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MAIS&MENOS 

TURISMO EUROPEU 

QUEDA DE 50% 

_ As dormidas em esta-

 

belecimentos de turis-
mo na União Europeia re-
cuaram 50% entre janeiro 
e agosto, face ao mesmo 
período de 2019, para 1,1 
mil milhões, anunciou on-
tem o Eurostat. Em abril, 
mês de confinamento, a 
quebra homóloga foi a 
mais acentuada, com me-
nos 95%. 

ENCOMENDAS POSTAIS 

DISPARAM 26% 
0 tráfego de encomen-

 

das aumentou 25,9%, 
no terceiro trimestre, o va-
lor mais elevado de sem-
pre, e representava 10,8% 
do tráfego postal total no 
final de setembro, mais 3,3 
pontos percentuais que no 
trimestre homólogo, reve-
lou a Anacom. "A pandemia 
de Covid-19 provocou alte-
rações dos padrões de 
consumo de serviços pos-
tais", revelou o regulador. 
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Dormidas em 
alojamentos caem 

UE O número de dormidas em 
estabelecimentos de alojamen-
to turístico na UE desceu 50% 
entre janeiro e agosto, em com-
paração com o mesmo período 
de 2019, avançou o Eurostat. O 
gabinete estatístico contabili-
zou um total de 1,1 mil milhões 
de dormidas. A nível mensal as 
quedas mais significativas em 
estabelecimentos de alojamen-
to turístico foram registadas em 
abril (-95%) e maio (-89%). 
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Luís J. Santos

Foram 40 dias de produção. Umas 

2500 horas de trabalho, explica a 

autarquia de Vila Real de Santo Antó-

nio. O resultado é a mostra do “maior 

presépio do país”, que está de regres-

so a partir de sábado e ca até 6 de 

Janeiro, incluindo mais de 80 peças 

animadas e motorizadas, quatro lagos 

e iluminação cénica. 

E “volta a bater mais um recorde, 

ao ultrapassar a fasquia das 5600 

guras”, indica a autarquia, nesta 

que é a 18.ª edição da iniciativa, que 

é assinada por Augusto Rosa e Tere-

sa Marques, dois funcionários autár-

quicos, com a colaboração de Joa-

quim Soares e António Bartolomeu. 

“Mesmo em ano de pandemia, não 

quisemos deixar de dar vida a esta 

tradição”, refere Conceição Cabrita, 

O ‘maior presépio de Portugal’ está no 
Algarve e tem mais de 5600 figuras

presidente da câmara municipal . 

Os preparativos começaram “há 

vários meses, mesmo perante a incer-

teza da pandemia da covid-19”, subli-

nha-se. Mas, agora, está tudo pronto 

e não faltam nem guras nem núme-

ros para dar substância ao presépio: 

“incorpora mais de 20 toneladas de 

areia, quatro toneladas de pó de 

pedra, 3000 quilos de cortiça e cen-

tenas de adereços”. 

São 230 metros quadrados, “toda 

a área expositiva” do Centro Cultural 

António Aleixo, e muitas guras 

foram feitas “de raiz pelos seus auto-

res”, havendo outras que podem 

atingir as várias centenas de euros. 

O presépio engloba ainda a recons-

tituição de episódios associados à 

quadra e evocações da cidade e zona, 

incluindo a “Praça Marquês de Pom-

bal, as antigas cabanas da praia de 

Monte Gordo, as salinas, as tradicio-

nais noras algarvias, assim como 

outros monumentos locais”. 

A instalação apresenta-se também 

com uma “vertente ecológica”: “a 

maior parte dos materiais são natu-

rais ou foram reaproveitados, com 

destaque para a cortiça e musgo” e 

“foram implementados, em muitas 

das peças, sistemas de iluminação 

led”, sublinha a autarquia. 

Em ano de pandemia, há cuidados 

redobrados, cumprindo as directivas 

da DGS.

São 230m2 no 
Centro Cultural 
António Aleixo. 
Muitas figuras 
foram feitas de 
raiz pelos seus 
autores
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Bem-estar

Sete hotéis celebram  
a Porto Spa Week
Ao longo de uma semana, de 29 
de Novembro a 6 de Dezembro, 
sete hotéis de luxo do Porto vão 
ter disponíveis mais de duas 
dezenas de tratamentos de 
assinatura, com descontos até 
50%. Chama-se Porto Spa Week 
e os parceiros nesta primeira 
edição são os hotéis Boeira 
Garden, Solverde; Le 
Monumental Palace, Pestana 
Pousada do Freixo, Porto Palácio, 
o Sheraton Porto e o Vila Foz. A 
ideia é de Rita Carvalho, spa 
manager do Boeira Garden 
Hotel, inspirada na Algarve Spa 
Week, com o objectivo de 
conquistar novos clientes, 
atraídos pelos preços mais 
baixos, sempre sem esquecer a 
higiene e segurança dos 

espaços, salvaguarda. 
Além dos descontos dos 
tratamentos, a Porto SPA 
Week dispõe ainda de 
vouchers de oferta, 15% 
em todo o menu de spa e 

promoções especiais 
numa selecção de produtos. 

B.W.

Week, c
conquis
atraídos
baixos, s
hih giene 

es
A
t

pr
nuuuuuuuma

B.W.
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Início Opção Turismo Empresários e trabalhadores do sector criam Movimento SalvarOturiSmo
 
Empresários e trabalhadores do sector criam Movimento SalvarOturiSmo
 
Novembro 26, 2020
 
 
O movimento foi criado há poucos dias, diz que se trata de um fórum económico, quer afirmar-se
como uma plataforma de diálogo quer com o Governo quer com as diversas associações empresariais
do sector do turismo, inclusive com a CTP, bem como com os sindicatos.
 
Diz o manifesto do movimento, enviado à Redacção do Opção Turismo, que o objectivo é coordenar
esforços na defesa dos direitos do sector do turismo. Será entretanto convocada uma manifestação,
que se irá realizar simultaneamente no Porto, Lisboa e Faro, durante a próxima semana.
 
Queremos evitar o colapso deste tecido empresarial, de um número elevadíssimo de postos de
trabalho, e de um sector de actividade que é vital para a Economia do nosso país.
 
Tiago Duarte André, da Globe Travel, em Cascais, que assina o manifesto, na qualidade do
coordenador do grupo de trabalho do movimento, indica em poucos dias a plataforma já conta com
4.600 membros, para realçar que este é um movimento de pessoas e não de entidades ou
organismos, com gente transversal a todo o sector, pequenas e de grandes dimensões, seja hotéis,
restaurantes, agências de viagens, DMC's, empresas de animação turística, passando pelos guias
turísticos.
 
Segundo o manifesto, o movimento reivindica para a globalidade do sector do turismo, o layoff
simplificado até Setembro de 2021, para empresas com quebras superiores a 35%; redução do IVA
em 50% até Setembro do próximo ano para empresas com quebras de mais de 35%; 20% da quebra
de facturação em apoios a fundo perdido, sendo utilizado 50% desse valor para compensar a perda de
rendimentos dos trabalhadores; isenção na TSU dos sócios-gerentes até Setembro de 2021
principalmente em relação às microempresas; iIsenção do Pagamento por Conta e Pagamento Especial
por conta no ano 2020; bem como outras medidas específicas para certos sub-sectores e ENIs
(Seguros, Taxas, Rendas, Subsídios).
 
Soluções para estas medidas, dizem estar disponíveis para o diálogo e não nos faltam propostas.
 
O manifesto enumera uma série de dificuldades que o sector do turismo tem atravessado desde 18 de
Março deste ano, em que Portugal entrou em Estado de Emergência pela primeira vez. Ao longo
destes infindáveis meses, em que diversas normas e um sem número de legislação tem sido produzida
(obrigando a uma constante adaptação às novas regras do jogo), algumas das empresas, pequenos
empresários e trabalhadores, têm conseguido de forma resiliente manter vivos os seus negócios e
postos de trabalho. Aliás, quem aguentou até aqui já é um verdadeiro herói, pois lutar com perdas de
70%, 80% ou 90% de facturação, durante tanto tempo, seca qualquer fundo de maneio que pudesse
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existir. Neste momento o sector é um boneco que se encontra à beira do abismo a ser empurrado
pelos nossos governantes, enquanto se esforça para agarrar alguma tábua de salvação...mas até
quando aguentamos? Não muito mais, é urgente intervir, precisamos de acção imediata!
 
O documento que nos chegou avança ainda que estamos perante a crise das nossas vidas, empresas e
negócios com décadas de história, trabalhos de uma vida que se esfumam num desgoverno de
políticas sem sentido e num anúncio sucessivo de apoios que não existem! Linhas de crédito não são
apoios, não queremos mais corda para enrolar à volta do pescoço, não queremos mais moratórias,
não queremos pagar impostos a prestações. Necessitamos de apoios a fundo perdido, redução da
carga fiscal e apoios à manutenção dos postos de trabalho.
 
Contactada a APAVT sobre a criação deste movimento, o gabinete de comunicação da Associação
respondeu ao Opção Turismo indicando que conhecemos o movimento de forma informal e, portanto,
sem grande foco, para acrescentar que terá os seus motivos, a sua razão de existência, o seu lugar na
sociedade.
 
- Não tendo, tanto quanto conseguimos analisar até ao momento, absolutamente nada contra esta
iniciativa, a APAVT esclarece que não tem qualquer ligação ao movimento. O nosso espaço de
actuação não é a rua.
 
A APAVT lembra ainda que tem tido encontros com centenas de empresários seus associados, tendo
recebido total apoio para mantermos esta postura - os apoios governamentais discutem-se em diálogo
com quem os pode e deve efectivar, o Governo, e sempre em coordenação estratégica e de esforços
com as restantes associações do sector e a CTP.
 
Já a CTP, através do seu gabinete de comunicação, indica que não comenta, como não o faz em
relação a todos os outros movimentos. Por sua vez, o secretariado da AHRESP desconhece
oficialmente o documento.
 
 
 
Carolina Morgado
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Este negócio do turismo cresceu na pandemia e recebeu um milhão de investimento
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Diogo Ferreira Nunes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e6fae931

 
Startup portuguesa HiJiffy fechou ronda de financiamento com a Portugal Ventures (e não só), vai
reforçar a equipa e a presença nos mercados europeus.
 
Equipa da HiJiffy começou o ano com 8 membros. Entraram 6 pessoas desde março.
 
© Fotografia cedida pela HiJiffy.
Comentar
Fundada em 2016, a HiJiffy tornou-se numa das startups portuguesas mais conhecidas do setor do
turismo. Facilita a vida aos clientes particulares e aos hotéis ao centralizar, automatizar e medir todos
os serviços prestados. Num dos piores anos de sempre para esta atividade, a HiJiffy recebeu um
investimento de um milhão de euros em ronda seed, segundo o comunicado divulgado esta quinta-
feira.
 
A operação foi liderada pela sociedade de capital de risco do Estado Portugal Ventures. O ex-diretor de
crescimento do Twitter, Sébastien Lefebvre, reforçou a presença no capital da plataforma portuguesa,
depois de ter ajudado no primeiro investimento externo da empresa, de 300 mil euros, em 2018.
 
Com este investimento, a HiJiffy vai duplicar a equipa, de 14 para 30 pessoas, até ao final de 2021 e
ainda reforçar a presença nos mercados de Espanha, França e Reino Unido.
 
Desde o início do ano que a HiJiffy duplicou o número de clientes e contou com 600 mil utilizadores -
ultrapassando a barreira do milhão de interações desde 2016. Mas 2020 está a ser um ano de altos e
baixos para esta plataforma.
 
"Em março, apanhámos um grande susto, com os hotéis a fechar", recorda ao Dinheiro Vivo o líder
desta startup, Tiago Araújo. "Dependentes do crescimento deles, tomámos uma série de medidas.
Mesmo com cortes, a equipa soube ir à luta."
Leia também:Portugal tem duas das melhores startups do mundo de turismo
A HiJiffy percebeu que os hotéis, com muito menos hóspedes e receitas, "tinham muito mais
perguntas e não conseguiam dar resposta a toda a gente porque a equipa de reservas estava em lay-
off. Não havia resposta para as perguntas mais simples", lembra Tiago Araújo.
 
Só que a startup portuguesa tinha disponibilizado, antes do final de 2019, o seu assistente virtual, que
facilita a comunicação entre empresas e os hóspedes. "Os hotéis perceberam que esta solução era
mesmo necessária para manter a segurança dos turistas. O turismo está a sofrer uma revolução
tecnológica gigante".
 
A Portugal Ventures também notou a necessidade de novas tecnologias na área do turismo. "Investir
na HiJiffy é sinónimo de potenciar a transformação digital do setor do Turismo, alavancando a criação
de bens e serviços tecnológicos. Os resultados que conseguiu alcançar num momento tão conturbado
para o setor, dá à equipa confiança para atingir os seus objetivos de expansão internacional", justifica
o vice-presidente da Portugal Ventures, Rui Ferreira, citado em comunicado.
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Para os proximos meses, a startup portuguesa quer centralizar e automatizar as chamadas
telefónicas; automatizar as respostas por e-mail e ainda transformar a plataforma num sistema que
acompanha toda a jornada do consumidor, desde a pesquisa até ao check-out.
 
[Additional Text]:
Equipa da HiJiffy começou o ano com 8 membros. Entraram 6 pessoas desde março.
Portugal tem duas das melhores startups do mundo de turismo
 
Diogo Ferreira Nunes
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Sete hotéis juntam-se para celebrar a Porto Spa Week com descontos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2020

Meio: Público Online Autores: Bárbara Wong

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=bc0b846f

 
Ao longo de uma semana, entre os dias 29 de Novembro e 6 de Dezembro, vão estar disponíveis mais
de duas dezenas de tratamentos de assinatura, com um desconto até 50%.
 
Fotogaleria
 
Vila Foz Hotel
 
Paulo Pimenta
 
Fotogaleria
 
Boeira Garden Hotel Porto Gaia
 
ADRIANO MIRANDA
 
Fotogaleria
 
Le Monumental Palace
 
Nelson Garrido
 
Numa altura em que a hotelaria luta para se manter a funcionar, são sete os hotéis de luxo que no
Porto querem dar a volta à crise provocada pela pandemia, abrindo as portas dos seus spas. Ao longo
de uma semana, entre os dias 29 de Novembro e 6 de Dezembro, vão estar disponíveis mais de duas
dezenas de tratamentos de assinatura, com descontos até 50%.
 
A carregar...
 
Chama-se Porto Spa Week e os parceiros nesta primeira edição são o Boeira Garden Hotel Porto Gaia,
do Curio Collection by Hilton; o Hotel Solverde SPA & Wellness Center; o Maison Albar Hotels - Le
Monumental Palace, o Pestana Pousada do Freixo, o Porto Palácio Hotel & SPA, o Sheraton Porto Hotel
& SPA e o Vila Foz Hotel & SPA. Cada um dos seus spa e wellness centers tem uma selecção especial
de tratamentos de assinatura para o evento, que inclui três opções: facial (de 75 minutos), massagem
(de 60 minutos) e ritual (de 90 minutos).
 
A iniciativa procura promover o equilíbrio e o bem-estar do corpo e da mente, "numa altura
particularmente excepcional das nossas vidas, e reforçar a segurança e qualidade de cada um dos
espaços aderentes", diz a organização em comunicado. A ideia foi de Rita Carvalho, spa manager do
Boeira Garden Hotel, inspirada na Algarve Spa Week, diz ao PÚBLICO, procurando com esta iniciativa
conquistar novos clientes, atraídos pelos preços mais baixos e acenando-lhes com uma "experiência
inesquecível", sempre sem esquecer a higiene e segurança dos espaços, salienta. Trata-se de hotéis
com "nome no mercado" onde existe "transversalidade na qualidade do serviço", defende.
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Além dos descontos dos tratamentos, a Porto SPA Week dispõe ainda de vouchers de oferta em cada
unidade hoteleira (válidos durante seis meses e apenas para o spa do hotel escolhido), 15% em todo
o menu de spa e promoções especiais numa selecção de produtos. "Este conceito tem o propósito de
semear para colher, no futuro, ou seja, não é uma iniciativa única mas quero que esta sinergia [entre
hotéis] possa ser repetida", espera Rita Carvalho.
 
A Porto SPA Week conta com o apoio do Turismo do Porto e Norte de Portugal.
 
Bárbara Wong
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F1: FPAK - contributo económico significativo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 26/11/2020

Meio: SportMotores Online

URL: http://sportmotores.com/portal/!site.go?s=332000000&p=.20055&id=58724

 
Passado um mês sobre a realização do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, A FPAK partilha
algumas reflexões, sentimentos e agradecimentos
 
"Passado um mês sobre a realização do Grande Prémio de Portugal de Fórmula 1, gostaríamos de
partilhar algumas reflexões, sentimentos e agradecimentos.
 
Naturalmente que nos sentimos orgulhosos por ter contribuído para trazer de volta a Portugal, após
24 anos de ausência, um Grande Prémio de F1. Num período tão conturbado como o que vivemos,
com tantas incertezas e medos, Portugal ter sido reconhecido como um país seguro para a realização
de uma prova máxima do Automobilismo deve ser, aliás, motivo de orgulho nacional.
 
Portugal é um país com condições ideais para a prática do automobilismo, em todas as suas
disciplinas, tanto do ponto de vista desportivo como logístico, climatérico e social. ao que se junta um
entusiasmo e carinho que grande parte da população sente e nutre pelo desporto automóvel. O
contributo do automobilismo para a economia nacional é de não menosprezar, diríamos mesmo de
desenvolver e incentivar, e também por esse contributo nos sentimos honrados.
 
Agradecemos à Secretaria de Estado do Desporto e Juventude, à Secretaria de Estado do Turismo, ao
Instituto Português do Desporto e Juventude, à Câmara Municipal de Portimão bem como a todos que
lutaram pela realização desta prova, e agradecemos igualmente as palavras elogiosas pelo nosso
envolvimento, que nos chegaram dos mais variados quadrantes e organismos, nomeadamente de
duas entidades sem as quais não seria possível esta realização, a FIA e o Autódromo Internacional do
Algarve.
 
Os tempos são difíceis, mas continuaremos com a mesma perseverança a defender o desenvolvimento
do Automobilismo Nacional."
 
A.I.
 
Cpidt
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RTP 1

 	Duração: 00:03:00

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 89843205

 
25-11-2020 20:13

1 1 1

Empresários reclamam mais medidas de apoio

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c3930d63-053e-49a2-83c0-

ecec2895f551&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Empresários da restauração, bares e discotecas ameaçam com uma greve de fome à porta do
Parlamento. Dizem que estão na miséria e pedem aos governantes para que os deixem trabalhar.
Declarações de José Gouveia, porta-voz "Movimento a Pão e Água"; Ljubomir Stanisic, Chefe de
cozinha; Hugo Rizzo, Dj.

 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-11-25 21:34
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-11-25 00:02
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CM TV

 	Duração: 00:02:49

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 89844068

 
25-11-2020 20:03

1 1 1

Restauração em protesto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f0d90bfc-b714-4746-8f15-

f1a88da27093&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os trabalhadores da restauração protestaram em frente à Assembleia da República, exigem mais
apoios do Estado. A restauração é um dos setores mais afetados pela pandemia.

 
Repetições: CM TV - Notícias CM , 2020-11-26 06:26
 CM TV - Notícias CM , 2020-11-26 07:34
 CM TV - Notícias CM , 2020-11-26 09:28
 CM TV - Notícias CM , 2020-11-26 08:26
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Renascença

 	Duração: 00:03:18

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 89841670

 
25-11-2020 18:09

Protesto do setor da restauração - direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2e48de15-64c4-4e94-83ff-

0667ff74808c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Protesto do setor da restauração frente ao Parlamento.
Direto de Lisboa.
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A15

Turismo de massas deu lugar a cidades desertas e em crise. O que se prepara para
corrigir excessos do passado no pós-covid?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 25/11/2020

Meio: Expresso Online Autores: Conceição Antunes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6cbed0ea

 
Multidões nas ruas de Barcelona ou Veneza é um cenário que se inverteu drasticamente com a
pandemia. Voltar a ter turistas é de momento a prioridade das cidades, mas há alguns sinais de
mudanças que se antecipam quando vier a recuperação
 
Era o tema 'top' que dominava as atenções do mundo até ocorrer a pandemia: o crescimento em
flecha do turismo nas cidades, que atingia níveis de massificação excessivos e a trazer efeitos
preversos para os próprios habitantes, ameaçando até o seu afastamento.
 
O cenário virou-se do avesso com a covid-19: as cidades que mais viviam de turismo são agora as
primeiras a sofrer uma crise sem paralelo, tendo ao contrário as ruas desertas e a economia suspensa
com a falta de visitantes. Mas, segundo os especialistas, vale a pena nesta fase de turismo parado as
cidades não perderem de vista as metas de sustentabilidade e planearem estratégias mais ajustadas
para o momento da recuperação, corrigindo excessos cometidos no passado.
 
"O tema da massificação excessiva de alguns destinos turísticos encontrava-se já na ordem do dia
antes da pandemia, sendo que esta pode ter acelerado a reflexão sobre o tema", considera Eduardo
Abreu, sócio da Neoturis, consultora nacional especializada em turismo. O analista frisa que
"momentos disruptivos como aquele que atravessamos levam naturalmente a refletir sobre estratégias
de desenvolvimento futuro, nomeadamente as que dão resposta às necessidades de um turismo mais
sustentável no longo prazo".
 
De momento, e face à crise económica que enfrentam, o foco das cidades está mais virado para voltar
a ter turistas do que para criar restrições. "O paradigma inverteu-se, e em bom rigor está tudo em
pânico, a querer os turistas de volta, e rápido, não só em Portugal", faz notar o consultor.
 
A verdade é que o turismo não poderá regressar nos mesmos moldes e volumes que até aqui
vigoravam nas cidades que, mais cedo ou mais tarde, terão de pensar seriamente em ter estratégias
para o novo normal - e nesta fase mais dura de crise ainda não se vêem exemplos consistentes com
esse objetivo, até porque a recuperação nas cidades se prevê mais lenta do que em outro tipo de
destinos, mesmo com a chegada de uma vacina.
 
Seguem-se alguns sinais de mudanças que se antecipam, em Portugal e lá fora, muitos dos quais
derivando de medidas que vinham a ser pensadas de trás.
 
Veneza vai ter taxas de entrada a partir de 2022
 
Era algo que já vinha a ser pensado na cidade italiana, apontada como um dos piores exemplos do
mundo a nível de massificação do turismo, antes de ocorrer a pandemia: criar uma taxa de entrada
aos visitantes diários que não pernoitam em hotéis, e que ascendem, ou ascendiam, a mais de 30
milhões por ano. A taxa localmente designada de 'contributo di acesso' ficou adiada em 2020 devido
ao surto, mas Veneza decidiu este mês que a vai implementar a partir de 1 de janeiro de 2022.
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Antes da pandemia, já se pensava em criar taxas aos visitantes que não pernoitam em Veneza, e que
eram mais de 30 milhões por ano
 
Kit Suman/Unsplash
 
Veneza é, assim, uma das primeiras cidades a tomar medidas concretas para o pós-covid-19. "À luz
da corrente situação com a pandemia, decidimos tomar um gesto importante na ótica de encorajar o
refresso dos turistas", explicitou Michele Zuin, responsável pelos assuntos económicos da cidade, ao
anunciar as taxas.
 
As taxas de entrada em Veneza irão variar consoante os dias em que a cidade tiver maior movimento,
no objetivo de dissuadir as pessoas de chegar quando está mais concorrida. Os valores ainda não
foram acertados, mas estavam a ser equacionados preços à volta de 10 euros.
 
Lisboa só receberá cruzeiros a atracar com energia elétrica a partir de finais de 2021
Voltar a ter turistas é, de momento, a prioridade de Lisboa, o destino nacional mais fustigado pela
pandemia covid-19 e onde mais de 70% dos hotéis estão de momento fechados devido à falta de
hóspedes. A prioridade da câmara de momento é ajudar o comércio local a sobreviver neste período
mais duro sem turistas, através da isenção de taxas e de apoios a fundo perdido, aos quais os
estabelecimentos se podem candidatar num portal que estará disponível em dezembro.
 
Mas nesta fase já estão a ser tomadas algumas medidas de correção relativamente a impactos
negativos verificados num passado recente. Um exemplo são os cruzeiros. No final de 2021 só irão
atracar em Lisboa navios turísticos movidos a energia elétrica, na sequência de um protocolo
celebrado este verão entre a câmara e o porto de Lisboa. O objetivo da restrição aos cruzeiros é mais
de caráter ambiental, dado que "era uma fonte de poluição muito grande na cidade, quase tanta como
a que é gerada no aeroporto", segundo avança um porta-voz da câmara, referindo que a medida
também irá produzir impactos no turismo, tendo em conta que nem todos os navios estão equipados
com alternativas ao uso de gasóleo no momento de atracagem. E sendo certo que, para a indústria de
cruzeiros, se prevê uma recuperação complexa no pós-covid.
 
A câmara de Lisboa também irá manter a proibição de mais alojamento local nas zonas do centro
histórico - um dos temas mais contestados antes de ocorrer a pandemia, pela concentração turística
gerada nos pontos mais batidos da cidade e os efeitos perversos ao nível de afastamento de
residentes e sucessivos despejos de habitantes que tradicionalmente viviam nestes bairros, processo
que também ameaçava descaraterizar a cidade.
 
O panorama entretanto mudou radicalmente com a redução de turistas devido à covid-19, mas a
autarquia prossegue a estratégia de conseguir que alojamentos locais se reconvertam para
arrendamento normal, o que já totaliza mais de uma centena de casos. "Não prevemos que o turismo
nos próximos anos tenha os valores de 2019, mas esperamos que o segundo e o terceiro trimestres
do próximo ano já sejam um pouco diferentes", resume a mesma fonte da câmara de Lisboa, frisando
que a capital portuguesa sempre esteve longe do ponto de massificação atingido em Veneza ou em
Barcelona.
 
Porto reforça ciclovias para dispersar a circulação e prepara medidas para o próximo ano
A "sustentabilidade" do turismo na cidade quando se iniciar a recuperação para o momento 'pós-covid'
é algo que já está na mira da câmara do Porto, que está a elaborar uma série de propostas e medidas
que prevê apresentar em janeiro ou fevereiro do próximo ano. Tal como Lisboa, também a câmara do
Porto sublinha que o seu caso não é de todo comparável ao volume e ao ponto de massificação
atingido em destinos como Veneza ou Barcelona antes de ocorrer a pandemia.
 
A câmara do Porto está ainda focada no projeto de expandir as ciclovias na cidade, o que também tem
o efeito de dispersar a circulação de pessoas e aumentar os percursos que podem ser feitos em
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bicicleta, em alternativa a outros circuitos mais concorridos. O município espera fechar o ano com 54
quilómetros de percursos cicláveis finalizados na cidade, quando o ponto de partida eram 18
quilómetros.
 
Melhorar a mobilidade e incentivar a utilização de transportes públicos em vez de carros próprios era
outro projeto que mobilizava a câmara do Porto, o que sofreu um retrocesso devido às circunstâncias
da pandemia. Mas o principal ponto crítico enfatizado pela autarquia vira-se nesta fase para conseguir
voltar a atrair turistas, e não tanto o de criar restrições.
 
Barcelona mantém proibição de não ter novos hotéis
A cidade catalã marcada pela arte de Gaudí - cuja obra maior é a Sagrada Família, um dos
monumentos mais visitados do mundo - tem sido uma das mais massacradas pelo excesso de turistas,
e um caso de estudo da forma como gera anti-corpos na população local. Mas a economia de
Barcelona vive sobretudo de turismo, sector onde trabalham 120 mil pessoas, e a paralisação gerada
pela covid-19 está a gerar uma crise sem precedentes na cidade.
 
Ruas desertas passaram a ser o cenário dominante em Barcelona, onde a paragem da covid-19 está a
gerar uma crise económica sem paralelo
 
Collins Lesulie/Unsplash
 
Barcelona mantém a lei urbana criada desde 2017, traduzida numa moratória que procura limitar o
número de camas hoteleiras e em apartamentos turísticos e que proibe a emissão de licenças para
construção de novos hotéis ou alojamentos. Mas face ao cenário de desertificação agora gerado pelo
surto epidemeológico, o foco da cidade está virado para não ter os hotéis vazios e aliviar a crise
económica e social que a pandemia está a criar.
 
Machu Picchu e outros destinos já tinham criado limites antes do surto
Diversos locais no mundo que atraem multidões de turistas já tinham criado restrições antes de
ocorrer a pandemia covid-19. É o caso do sítio arqueológico Machu Picchu, visitado anualmente por
mais de um milhão de pessoas, cujas entradas foram limitadas a 2500 por dia por decisão conjunta do
governo do Peru e da UNESCO - e desde o início de 2019, quem quiser fazer caminhadas de vários
dias é obrigado a contratar um guia oficial e a percorrer os trilhos em tempo restrito.
 
Também o Taj Mahal, na Índia, ficou com as visitas limitadas a 180 minutos para reduzir a
aglomeração de turistas dentro do templo. No reino asiático do Butão cada turista tem de pagar uma
taxa diária de 200 dólares (EUR162), o que inclui alojamento, refeições, transporte e guia, revertendo
parte substancial das taxas para melhorias do sistema educativo e de infraestruturas do país.
 
A ilha de Santorini, na Grécia, já tinha imposto um limite de oito mil entradas através dos cruzeiros, e
Cinque Terre, na Riviera italiana, tinha adotado um sistema de contagem de visitantes, limitando-os a
1,5 milhões anuais. O arquipélago de Galápagos, no Equador, decidiu limitar os desembarques de
navios turísticos a quatro no espaço de 14 dias como medida de proteção das ilhas.
 
Os exemplos de restrições recentes, mas ainda antes do surto, estendem-se à Antártida, onde foi
proibida a entrada de cruzeiros com mais de 500 pessoas e apenas 100 passageiros podem estar em
terra de cada vez. E na Nova Zelândia foi decretado que apenas 100 pessoas podem caminhar em
simultâneo pelos trilhos da 'Milford Track' na zona dos fiordes.
 
Que tendências se esperam nas cidades quando a pandemia ficar controlada
O que as cidades agora têm pela frente é a perspetiva de meses duros até à primavera de 2021,
altura em que se prevê alguma recuperação no turismo, e de forma mais lenta nos destinos urbanos.
 
"Ninguém está a acelerar medidas de restrição, está tudo muito focado em chegar a março e abril e
conseguir ter turistas, com a vacina a chegar ao mercado e haver alguma alguma regularidade nos
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aviões", faz notar Eduardo Abreu, consultor da Neoturis.
 
Nos casos de Lisboa e do Porto, "cidades onde o tema do número 'excessivo' de turistas se tem
colocado", de momento a principal prioridade "na agenda dos decisores públicos e empresários é
recuperar o fluxo de turistas perdidos, quando resulta clara a sua importância para a economia das
cidades", segundo frisa o consultor. E na fase atual, com todas as disrupções, ainda é prematuro
assistir-se a "modificações estruturais no modelo de desenvolvimento", apesar de poderem ser
tomadas medidas pontuais de correção, e que já vinham a ser anteriormente pensadas.
 
Acresce-se que o turismo de congressos, que em muito alimentava as cidades, também saírá
duramente afetado "não só pela pandemia, mas pela recessão económica das empresas, que irão ficar
mais frágeis em 2021 e 2022, prevendo-se que os eventos e viagens de negócios fiquem reduzidos",
aponta ainda Eduardo Abreu.
 
Mas segundo a Neoturis há algumas tendências que estão a ser aceleradas com a pandemia, e no
futuro próximo podem melhorar situações de excesso de turistas concentrados em pontos específicos
das cidades, e que são:
 
1 - Desconcentração da oferta dos centros históricos para zonas periféricas
 
As cidades tendem a deslocalizar os atrativos turísticos para outras áreas fora dos centros históricos
para dispersar a circulação dos visitantes e criar outros pontos de interesse. "Em Lisboa essa aposta já
é clara em zonas como o Parque das Nações ou Belém, onde se pensa abrir os tesouros da Coroa no
Palácio da Ajuda", nota Eduardo Abreu, referindo que "os turistas que vêm de fora podem passar um
dia inteiro em Belém sem pressionar a zona da Baixa e do Chiado". Frisa ainda que levar mais gente
"para zonas que não eram tão tradicionalmente procuradas como os bairros históricos é importante
para fazer com que os turistas fiquem na cidade por exemplo três noites em vez de duas,
conseguindo-se assim aumentar a estada média e o volume de dormidas sem a necessidade de trazer
novos turistas".
 
2 - Maior investimento no espaço público e áreas ao ar livre
 
É uma tendência que já se desenhava, mas que promete acentuar-se na sequência da pandemia,
tendo em conta até o clima favorável em Portugal: investir em formas de usufruir melhor e criar
maiores focos de interesse em espaços públicos de exterior, "e retirando também, por esta via,
pressão a zonas fechadas", conforme nota o consultor da Neoturis. Lembra ainda que "as taxas
turísticas deixadas nas cidades servem justamente para investir nestes espaços públicos de forma a
que sejam vividos pelos turistas e também pela população, compensando assim alguns efeitos
predatórios gerados localmente por haver maior volume de visitantes".
 
3 - Melhor gestão do número de visitantes nas atrações turísticas
 
A pandemia trouxe à tona a necessidade de uma organização mais eficiente das visitas a monumentos
e outras atrações turísticas, com bilhetes e programas combinados ou horários alargados, uma
tendência que veio para ficar segundo os especialistas em turismo. "Não se trata de obrigar as
pessoas a ver os Jerónimos em 10 minutos, mas as visitas podem ser mais rápidas e mais fluentes
com circulações bem feitas, entradas e saídas diferentes, de forma a evitar filas e que as pessoas se
amontoem, tornando assim melhor a própria experiência da visita", explicita Eduardo Abreu.
 
4 - Digitalização de bilheteiras, compra presencial a tornar-se mais cara
 
Esta é apontada como a grande 'revolução' que o surto sanitário levou à prática, quer do lado da
oferta, quer da procura: o acelerar de formas de pagamento via eletrónica ou sem contacto, e a
predisposição das pessoas para o fazer. As bilheteiras 'online' tendem a ser o novo normal em
museus, monumentos ou outras atrações turísticas, e a compra presencial a tornar-se mais cara. A
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digitalização estará também "no centro das políticas de desenvolvimento sustentável que se procura
atualmente, e será talvez o impacto mais rápido que se observará ao nível do desenvolvimento dos
destinos", nota Eduardo Abreu.
 
5 - Cross-selling de Lisboa e Porto com destinos adjacentes
 
As principais cidades estarão mais viradas para o objetivo de "espalhar os turistas por uma área
geográfica de maior dimensão", e incentivar os visitantes a complementar a estada indo para
territórios nas suas proximidades, promovendo ativamente as suas atrações e lançando iniciativas de
venda cruzada. "Na mesma viagem ao Porto pode-se ir visitar o Minho, no caso de Lisboa pode-se ir à
Arrábida, e o turista globalmente também fica mais noites, o que multiplica o volume de dormidas e
receitas, retirando mais uma vez a pressão dos centros históricos", adianta o consultor.
 
6 -Princípio do utilizador-pagador a imperar no turismo
 
Com as taxas turísticas que já são aplicadas em hotéis e outros alojamentos, "os destinos ficam
dotados dos fundos necessários para investir em políticas que atenuem a pressão do turista sobre a
cidade e, ao mesmo tempo, não onerar os seus habitantes por via de mais taxas ou impostos para
fazer face aos impactos negativos da procura turística", salienta Eduardo Abreu, frisando ainda que
"com as cidades com níveis de turismo mais baixo, pode ser um bom momento para refletir sobre
formas onde podem ser aplicadas as taxas turísticas".
 
7 - Mais turistas nacionais nas cidades
 
Mesmo com as previsões de vacinas à covid-19 no horizonte, "é natural que a recuperação de destinos
de cidade seja mais lenta que destinos costeiros ou áreas rurais de baixa densidade", conforme
salienta o especialista da Neoturis, adiantando ser aqui que o esforço de promoção turística se deverá
concentrar. "É também previsivel que o turismo doméstico seja objeto de investimento adicional em
promoção nos próximos anos, no sentido de atenuar uma recuperação mais lenta por parte do turismo
internacional", conclui.
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