Agora não há turistas. 
Fazer o caminho desde a Praça do Comér-
cio até ao Rossio, atravessando a Rua  

Augusta, já não é complicado. Já não 
temos de nos desviar de pessoas que 
andam de um lado para o outro com uma 
agitação frenética em busca do presen-
te de Natal perfeito. Uma das poucas coi-
sas na capital que se mantêm iguais ao 
período homólogo do ano passado é o 
cheiro a castanhas assadas. De resto, a 
cidade parece outra. 
Entre as 9h30 da manhã e o meio dia 

não vemos passar mais de dez tuk-tuks. 

É difícil não fazer uma comparação com 
o tempo em que reclamávamos por qua-
se sermos atropelados pelos condutores 
entusiasmados que levavam turistas de 
um lado para o outro. Tempo esse que 
até parece distante - na realidade, de 
então para cá não decorreu nem um ano. 

A febre dos tuk-tuks invadiu Portugal há 
pouco menos de uma década. A ideia veio 
da Tailândia, onde os riquexós se torna-
ram uma necessidade por serem veículos 
pequenos que facilmente conseguiriam 
fintar o congestionamento constante da 
grande metrópole de Banguecoque. Tra-
zê-los para Lisboa fez sentido. A cidade das 
sete colinas e das ruas estreitas viu a sua 
popularidade a crescer do dia para a noi-
te e novas formas de agradar aos visitan-
tes começaram a surgir. Esta foi urna delas. 

No entanto, o cenário está bastante dife-
rente agora. Já fez um ano desde que foi 
noticiado o primeiro caso de coronaví-
rus e entretanto foram muitos os negó-
cios que enfrentaram dificuldades, espe-
cialmente no setor do turismo. 

ADAPTAR E IMPROVISAR A empresa Boost 
é um bom exemplo disso. Além de pro-
porcionar viagens de tuk-tuk por marca-
ção, também organiza eventos e "Escape 
Rooms". Com a pandemia teve de se rein-
ventar, e começar a trabalhar online. "Nes-

 
Zoom // Transportes 

01 O principal ponto 
de passagem da Baixa 
lisboeta tem-se 
encontrado deserto 

02 A zona da Praça 
da Figueira costumava 
ser um dos locais onde 
o negócio dos tuktuks 
mais prosperava 

03 Lola está há duas 
semanas à espera 
de algum turista 
para transportar 

04 A Rua da Prata, apesar 
de ter um variado leque 
de lojas de pequeno 
comércio, continua 
com pouco movimento 
FOTOS: BRUNO GONÇALVES 

r• 

e 

ao- • 

Tuk-tuks. 
À espera da sorte 

(ou de um milagre) 
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te momento não estamos a fazer viagens 
de tuk-tuk mas organizamos dinâmicas 
de team bulding por zoom, por exemplo", 
afirma Leonel Soares, trabalhador na 
empresa. Mudam-se os tempos e neste 
caso, mudam-se as necessidades. 

A adaptação foi inevitável para que as 
empresas de gestão turística conseguis-
sem manter os seus negócios a funcio-
nar. Num momento em que o Natal se 
aproxima e foi renovado o estado de 
emergência, Leonel explica ao i um dos 
projetos que se alinham no horizonte: 
"Como dentro do grupo temos também 
uma empresa de catering, estamos a ten-
tar arranjar forma de ainda criar um 
jantar de Natal. Estamos a fazer uma ati-
vidade virtual e a seguir um almoço ou 
um cocktail ou uma experiência gastro-
nómica em que as pessoas em casa têm 
de cozinhar com ingredientes que nós 
previamente enviamos". 

Os jantares de Natal são uma fábrica 
de boas memórias para quem habitual-
mente só tem a oportunidade de convi-
ver em contexto laborai. Essa seria uma 
forma de, embora sem presença física, 
ajudar a construir essas memórias. 

À ESPERA DE UM MILAGRE Mas nem todos 
aqueles que conduzem tuk-tuks têm a 
sorte de poder fazer outra coisa para  

substituir essa fonte de rendimento. 
Estacionado perto da Praça do Comér-
cio, Pedro conta ao i que raramente tem 
saído de casa. "Só que como hoje está 
sol, pode ser que tenha sorte e aconte-
ça algum milagre por aí". É motorista 
de tuk-tuks há cinco anos. Trabalhava 
noutra área mas sentia-se oprimido pela 
monotonia e resolveu mudar. Quando 
ouviu falar sobre o facto de eventual-
mente ter de mudar para um veículo 
elétrico, devido às leis propostas pela  

Câmara Municipal, confessa que nem 
sequer pensou em fazê-lo: "Eu não tenho 
dinheiro para isso. Este tuk-tuk custou-
me 8000 euros, se fosse um elétrico cus-
tava no mínimo 17 000". Apesar de não 
ter ponderado fazer essa mudança, man-
teve sempre o seu negócio legalizado e 
acredita que é isso que o está a permi-
tir sobreviver a estes tempos difíceis: 
"Como felizmente sempre descontei e 
passei faturas, tenho o apoio do Esta-
do. Também aderi ao programa das  

moratórias e é uma ajuda, mas não 
tenho margem para me desviar daque-
le valor". Está ciente de que nem todos 
os seus colegas "foram honestos, e ago-
ra estão à rasca". 

A pandemia trouxe problemas para 
todos os setores, mas é fácil de ver que 
aqueles que dependiam do turismo foram 
os mais afetados. Todos os profissionais 
que ouvimos apontam para uma quebra 
do negócio entre 75% a 90% relativamen-
te ao último ano. 

Nuno Vargas, que trabalha na Tuk 
Dreams, revela que o número de viagens 
feitas no mês de outubro se reduziu a 10 
- menos do que as que faria num dia de 
verão pré-pandemia. 

Outra das coisas que dificultam o negó-
cio é a falta de comunicação, tanto entre 
os empresários do setor como com o 
governo. A legislação encontra-se dis-
persa e não existe uma voz que repre-
sente todos os trabalhadores. 

A espera por dias melhores tem-se tor-
nado cada vez mais longa e menos supor-
tável. A incerteza acerca daquilo que se 
conseguirá pôr na mesa ao final do dia 
traz uma ansiedade crescente à vida dos 
que trabalham hoje mas não sabem se 
o farão amanhã. O setor do turismo é 
mais um entre os que estão a entrar em 
falência e carecem de amparo. 

•,1,1111111~ • 
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PCP acusado 
de "arrogãncia 
e "falta de vergo 
Comunisíás levam avante 
a  intenção de realizar o congresso 

"Trump manteve convenção em período 
de eleições e é um negacionista irresponsável, 
o PC faz isso fora do período de eleições 
e está  a  proteger os valores de Abril", 
acusa Poiares Maduro 

Governo diz que, mesmo que quisesse, 
nada podia fazer para impedir 
//  PÁG.  6 

99 

A morte lenta dos tuk-tuks 
Bela não dá boleia  a  um cliente 
há mais de duas semanas PÁ G5.12-15 12-15 

Iket4aiLloss."1",, 
t 114 

1' 

,/1 

ESTADO DE EMERGÊNCIA. CIP CONSIDERA 
QUE NOVAS MEDIDAS SAO "INCOERENTES" 
Governo defende "máxima eficácia, perturbação mínima", 
mas empresas não concordam // PÁGS. 2-3 

Miguel 
Oliveira. 

Rei de 
Portugal 

e do 
Algarve 

"Quase 25 voltas sem 
respirar" em Portimão. 

Piloto fecha MotoGP com 
chave de ouro PÁGS. 26-27 

1,53E//Segunda-leira, 23 novembro 2IXAJ // Ano 11 // Diário// Número 3345 // Diretor. Mário Rarnires // Dir exec.: Mito-  Ranho Dir. execartynto: José Cabrita Saraiva // Stibcfir exec, : Marta F. Reis // Dir. do arte: Francisco PJvas 

Black Friday. 
Saiba como 
não correr riscos 
na louca corrida 
às compras 
// PÁGS. 18-19 

"É necessário 
investir muito 
mais", defende 
Eugénio Rosa 
sobre o OE 

PÁG .8 

Violência 
doméstica. 
Vizinhos têm um 
papel essencial 
na denúncia 
// PÁGS. 16-17 

Daniel Serra: "O Governo tem tido 
uma estratégia firme de afastar 
os clientes dos restaurantes. 
E tem resultado: os restaurantes 
estão praticamente vazios" 
// PÁGS. 2-3 
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Meio: Correio da Manhã Online Autores: Tiago Griff

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=af46ff72

 
Concelho de 10 mil habitantes conta atualmente com um total de 20 casos ativos.
 
O concelho de São Brás de Alportel, o único do Algarve que, desde o início, integra a lista negra do
Governo que diferencia municípios por graus de risco de transmissão da Covid-19, saiu agora deste
mapa. O concelho de 10 mil habitantes conta atualmente com um total de 20 casos ativos.
 
"É uma grande vitória da nossa comunidade, revelando desde março uma enorme resiliência e elevado
sentido de cidadania e solidariedade", referiu a autarquia sambrasense, admitindo que o "alívio das
medidas restritivas" vai ser fundamental para "minorar os prejuízos sobre a economia local,
nomeadamente no setor da restauração".
 
Tavira e Vila Real de Santo António também estão agora no escalão de menor risco, ao contrário de
Lagoa, que passa a ter risco elevado.
 
Tiago Griff
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A14

 
Renascença

 	Duração: 00:02:31

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 89792586

 
22-11-2020 19:05

Grande Prémio de Portugal de MotoGP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8b00192e-b127-4de2-a967-

b7293c679c24&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Miguel Oliveira venceu o Grande Prémio de Portugal de MotoGP.
Declarações de Jorge Viegas, presidente da Federação Portuguesa de Motociclismo, e Paulo Pinheiro,
administrador do Autódromo Internacional do Algarve.
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A15

 
Antena 1

 	Duração: 00:00:47

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 89790448

 
22-11-2020 18:07

Motociclismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6f36f982-4137-4d7b-ac6e-

c9f22a65e94f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da Federação de Motociclismo acredita que as motos podem voltar já no ano que vêm a
Portugal.
Declarações de Jorge Viegas.

 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-11-22 19:09
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A16

 
TVI

 	Duração: 00:02:20

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 89780367

 
22-11-2020 13:37

1 1 1

Algarve tem 6 concelhos na lista de risco elevado

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=95d7ea90-321a-44ca-be50-

abc254ff3a38&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve passa de 8 a 6 concelhos na lista de risco elevado. As medidas vão ser aliviadas aos fins de
semana, já que a região não tem nenhum concelho na lista de risco muito elevado.
Declarações de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-11-22 13:37
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-22 18:44
 TVI - Diário da Manhã , 2020-11-23 07:06
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-22 19:16
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-22 22:14
 TVI - Diário da Manhã , 2020-11-23 09:48
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-11-23 09:49
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-11-23 07:07
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-23 10:11
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A17

Autocaravanistas acusam Governo de violar liberdade de circulação - Jornal do
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=dee75b8d

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
Várias associações e empresas do setor do autocaravanismo, entre as quais a Associação
Autocaravanista de Portugal, acusaram o Governo de violar "a liberdade de circulação dos cidadãos
autocaravanistas" ao impor multas a quem pernoita fora dos parques de campismo e denunciou "a
política desastrosa em termos de planeamento e preparação da atividade.
 
Atividade que , sustentam em carta aberta enviada ao ministro da Administração Interna, "há mais de
30 anos começou a despontar mas para a qual, durante anos de inoperância por parte dos vários
setores públicos, vêm agora, sem que haja em Portugal uma correta política de acolhimento para a
prática do autocaravanismo, tentar proibições que mesmo que ordenadas por lei não poderão ter
aplicação prática".
 
Segundo os subscritores, caso todas as proibições e coimas anunciadas sejam convertidas em lei, o
Governo contribuirá "para o aumento do desemprego neste setor, acarretando uma perda de receita
de vários milhões de euros de impostos que advém da venda, aluguer e reparações de viaturas, quer
sejam de cidadãos nacionais, quer das dezenas de milhar de turistas estrangeiros que anualmente nos
visitam".
 
Na missiva enviada ao Governo, as Associações criticam também o Turismo de Portugal, que, dizem,
"só agora despertou para a construção de estruturas de apoio para o autocaravanismo".
 
"Gastando milhares de euros em locais construídos com vários pormenores inadequados à prática
deste tipo de turismo itinerante, além de grandes espaços onde no final se acolhem uma média de oito
autocaravanas, sem haver um critério e sem ter em vista o aproveitamento na economia local",
dizem.
 
Os representantes do sector referem ainda que durante anos foram excluídos dos processos
legislativos e que agora o Governo está a tentar "sufocar este setor", algo que "não tem apenas
implicações no que concerne aos utilizadores, mas a toda uma indústria e comércio que gravita à volta
desta atividade. Do aluguer, venda e reparação muitos são os setores em causa."
 
Referem que, para além da fiscalização aos autocaravanistas, deverão fiscalizar-se "todos os
equipamentos de acolhimento a começar pelas recentemente inauguradas pelo Turismo de Portugal
que não têm em conta os pressupostos acima enunciados".
 
"As associações exclusivamente dedicadas ao autocaravanismo foram sempre excluídas, por parte do
legislador, de todo o processo quando são elas as que conhecem os hábitos e necessidades do
autocaravanismo bem como sabem pôr em prática uma verdadeira rede de acolhimento. São anos de
experiência, com conhecimento internacional, que se ignora, adjudicando projetos a quem não tem
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conhecimento sobre autocaravanismo", lamentam.
 
Acrescentam que "tentar sufocar este setor não tem apenas implicações no que concerne aos
utilizadores, mas a toda uma indústria e comércio que gravita à volta desta atividade. Do aluguer,
venda e reparação muitos são os setores em causa".
 
"Cada vez mais o turismo de natureza começa a estar associado a estes veículos que têm a
adaptabilidade de poder transportar os mais diversos elementos para a prática de vários desportos de
lazer e natureza", referem, sustentando que as áreas protegidas que são constantemente publicitadas
como destinos de eleição "têm falta de infraestruturas de apoio que não ajudam à preservação das
mesmas".
 
Além da Associação Autocaravanista de Portugal - CPA, assinam o documento a Associação de
Empresas de Aluguer de Autocaravanas, FPA - Federação Portuguesa de Autocaravanismo, Campilusa,
CervoCamping, Go Caravaning | J. Sousa Mesquita, Parracho, Portugalsurfcampers, Quebom,
Reparcamping, Solvana, TECNICAMPING, Vidicar e Yescapa.
Compartilhar isso:Clique para compartilhar no Facebook (Abre em uma nova janela)Clique para
compartilhar no Twitter (Abre em uma nova janela)Clique para compartilhar no LinkedIn (Abre em
uma nova janela)Clique para compartilhar no WhatsApp (Abre em uma nova janela)Clique para
compartilhar no Pinterest (Abre em uma nova janela)Clique para compartilhar no Skype (Abre em uma
nova janela)Clique para compartilhar no Tumblr (Abre em uma nova janela)Clique para compartilhar
no Reddit (Abre em uma nova janela)Clique para enviar por email para um amigo (Abre em uma nova
janela)Clique para imprimir (Abre em uma nova janela)Como isso:Gostar Carregando...
Tagautocaravanismo campismo Eduardo Cabrita governo MAI Parques de campismo
 
João Prudêncio
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A19

"Sem turismo a gente não funciona": Algarve desespera com medidas de restrição
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/11/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=85024676

 
O Algarve passa de 8 a seis conselhos na lista de risco elevado. As medidas vão ser aliviadas aos fins
de semana, já que a região não tem nenhum concelho na lista de risco muito elevado.  Os feriados,
que tradicionalmente seriam sinónimo de turistas a rumar a sul, este ano serão dias com restrições à
circulação, o que poderá não animar o turismo na região.
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A20

 
CM TV

 	Duração: 00:00:40

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 89775242

 
21-11-2020 22:14

1 1 1

Grande Prémio de Portugal de MotoGP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aee7f88c-4cbd-4307-9ebc-

4d5e12cd3e99&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Miguel Oliveira fez história no Grande Prémio de Portugal. O piloto português garantiu hoje a primeira
pole position da carreira em MotoGP e vai partir amanhã da primeira linha da grelha do Autódromo
Internacional do Algarve.
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A21

 
CM TV

 	Duração: 00:01:56

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 89774983

 
21-11-2020 21:07

1 1 1

Protesto do Movimento "A Pão e Água"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9fee1a28-8e0c-4c73-8740-

ccd237785608&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Centenas de pessoas protestaram hoje em Faro. Pedem mais apoios para a restauração e hotelaria.
Comentários de Emanuel Alexandre, empresário; João Sotto Mayor, empresário; Sofia Hipólito,
diretora Hotel Faro; Pete Tha Zouk, músico.
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A22

 
SIC

 	Duração: 00:02:45

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 89773120

 
21-11-2020 20:26

1 1 1

Restauração e hotelaria em protesto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cc01c713-cde6-4b61-ab19-

721591bfceff&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Foi mais uma manhã de protestos dos empresários da restauração, desta vez em Guimarães e em
Faro. Exigem ajuda direta do Estado para conseguirem sobreviver à perspetiva de restrições
prolongadas.
Comentários de Leonel Pereira, chef; João Dias, empresário; Emanuel Alexandre, empresário; Miguel
Gião, empresário; Ljubomir Stanisic, empresário; José Gouveia, porta-voz do movimento "A Pão e
Água"; Fernanda Lemos, empresária; Rosário Ferreira, empresária; Vítor Alves, funcionário
restauração.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-11-21 20:27
 SIC Notícias - Jornal de Sábado , 2020-11-21 22:20
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-11-21 00:31
 SIC Notícias - Notícias , 2020-11-22 07:29
 SIC Notícias - Notícias , 2020-11-22 08:29
 SIC Notícias - Notícias , 2020-11-22 09:21
 SIC Notícias - Notícias , 2020-11-22 11:20
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A23

 
RTP 1

 	Duração: 00:02:37

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 89769938

 
21-11-2020 13:17

1 1 1

Recolher obrigatório em Faro - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a02931ea-a87c-4b2d-805e-

5224f82096c0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Faro é um dos municípios que vive pela primeira vez este fim-de-semana de recolher obrigatório.
Direto de Faro.
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A24

 
SIC Notícias

 	Duração: 00:04:13

 	OCS: SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia

 
ID: 89771343

 
21-11-2020 12:25

1 1 1

Setor hoteleiro e da restauração em protesto - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=590c3e61-65a7-460d-9487-

85eabb810c43&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Até à hora do recolher obrigatório, uma da tarde, em Faro, os empresários de hotelaria e da
restauração continuam concentrados em protesto. Estão contra as medidas restritivas e pedem mais
apoios para o setor.
Comentários de Miguel Gião, proprietário de restaurantes e bares; Ljubomir Stanisic, chef de cozinha.
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A25

 
TVI 24

 	Duração: 00:05:19

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 89771855

 
21-11-2020 12:18

1 1 1

Manifestação do setor da restauração em Faro - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d1462088-44b9-4711-8e9c-

5f4332ec76e0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A restauração é um dos setores mais afetados pela pandemia e pelas restrições e, por isso mesmo, os
empresários e colaboradores dos restaurantes estão hoje em protesto.
Direto de Faro.
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A26

 
RTP 3

 	Duração: 00:03:34

 	OCS: RTP 3 - Jornal das 12

 
ID: 89771023

 
21-11-2020 12:16

1 1 1

Manifestação do setor da restauração em Faro - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=37a45321-f837-4fe2-82b9-

7d326c42c4c2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Depois de Porto e Lisboa, a manifestação do movimento "A Pão e Água" decorre hoje em Faro.
Direto de Faro.
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A27

 
SIC Notícias

 	Duração: 00:03:18

 	OCS: SIC Notícias - Notícias

 
ID: 89771075

 
21-11-2020 11:15

1 1 1

Setor hoteleiro e da restauração em protesto - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8bb7e7b9-ba6f-4cc1-b88d-

76c50850a319&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
E tem sido uma manhã de protestos, nomeadamente do setor da hotelaria e do turismo, também da
restauração e também estão concentrados esta manhã em Faro, no Algarve, em protesto contra as
medidas restritivas e também por mais apoios para o setor.
Direto de Faro.
Comentários de Leonel Pereira, chef.
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A28

 
TVI 24

 	Duração: 00:03:07

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 89771548

 
21-11-2020 11:14

1 1 1

Manifestação do setor da restauração em Faro - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5f1d1724-d5dc-4498-b803-

ea7a6c0c1486&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A restauração é um dos setores mais afetados pela pandemia e pelas novas restrições e, por isso, os
empresários e colaboradores dos restaurantes estão hoje em protesto.
Direto de Faro.

Página 28



A29

  	Duração: 00:02:59

 	OCS: SIC Notícias - Next Big Idea (The)
 

ID: 89795706

 
21-11-2020 09:44

1 1 1

Seabookings

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=20d425db-2c36-45ed-a02f-

bcf8a4f1294c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A história que a seguir lhe contamos é protagonizada por 2 irmãs holandesas, que como dizem
tiveram a sorte de crescer em Portugal. Começaram ainda miúdas a vender bilhetes para observação
dos golfinhos no Algarve. 15 anos depois de lançaram uma empresa que permite reservar passeios de
barco e atividades ligadas ao mar não só em Portugal, mas noutros mercados como Espanha, Grécia e
Dubai.
Declarações de Bo Irik, Co-Founder da Seabookings.

 
Repetições: SIC Notícias - Next Big Idea (The) , 2020-11-22 16:50
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A30

 
TVI

 	Duração: 00:02:16

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 89768136

 
21-11-2020 08:49

1 1 1

Hotéis adaptam-se para evitar encerramento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2eabbe10-0ad6-4692-bf6d-

53b7ac646c81&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, cerca de 75% dos hotéis estão encerrados e alguns dos que permanecem abertos
registam taxas de ocupação de apenas 25%.
Declarações de Hugo Gonçalves, Tivoli Marina de Vilamoura.

 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-11-21 08:50
 TVI - Jornal da Uma , 2020-11-21 14:08
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-21 12:38
 TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-11-21 14:08
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A31

 
SIC Notícias

 	Duração: 00:03:25

 	OCS: SIC Notícias - Notícias

 
ID: 89766637

 
21-11-2020 07:27

1 1 1

Guias intérpretes certificados sem trabalho desde março

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=7a4d5e74-1f5e-417b-9a29-

410526fcc08a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
1200 guias intérpretes certificados estão sem trabalho desde março devido à pandemia. Não recebem
nenhum apoio desde agosto e estão desesperados.
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  Meio: Imprensa
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  Cores: Cor

  Área: 9,67 x 3,69 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 89765597 21-11-2020

CRÉDITO 1 TURISMO IMPEDIDO DE ACEDER 

n  presidente da Confederação do Turismo 
V de Portugal, Francisco Calheiros, consi-
derou ontem "uma afronta e descuido grave", 
o Governo "não ter contemplado as empresas 
do turismo na linha de crédito para a indústria 
exportadora", aprovada pelo Executivo socia-
lista no dia 5 de novembro. 
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  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 7

  Cores: Cor

  Área: 9,73 x 3,75 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 89765606 21-11-2020

LISBOA 1 USO DE AUTOCARROS DE TURISMO 

S essenta autocarros de turismo vão reforçar o 
transporte público feito pela CP, Fertagus e 

Metro Transportes do Sul na Area Metropolitana de 
Lisboa, nas horas de ponta, divulgou a ANTROP -
Associação Nacional de Transportes de Passagei-
ros. A medida deverá entrar em vigor na próxima 
semana e vai retirar trabalhadores de layoff. 
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WEB SUMMIT 
DIGITAL VALE 
11 MILHÕES? 

 
 

     

I 
111f1IIII011111* 

 
     

 
 

     

 
 

    

■ 

 
 

     

 
 

 

■ 

   

 
 

     

 
 

/1"  • 

  

Danieia Soares Ferreira Sónia Peres Pinto 
daniela.ferreira@sol.pt sonia.pinto@Solpt 

AM, 

A Câmara de Lisboa e outras entida-
des do Estado vão pagar 11 milhões 
de euros a Paddy Cosgrave, pela or-
ganização da WebSummit 2020. 
Mesmo sem retorno para restauran-
tes, hotéis, comércio tradicional e não 
só. Porque a cimeira vai ser virtual. 

A
Câmara de Lisboa 
vai pagar 11 mi-
lhões de euros à or-
ganização da Web 
Summit, apesar do 
evento ser realiza-

do este ano à distância. A garan-
tia é dada ao SOL por Sofia Vala 
Rocha, vereadora do PSD na au-
tarquia. A responsável questiona 
porque é que o contrato não foi re-
negociado, já que os argumentos 
da Câmara de que o evento iria be-
neficiar os hotéis e a restauração, 
este ano não colhe. «Desta vez, 
sendo o evento à distância, não 
faz sentido as contrapartidas 
serem as mesmas. Nem a hote-
laria nem a restauração vão 
sair beneficiadas», considera. 

Em causa está o acordo da au-
tarquia que prevê o pagamento 
de 11 milhões de euros anuais à 
organização deste evento, que 
perfaz um total de 110 milhões de 
euros, pagos até 2028. «Disse 
desde o início que o evento 
não podia ser feito naquelas 
modalidades». Uma questão 
que ganha maior revelo quando 
o evento, este ano, é feito através 
da internet. «Trata-se de um 
negócio digital em que nin-
guém ganha com este encon-
tro». E relembra: «O contrato 
inicial foi realizado por Pedro 
Passos Coelho durante a 
Troika em que a autarquia pa-
gava 1,5 milhões de euros du-
rante três anos». «Entretanto  

a autarquia, por Fernando 
Medina, resolveu realizar um 
contrato com Paddy Cosgrave 
de 10 anos, o que é uma eter-
nidade para o mundo digital». 

Esta questão foi colocada por 
João Pedro Costa, vereador do 
PSD na Câmara de Lisboa, ao ga-
rantir que Fernando Medina fi-
cou de dar à oposição informa-
ções sobre a Web Summit deste 
ano. «Fiz um pedido expresso 
em reunião de Câmara que foi 
acompanhado pelo CDS e o 
presidente da Câmara com-
prometeu-se a informar os ve-
readores sobre o formato e 
apoios da CML». 

E lembra ainda: «Nessa reu-
nião avancei que o formato di-
gital não deixa de trazer enor-
mes oportunidades a Lisboa e 
ao setor empreendedor nacio-
nal». Reconhece, ainda assim, 
que «a oposição tem tido uma 
atitude positiva e colaborado-
ra relativamente à Web 
Summit, até porque foi inicia-
da num Governo PSD». 

Argumentos que não conven-
cem Sofia Vala Rocha. Para a ve-
readora, o que está em causa é o 
erário público. «Não havia ne-

  

cessidade de ficar com a Web 
Summit durante 10 anos aos 
preços que eles queriam. Não 
estou a ter uma atitude prote-
cionista mas quero saber 
quantos postos de trabalho fo-
ram criados em Portugal des-
de que a cimeira tecnológica 
veio para Portugal». A respon-
sável questiona ainda por que 
«são atribuídos 11 milhões de 
euros a este evento quando a 
autarquia atribui 20 milhões 
de euros ao comércio e restau-
ração, para oito mil empresá-
rios que valem cerca de 80% 
do setor e que empregam 100 
mil pessoas». 

A agravar esta situação estão, 
de acordo com a responsável, as 
negociações Fundação AI P - que  

detém a FIL, o Centro de Con-
gressos e a Praça Sony - para 
criar condições condições para 
que o espaço entre pavilhões fi-
que unido, o que irá aumentar de 
forma significativa a área atual-

 

'Não havia 
necessidade 
de ficarmos 
com o evento 
durante 
10 anos 
aos preços 
que queriam' 
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Em 
contagem 
decrescente 

mente existente. Outra das alte-
rações diz respeito à cobertura 
das traseiras da FIL, o que irá 
permitir instalar ali salas de reu-
niões. Também a Praça Sony 
será alvo de alterações. A ideia é 
construir um pavilhão com vá-
rios andares. 

Feitas as contas, a expansão da 
Feira Internacional de Lisboa 
permite que a área expositiva 
quase triplique, para cerca de 111 
mil metros quadrados. Um inves-
timento contabilizado na ordem 
dos 150 milhões de euros, daí a 
Fundação AIP ter apontado um 
prazo de 10 anos para o desenvol-
vimento de todas estas obras. 

Questionados pelo SOL, nem 
a autarquia, nem o Ministério 
da Economia prestaram quais-

  

quer declarações até ao fecho 
desta edição. 

O que ganha Portugal? 
Ao certo, não há valores que quan-
tifiquem quanto Portugal tem ga-
nho por ser o palco da Web Summit. 
O que se sabe é que, no ano passado, 
a cimeira tecnológica trouxe benefi-
cios evidentes à economia portugue-
sa e ao setor do turismo, restaura-
ção e alojamento. Os participantes 
do evento terão gasto cerca de 64,4 
milhões de euros durante os quatro 
dias do evento, destacando-se a des-
pesa associada ao alojamento, que 
representou 125 euros por dia, se-
gundo uma análise da AHRESP. 

Foram registados «cerca de 
64,4 milhões de euros de gastos 
dos visitantes nos quatro dias  

do evento», apurou a Associação 
de Hotelaria, Restauração e Simi-
lares de Portugal (AHRESP) no 
seu estudo sobre a estimativa do 
impacto da Web Summit ao nível 
dos gastos dos visitantes, da pro-
cura e do impacto nas atividades 
do alojamento turístico. 

Recorde-se ainda que um estu-
do do ano passado revelado pelo 
ministro da Economia, Siza Viei-
ra, indicava que a Web Summit 
2019 terá tido um impacto de 180 
milhões de euros, valor que repre-
sentou um crescimento de 75 mi-
lhões de euros face à edição de 
2018. O valor calculado incluía o 
retorno direto dos 70 mil visitan-
tes (64 milhões de euros por qua-
tro dias de evento), mas também 
ganhos na capacidade do país  

atrair atenção mediática, negó-
cios e empresas tecnológicas. 

Ainda assim, a edição do ano 
passado ficou além das expectati-
vas. Eram esperadas 100 mil par-
ticipações mas a cimeira tecno-
lógica recebeu 'apenas' 70 mil de 
163 países, de acordo com os da-
dos oficiais. 

O Estado e a Câmara de Lisboa in-
vestiram mais de 20 milhões de eu-
ros para apoio à realização do even-
to e esperam um retorno de «cente-
nas de milhões», mas, para já, não 
há informações concretas que indi-
quem quais os reais benefícios da 
Web Summit para Portugal. 

A edição de 2020 fica ainda mais 
comprometida dado o contexto da 
pandemia, tendo em conta que se 
realizará em formato digital. 

    

• ir clit -
..
i!ijr.liS,:q. :t..??';•.•. 

I,  .. • 

..,7,,,,,... •4.... ,:„.....,..i.  

             

        

• 1 

                 

                       

       

9 :.,iiiikia ph,  
..-„,...z...........,-.„ 

IMMO& SOMA; 'ãil@i Lá.a.:14 , I è 

           

               

• • 
4,`• 

   

     

• 

            

—4. 

              

                

                  

                       

        

*--4» 

webi 

surnni 

              

                      

                      

                      

                

e / 

     

                       

                       

Este ano Web Summit de-
corre de 2 a 4 de dezem-
bro - um mês mais tarde 
e em formato digital. 

O programa oficial já foi divulga-
do e contam-se os dias para o 
mais importante evento tecnoló-
gico do inundo - a Web Summit 
-, que este ano tem início um mês 
mais tarde do que é habitual e 
acontece como nunca aconteceu: 
exclusivamente online. 

De 2 a 4 de dezembro, mais de 
500 oradores vão fazer as delícias 
de quem pagou bem caro para po-
der assistir ao evento. É que os bi-
lhetes vão de 219 a 999 euros. A 
abertura está a cargo de Jimmy 
Wales, fundador da Wikipédia, 
mas a lista de notáveis conta ain-
da com nomes como Brad Smith, 
da Microsoft, Eric Yuan, funda-
dor do Zoom, e Guo Ping, da Hua-
wei, Siyabulela Mandela, neto de 
Nelson Mandela, José Mourinho 
e Ursula von der Leyen, presiden-
te da Comissão Europeia. O en-
cerramento da cimeira estará a 
cargo do Presidente da Repúbli-
ca, Marcelo Rebelo de Sousa. 

Mesmo em formato digital, Lis-
boa continua a ser a casa - pelo 
menos até 2028 - deste evento tec-
nológico. A promessa foi feita pelo 
co-fundador da Web Summit. 
«Lisboa continua a ser a casa 
da Web Summit, mas com o 
crescente número de casos de 
covid-19 na Europa, temos de 
pensar no que é melhor para 
as pessoas em Portugal e para 
os nossos participantes. A res-
posta mais razoável e segura é 
fazer a Web Summit completa-
mente online em 2020. Ansia-
mos por voltar a dar boas-vin-
das aos nossos participantes em 
Lisboa, em 2021». 

Se o retorno turístico é zero, pelo 
menos será uma boa publicidade 
para Portugal, defende: «Em vez 
de verem apenas imagens vin-
das de dentro do Altice Arena, 
as pessoas no mundo todo vão 
poder ver todo o Portugal, ouvir 
as startups de topo portuguesas 
e, claro, ver o Presidente da Re-
pública a fechar a Web Summit», 
diz ainda Paddy Cosgrave. 

:11 

■ 
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Falta de público no AIA reduz impacto externo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/11/2020

Meio: AutoLook Online Autores: Carlos Sousa

URL: https://autolook.pt/falta-de-publico-no-aia-reduz-impacto-externo/

 
A ausência de público no Grande Prémio MEO de Portugal de MotoGP devido à pandemia de Covid-19
reduz substancialmente  o impacto económico e mediático que a prova poderia alcançar, defendeu a
principal associação hoteleira do Algarve.
 
(auto.look2010@gmail.com)
 
Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
 
Neste contexto actual, o grande impacto do MotoGP, tal como a Fórmula 1, é a cobertura mediática
internacional. Não havendo espectadores e, sobretudo, espectadores vindos do exterior, é óbvio que
se reduz substancialmente o impacto económico desse evento , afirmou o presidente da Associação de
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).
 
Elidérico Viegas argumentou que a decisão governamental de impedir a presença de público nas
bancadas do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), em Portimão, para a 14.ª e última prova do
calendário de 2020 de MotoGP, este fim-de-semana, tem efeitos negativos no volume de dormidas
que eram esperadas na região, mas escusou-se a avançar com estimativas de perdas.
 
A decisão de não ter público já era conhecida e prejudica, desde logo, a própria organização e o
comércio, a restauração, as "rent-a-car" e também os hotéis e empreendimentos, que poderiam
acomodar muitos espectadores que viriam, sobretudo do exterior, nomeadamente de Espanha ,
lamentou Elidérico Viegas.
 
Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
 
O dirigente associativo frisou que  as ocupações nos hotéis e empreendimentos na zona envolvente do
autódromo estarão limitadas basicamente às equipas, "sponsors" e jornalistas , alertando para o facto
de o MotoGP não ter  a dimensão nem a grandiosidade que tem a Fórmula 1  em termos de impacto
mediático e internacional.
 
Mesmo assim, Elidérico Viegas admitiu que o MotoGP pode ser  considerado como uma daquela meia
dúzia de eventos âncora de que o Algarve precisa para esbater a sua maior fraqueza que é a
sazonalidade , reconhecendo que gostaria que a região voltasse a receber corridas do Mundial de
motociclismo de velocidade e de Fórmula 1.
 
Depois de o AIA ter acolhido Fórmula 1 e MotoGP em 2020, com a reformulação dos campeonatos
devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, Portugal ficou de fora dos calendários provisórios
para 2021, estando como primeiro circuito de reserva no principal Mundial de motociclismo de
velocidade.
 
Universidade do Algarve
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Questionado sobre as perdas para hotéis e empreendimentos turísticos, Elidérico Viegas disse que a
AHETA não tem uma estimativa e defendeu que os dados sobre impactos económicos deste tipo de
eventos deveriam ser definidos com estudos  científicos  por entidades  independentes  como a
Universidade do Algarve , no caso da região.
 
Não temos esse número, não temos experiência na realização destas provas e é difícil fazer
comparações. Acho que, também nesta matéria, tem havido números para todos os gostos, uns vão
para mais do dobro do que outros e, quando se fala em números e impactos económicos, era bom que
houvesse estudos transparentes e independentes relativamente a estas matérias, o que, no caso do
Algarve, competiria à Universidade , sustentou.
 
João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve
 
O presidente do Turismo do Algarve estimou em 74 milhões de euros a perda de receitas directas para
a região, pela ausência de público no Grande Prémio de Portugal de MotoGP. Segundo João Fernandes,
presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA),  existia uma estimativa de receita na ordem dos
80 milhões de euros, mas sem a presença de pessoas, essa receita não deverá ultrapassar os seis
milhões .
 
Share this:Click to share on Facebook (Opens in new window)Click to share on WhatsApp (Opens in
new window)Click to share on Twitter (Opens in new window)Click to share on LinkedIn (Opens in new
window)Click to share on Pinterest (Opens in new window)Like this:Like Loading...
 
Carlos Sousa
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Primeiro "Alojamento Local para Aves" vai ser inaugurado em Olhão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/11/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e4201adb

 
Projeto "Alojamento Local para Aves" foi um dos vencedores do Orçamento Participativo Portugal
 
A primeira será inaugurada em Olhão, no dia 26, às 15h30, e é destinada a poupas ou estorninhos-
pretos. Mas em breve serão instaladas no Algarve mais 1999 caixas-ninho, a pensar também em
espécies como mochos-galegos, corujas-das-torres e peneireiros-vulgares, no âmbito do projeto
"Alojamento Local para Aves", um dos vencedores do Orçamento Participativo Portugal.
 
Esta iniciativa da jovem associação algarvia Vita Nativa e do ICNF - Direção Regional da Conservação
da Natureza e das Florestas do Algarve vai ver a sua primeira estrutura física inaugurada durante uma
cerimónia simbólica marcada para a sede do Parque Natural da Ria Formosa, na Quinta de Marim, em
Olhão.
 
A ideia é  assinalar o início da instalação das 2000 caixas-ninho previstas para toda a região algarvia ,
segundo a Vita Nativa.
 
Esta cerimónia acontece  depois de dois meses de preparação, que incluíram reuniões, visitas de
campo e a definição dos modelos de caixas-ninho e sua construção .
 
Para este momento, escolhemos instalar uma caixa-ninho destinada a poupas ou estorninhos-pretos,
espécies bastante familiares para os cidadãos e facilmente observadas nos jardins das cidades e vilas
do Algarve , segundo a associação algarvia de conservação da natureza.
 
Além deste modelo de caixa-ninho, foram criados mais cinco, cada qual a pensar  nas especificidades
das espécies-alvo , tendo em atenção, também,  o local/habitat a instalar .
 
Um dos objetivos deste projeto  é proporcionar locais de nidificação para várias espécies cavernícolas
que vivem em contexto urbano e periurbano .
 
Em causa, estão  desde pequenas espécies de passeriformes, como chapins, poupas e estorninhos, até
aves de rapinas de pequenas e médias dimensões, como os mochos-galegos, corujas-das-torres e
peneireiros-vulgares .
 
Outro objetivo é  utilizar estas aves como espécies-bandeira para o controlo natural de espécies-praga
.
 
Até porque, defende a Vita Nativa, a questão que se levanta é por que razão não deixamos a natureza
trabalhar por si só.
 
Sabemos que será impossível erradicar o uso de pesticidas, mas estamos certos de que se poderá
caminhar no sentido de diminuir a quantidade usada e, dessa maneira, tornar os ecossistemas mais
saudáveis e sustentáveis , acreditam.
 
Por fim, pretende-se, com o "Alojamento Local para Aves", gerar  mais sensibilidade e interesse para
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com as aves  das pessoas que vivem nos grandes núcleos urbanos.
 
Iremos esforçar-nos para que durante o projeto e, mais importante, depois de terminar, os cidadãos e
as entidades tenham uma enorme vontade de monitorizar as caixas-ninho. E que esperem
ansiosamente pela próxima Primavera para ver se o casal volta a ocupar a caixa-ninho e a reproduzir-
se com sucesso , conclui a Vita Nativa.
 
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
 
Sul Informação
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Desesperados, os setores da restauração e da noite manifestaram-se em Faro
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Vocês estão a matar quem quer trabalhar! .  Queremos ser ouvidos! . Estes foram apenas alguns dos
gritos de guerra ouvidos na manhã deste sábado, 21 de Novembro, numa manifestação que juntou
empresários da restauração, bares e discotecas, junto à Doca de Faro.
 
Centenas de pessoas, vindas de todo o Algarve, mas também de outros pontos do país, responderam
ao apelo do movimento "A Pão e Água" e compareceram neste protesto que durou toda a manhã.
 
Pelo palco, passaram nomes conhecidos como os chefs Ljubomir Stanisic e Leonel Pereira, Eliseu
Correia, diretor da EC Travel, Sofia Hipólito, diretora-geral do Hotel Faro, Bento Algarvio, em
representação da Vivmar, ou mesmo Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro.
 
Ao contrário do que aconteceu no Porto e em Lisboa, a manifestação de hoje não teve desacatos,
apesar de o tom ter subido em alguns momentos.
 
Houve quem chamasse  aldabrão  a António Costa e quem acusasse mesmo o primeiro-ministro de ter
 cagado na restauração .
 
Espalhadas pela zona da Doca de Faro, as pessoas, praticamente todas com máscara, empunhavam
cartazes onde se liam frases, como: "1200 milhões para a TAP e para nós?! 20% de nada", "Não
queremos esmolas; queremos trabalhar" ou "Estamos sem discos, mas não paramos de levar baile".
 
Aos jornalistas, Leonel Pereira, um dos organizadores da iniciativa, reconheceu que o Algarve  está a
sentir de forma diferente  os impactos da Covid-19.
 
Já não bastava a sazonalidade... Estamos desesperados totalmente e foi isso que me levou a aderir a
esta manifestação , explicou o reputado chef, dono do "Check-In", em Faro.
 
Ao Governo, Leonel Pereira pede que  mostre sensibilidade  com o setor da restauração.
 
Leonel Pereira
 
Com esta redução dos horários, por exemplo, eu tive uma quebra só nesta semana de 70%. Eu e toda
a restauração. Não termos uma luz ao fundo do túnel, é o que nos deixa mais preocupados. Tenho 20
colaboradores, todos à beira de ir para casa e questionam-nos todos os dias se vão continuar ,
lamentou.
 
Por isto, as reivindicações que serviram de base a este protesto foram quatro:  redução do IVA em
50%, isenção da Taxa Social Única (TSU), reposição dos horários com que trabalhávamos e que sejam
criados apoios a fundo perdido .
 
Com este prolongamento do Estado de Emergência, não sabemos como vai ser. De certa maneira, são
muitas casas que sustentamos e não temos palavras para eles [os funcionários]. Não há coração que
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aguente quando te perguntam se haverá dinheiro para pagar os salários. Estão solidários connosco,
mas custa , disse ainda Leonel Pereira.
 
O setor da noite - que inclui bares e discotecas - também tem sofrido com as alterações que a
pandemia trouxe à vida em sociedade. Miguel Gião, dono do bar "Columbus", em Faro, resumiu numa
frase a grande exigência deste protesto:  ou nos dão condições para trabalhar ou fechamos e pagam-
nos. Assim não pode ser .
 
Um dos momentos mais quentes da manifestação deu-se quando Rogério Bacalhau subiu ao palco
para falar. O autarca agradeceu a tenacidade do empresários e  tudo o que fizeram nos últimos anos ,
mas também aproveitou para pedir que continuem os esforços para manter as portas abertas.
 
Na plateia, ouviram-se apupos e gritos:  já não conseguimos mais! . De resto, apesar de os ânimos se
terem mantido calmos durante toda a manifestação, foram-se ouvindo, aqui e ali, algumas palavras
de maior incentivo à violência para com a classe política.
 
Depois de um minuto de silêncio e de se ter cantado o hino, a manifestação terminou, já perto das
13h00, hora de recolher obrigatório em Faro, um dos concelhos de alto risco.
 
Fotos: Pedro Lemos | Sul Informação
 
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
 
Pedro Lemos
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"A pão e água." Restaurantes e setor turístico no Algarve estão desesperados
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Restaurantes, bares, discotecas, hotéis e operadores turísticos juntaram muitas centenas de
manifestantes em Faro.
 
Os organizadores da manifestação montaram um palanque em cima de um camião de caixa aberta e,
entre palavras de ordem e muitas críticas ao Governo, um a um, os oradores foram subindo, relatando
as suas dificuldades e fazendo as suas reivindicações.
 
Em declarações à TSF, Leonel Pereira, chef e proprietário de um restaurante em Faro, considerou que
a situação já estava difícil mas, com o prolongamento do estado de emergência, vai piorar. "Só com a
redução dos horários, tive uma quebra esta semana de 70% na faturação", explica.
 
"Não temos uma luz ao fundo do túnel, isso é que nos deixa mais preocupados." Leonel Pereira tem 22
trabalhadores no seu restaurante e afirma que, com as medidas decretadas pelo Governo, "estão à
beira de ir todos para casa".
 
"Questionam-me todos os dias se vão continuar a trabalhar e eu não sei o que lhes responder",
lamenta.
 
Miguel Geão, proprietário de vários bares em Faro, explica que o encerramento ao fim de semana está
a deixar o setor à beira de um ataque de nervos. "Ao fim de semana, que era quando conseguíamos
respirar um bocadinho, ainda pior é."
 
As muitas centenas de pessoas presentes na manifestação, que reuniu na baixa da cidade
representantes de restaurantes, bares, discotecas, hotéis e operadores turísticos, reivindicaram a
descida de 50% do IVA da restauração, a isenção da TSU, e apoios a fundo perdido. O movimento,
autointitulado "A pão e água" gritou ao longo da manhã palavras de ordem como "nem apoio nem
medidas, estão a acabar com as nossas vidas".
 
O presidente da câmara de Faro subiu também ao palanque para mostrar solidariedade, pediu
capacidade de resistência ao setor, explicando que a autarquia pouco pode ajudar.
 
"Peçam ajuda, mas não baixem os braços", disse aos manifestantes. No entanto, o speaker dirigiu-se
diretamente ao autarca: "Gostámos do seu discurso e agradecemos, mas não dá para manter postos
de trabalho, porra!"
 
Entre apupos e alguns aplausos, Rogério Bacalhau tentou acalmar ânimos, e instou os manifestantes a
fazerem ouvir as suas reivindicações junto do Governo.
 
LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19
 
Maria Augusta Casaca
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Para para este Grande Prémio no Autódromo Internacional do Algarve, não há público nas bancadas e
só as pessoas afetas à organização se podem aproximar do circuito que conta com fortes medidas de
segurança. A pandemia afastou os amantes das 2 rodas para desilusão do comércio e hotelaria de
Portimão, que esperavam um ânimo acrescido nos negócios.
Comentários de Isilda Gomes, presidente da C. M. de Portimão; Pedro Almeida, comerciante; Victor
Fran, diretor Tivoli Marina Portimão.
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