
Clipping 2020-11-27



Revista de Imprensa

1. Hotéis fazem promoções no fim de semana prolongado, Jornal de Notícias, 27/11/2020 1

2. Turismo lança campanhas para dezembro sem saber restrições, Negócios, 27/11/2020 3

3. Postos de turismo do Algarve apoiam empresários, TVI - Jornal da Uma, 27/11/2020 5

4. 20% dos donos de alojamento local admitem rendas de longa duração, Expresso - Economia, 27/11/2020 6

5. Hilton investe em Portugal - São EUR80 milhões para entrar em Cascais e Açores e para um novo hotel no
Porto, Expresso - Economia, 27/11/2020

8

6. Chumbo ambiental obriga Lone Star a rever projeto de Vilamoura, Negócios, 27/11/2020 11

7. Apoiar.pt e Apoiar Restauração abriram candidaturas, Vida Económica, 27/11/2020 14

8. Entrevista a Diretor Geral da Associação de Turismo de Lisboa, Vitor Costa, TecnoHotel, 30/11/2020 15

9. Presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal -Entrevista a Luís Pedro Martins, TecnoHotel,
30/11/2020

18

10. ALGARVE ELEITO O MELHOR DESTINO DE PRAIA DO MUNDO EM 2020, Voz do Algarve Online (A),
27/11/2020

21

11. Business support, Algarve Resident (The), 26/11/2020 22

12. Postos de Turismo do Algarve prestam apoio às empresas do sector, Barlavento, 26/11/2020 23

13. Armona ganha Alojamento Local de luxo, Barlavento, 26/11/2020 25

14. APA estabiliza arriba na Fortaleza de Sagres, Barlavento, 26/11/2020 27

15. Comerciantes exigem «resposta imediata», Barlavento, 26/11/2020 29

16. Cultura com menos 600 mil em receitas, Jornal do Algarve, 26/11/2020 31

17. Algarve é a região com maior aumento de desemprego, Jornal do Algarve, 26/11/2020 32

18. António Costa anda a pregar aos peixes apesar de elogiar o comportamento da malta, Jornal do Algarve,
26/11/2020

33

19. Autocaravanas reclamam «liberdade de circulação», Jornal do Algarve, 26/11/2020 34

20. Tavira recebe visita de profissionais do turismo, Jornal do Algarve, 26/11/2020 35

21. Festival online deixa em Alcoutim duas obras de arte, Jornal do Algarve - JA Magazine, 26/11/2020 36

22. Quebras no alojamento local, Antena 1 - Notícias, 27/11/2020 37

23. Descontos nas portagens de várias ex-SCUT, RTP 1 - Jornal da Tarde, 27/11/2020 38

24. Chuva forte provoca inundações no Algarve, RTP 1 - Jornal da Tarde, 27/11/2020 39

25. Campanhas de descontos da hotelaria no Algarve, Antena 1 - Portugal em Direto, 27/11/2020 40

#A1
#A1
#A3
#A3
#A5
#A5
#A6
#A6
#A8
#A8
#A8
#A11
#A11
#A14
#A14
#A15
#A15
#A18
#A18
#A18
#A21
#A21
#A21
#A22
#A22
#A23
#A23
#A25
#A25
#A27
#A27
#A29
#A29
#A31
#A31
#A32
#A32
#A33
#A33
#A33
#A34
#A34
#A35
#A35
#A36
#A36
#A37
#A37
#A38
#A38
#A39
#A39
#A40
#A40


26. Aprovada a redução de portagens, TVI - Jornal da Uma, 27/11/2020 41

27. Proibição de circulação entre concelhos, TSF - Notícias, 27/11/2020 42

28. Chuva forte provoca inundações no Algarve, CM TV - Notícias CM, 27/11/2020 43

29. Vários hotéis no Algarve criaram espaços dedicados ao teletrabalho, CM TV - Notícias CM, 27/11/2020 44

30. Restrições na restauração, SIC - Edição da Manhã, 27/11/2020 45

31. Entrevista a Ana Jacinto, SIC Notícias - Edição da Noite, 26/11/2020 46

32. Ryanair interpela Governo a rejeitar a proposta de nova Ecotaxa sobre as viagens aéreas, Ambitur
Online, 27/11/2020

47

#A41
#A41
#A42
#A42
#A43
#A43
#A44
#A44
#A45
#A45
#A46
#A46
#A47
#A47
#A47


A1

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Diária

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 17

  Cores: Cor

  Área: 14,42 x 30,00 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 89868201 27-11-2020

.1101111•••••••.. • 

a. 

• 

db. 

M
A

R
IA

 JO
Ã

O
 G

A
L

A
 /G

L
O

B
A

L
 IM

A
G

E
M

 

Há hotéis no Algarve a lançar campanhas de descontos nas redes sociais 

Hotelaria procura 
vender feriados 
em confinamento 
Mais de 80% das unidades estão fechadas no Algarve, 
43% no país todo. Outros tentam faturar o pouco que seja 

Erika Nunes 
erika@jn.pt 

TURISMO  Há hotéis a aliciar 
clientes para ficarem confi-
nados com spa e pequeno-
-almoço nos próximos dois 
fins de semana prolonga-
dos, ainda que a lei proíba 
deslocações entre os conce-
lhos mais afetados a partir 
das 23 horas de hoje e as 5 
horas de quarta-feira. São 
tentativas de faturar algo 
num ano com 70% das noi-
tes perdidas na hotelaria e 
numa altura em que 43% 
das unidades do país (80% 
no Algarve) encerraram, 
pelo menos até março. 

"Tal como a ideia de ter 
clientes em teletrabalho, 
são iniciativas de marke-
ting, com muito pouco im-
pacto na situação de desca-
labro que atravessamos", 
analisou Elidérico Viegas, 
presidente da Associação 
dos Hotéis e Empreendi-
mentos Turísticos do Algar-
ve. "Temos 80% dos hotéis 
encerrados e a preocupação 
é a falta de apoios concretos 
às maiores empresas, que 
começam a ficar descapita-
lizadas. O maior grupo, o  

Pestana, encerrou nove dos 
11 hotéis na região", denun-
ciou Viegas. 

A Associação da Hotelaria 
de Portugal (AHP) revelou 
ontem, na Conferência do 
Instituto de Planeamento 
e Desenvolvimento do Tu-
rismo (IPDT), que 43% dos 
hotéis vão estar encerrados 
cinco meses, até março de 
2021, e 20% não sabe se 
reabre depois dessa altura. 

PANDEMIA 

Menos 7o% de aviões 
As quebras no tráfego dos 
aeroportos nacionais até fi-
nal do ano e início de 2021 
"são muito piores do que o 
previsto [66%1", segundo 
Francisco Pita, da ANA -
Aeroportos. 

Douro quase parado 
Os cruzeiros no rio tive-
ram quebras de 94% e dois 
navios novos nem saíram 
do estaleiro, divulgou Joa-
quim Gonçalves, da APDL. 

Dos que permanecem a 
funcionar, a capacidade 
está reduzida a 30%. "Isto 
significa que 70% das ca-
mas do país estão encerra-
das, a maioria nos grandes 
grupos", explicou Cristina 
Siza Vieira, confessando 
que "a preocupação, agora, 
é com as maiores empre-
sas", uma vez que "há im-
pactos maiores se caírem". 
Os apoios têm sido direcio-
nados a PME, lembrou a di-
retora executiva da AHP. 

AO NÍVEL DE 1995 

Luís Araújo, presidente do 
Turismo de Portugal, resu-
miu a situação a dados obje-
tivos: "Em número de hós-
pedes, recuámos 25 anos, a 
1995, mas a capacidade ho-
teleira aumentou 30%, te-
mos100 vezes mais camas". 

Não há retoma prevista 
antes de 2022, de acordo 
com António Jorge Costa, 
presidente do IPDT, mas há 
esperança no futuro. "Vai 
haver uma enorme purga 
das empresas. Mas ganhá-
mos impulso para promo-
ver um turismo mais sus-
tentável, menos massifica-
do e mais rentável".. Página 1
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Numa altura em que ainda não são conhecidas as medidas para dezembro, o "réveillon" é uma incógnita. 

COVID-19 

Sem conhecer restrições, turismo 
lança campanhas para dezembro 
Ainda não são conhecidas as medidas que serão implementadas pelo Governo para 
controlar a pandemia durante dezembro, mas o setor do turismo adianta-se e vai 
lançando campanhas promocionais para a época de Natal e da passagem de ano. 

Ricardo Almeida 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelarelvas®negocios.pt 

O
Governo já sinalizou 
que esta época natalí-
cia será diferente e ad-
mitiu mesmo que o 

mais provável é que o atual estado 
de emergência se mantenha até lá. 
Contudo, para já, não são conhe-
cidas as medidas de controlo da 
pandemia que irão vigorar nessa 
altura. É neste cenário de incerte-
za, sem saber se serão sequer per-
mitidas deslocações entre conce-
lhos, que, a poucos dias do mês do 
Natal e da passagem de ano, altu-
ras de maior procura durante a 
época baixa, o setor do turismo 
tenta minimizar perdas e planear 
oque for possível. Para já, grupos 
hoteleiros e agências de viagens 
vão lançando campanhas promo-
cionais para o mês de dezembro. 

Até ao próximo dia 8 de de-
zembro está proibida a circulação 
entre concelhos durante os fins de 
semana alargados que aí vêm, 
além de ter sido imposto recolhi-
mento obrigatório nos concelhos 
de risco elevado e extremo. É pro-
vável que se mantenham restri-
ções durante o próximo mês, mas 
o Governo ainda não anunciou 
quais os planos para lá de 8 de de-
zembro. 

E, por isso mesmo, as associa-
ções do setor contactadas pelo 
Negócios referem que ainda não 
há "planos concretos" para o pe-
ríodo do Natal e da passagem de 
ano. "As restrições atuais aplicam-
-se até ao dia 8 de dezembro. Só a 
partir dessa data será possível co-
nhecer as condições que irão per-
mitir definir o planeamento e con-
cretização de campanhas e ofer-
tas de Natal. O setor está a traba-

  

I har 'liana perspetiva semanal, de 
forma a ir adaptando os seus pla-
nos ao contexto existente", diz 
fonte oficial da Associação Portu-
guesa de Hotelaria, Restauração 
e Turismo (APHORT). 

51% 
PASSAGENS AÉREAS 
Estão emitidas 14.319 
passagens aéreas para 
Portugal até 31 de 
dezembro, uma quebra 
de 51% face a igual 
período do ano passado. 

Mas, até lá, alguns operadores 
já se adiantaram, mesmo sem sa-
ber se serão permitidas estadas 
fora de casa. Na hotelaria, são vá-
rios os grupos que lançaram pre-
ços promocionais para a passa-
gem de ano. É o caso do Pestana, 
maior grupo hoteleiro do país, que 
oferece descontos para a passa-
gem de ano em 34 dos cem hotéis 
que tem, com preços a começar na 
casa dos 30 euros por noite. 

Também no Vila Galé, o se-
gundo maior grupo hoteleiro na-
cional, foi lançada uma campanha 
com descontos de até 10% para a 
passagem de ano, mas com uma 
ressalva: "Caso sejam aplicadas 
medidas que impeçam a realiza-
ção do réveillon, o mesmo poderá 
ser cancelado sem custos e os de-
pósitos serão devolvidos", pode 
ler-se no site do grupo. 

Outros, como o grupo Porto 
Bay, com presença sobretudo na  

Madeira, lançam programas es-
peciais para o Natal e a passagem 
de ano, com música ao vivo, 
workshops e jantares de gala. 

O mesmo se verifica nas agên-
cias de viagens. Entre as maiores 
a operar em Portugal, todas anun-
ciam pacotes de viagens para o 
"réveillon" - e várias para destinos 
de longa distância, numa altura 
em que este tipo de viagens tem 
sofrido quebras drásticas. 

A Abreu anuncia, por exem-
plo, pacotes com um custo supe-
rior a mil euros para as Caraíbas 
ou o Brasil na época da passagem 
de ano. Mas também oferece pa-
cotes a rondar os 30 euros para es-
tadas curtas e dentro do país. 

Outros, como a Geostar, anun-
ciam pacotes de viagens para os 
dois feriados de dezembro, apesar 
da proibição de circulação entre 
concelhos nessa altura. Outros 
ainda, como a agência de viagens  

O setor está 
a trabalhar numa 
perspetiva semanal, 
de forma a adaptar 
os seus planos 
ao contexto existente. 
APHORT 

Fonte oficial 

As famílias têm de se 
preparar para celebrar 
o Natal de forma 
diferente. 
Não vamos poder 
estar todos juntos. 
ANTÓNIO COSTA 

Primeiro-ministro, após Conselho 
de ministros de 12 de novembro 

do El Corte Inglés, propõem pa-
cotes para passar o jantar da con-
soada em hotéis. 

Passagens aéreas derrapam 
Independentemente das medidas 
que venham a ser implementadas 
em dezembro para controlar a 
pandemia, há já uma certeza: os 
mercados externos não irão miti-
gar as perdas já habitualmente re-
gistadas durante a época baixa. 

À data de 26 de novembro, ti-
nham sido emitidas 14.319 passa-
gens aéreas para Portugal até 31 
de dezembro, segundo os dados 
recolhidos pelo Turismo de Por-
tugal junto da ForwardKeys, con-
sultora que analisa as passagens 
aéreas emitidas a nível mundial. 
Este número representa uma que-
bra superior a 51% face ao ano 
passado, quando, por esta altura, 
tinham sido emitidos quase 30 mil 
bilhetes aéreos para Portugal. ■ 
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JOÃO FERREIRA 
CANDIDATO DO PCP 
ÀS PRESIDENCIAIS 

"É possível 
não parar 
a vida 
do país" 

O também eurodeputado diz que 
Marcelo "acaba por desajudar 
mais do que ajuda" na pandemia. 

ECONOMIA 14 e 15 

Chumbo ambiental 
obriga Lone Star 
a rever projeto 
de Vilamoura 
Dona do Novo Banco previa investir 650 milhões num megaprojeto turístico 
de quase 200 mil metros quadrados. Foi travado pelos critérios ambientais. 

EMPRESAS 18 e 19 

Turismo lança campanhas para 
dezembro sem saber restrições 
EMPRESAS 20 

Entrevista a 
Sofia Colares Alves 

"É importante 
que a regra 

da unanimidade 
na UE se 

mantenha" 
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dos filhos 

Bolsa 
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nos dividendos 
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do PSI-20 
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Telecomunicações 
Governo está 
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operadores por 
causa do 5G 
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Postos de turismo do Algarve apoiam empresários

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f7f24020-ccce-46ea-93b1-

e4cff61227ac&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Apesar da pandemia, os postos de turismo do Algarve continuam de portas abertas e têm agora uma
nova missão. Esclarecer as empresas locais sobre as atuais linhas de financiamento. Nem sempre os
empresários conseguem interpretar toda a informação que recebem e desta forma podem tirar logo ali
todas as dúvidas.
Declarações de Miguel Soares, Posto de Turismo de Faro; João Fernandes, Região de Turismo do
Algarve.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-11-27 14:14
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CONTEXTO

Dependência
Em Lisboa, 60% dos inquiridos 
conseguem mais de metade do 
rendimento do agregado familiar 
através do arrendamento de AL  
e 49% não têm outra profissão

Natureza jurídica
Cerca de 46% dos titulares de AL  
em Lisboa são empresas,  
seguindo-se o Porto (36%)  
e o Algarve (21%)

Disparidades
As quebras de receita no segundo 
trimestre foram maiores em Lisboa 
(93,7%), Porto (87%) e Algarve (68%). 
Nos concelhos fora das áreas 
metropolitanas e do Algarve, 56%  
dos empresários tiveram perdas 
superiores a 75%, mas 14% afirmam 
ter conseguido manter ou aumentar  
a faturação

NÚMEROS

50%
dos proprietários a nível nacional 
têm apenas um alojamento local  
e 27% duas a três unidades, revela  
o estudo do ISCTE

79%
dos proprietários ou gestores  
de alojamento local têm um curso 
superior e a sua média etária é  
de 53 anos de idade

Estudo 46% dos proprietários apontam para um regresso à normalidade já em 2021

20% dos donos de alojamento local 
admitem rendas de longa duração

Helder C. Martins

O 
arrendamento de 
longa duração é 
uma opção equacio-
nada para 20% de ti-
tulares ou gestores 
de alojamento local 
(AL) e, dentro desta 
possibilidade, o ar-
rendamento a pri-

vados é preferido por 17% dos inquiri-
dos, sendo os programas públicos de 
habitação referidos por 3% , revela um 
estudo realizado pelo DINAMIA CET 
do ISCTE — Instituto Universitário de 
Lisboa. O Porto regista maior disponi-
bilidade para o arrendamento de lon-
ga duração, seguido por Lisboa (17%) 
e Algarve (12%). Quanto ao arrenda-
mento público, é mais equacionado 
em Lisboa (5%), acrescenta o estudo, 
que conta com 868 respostas, obtidas 
entre 23 de julho e 2 de outubro.

O estudo faz uma radiografia de um 
sector em que metade dos proprietári-
os tem apenas um AL. As quebras nas 
receitas no segundo trimestre afeta-

ram mais Lisboa (93,7%), Porto (87%) 
e Algarve (68%) do que o resto do país, 
sendo a própria estrutura de negócio 
também diferente, predominando o 
uso da segunda habitação no Algarve. 
Mas, apesar da quebra abrupta da re-
ceita, as expectativas de 46% dos pro-
prietários apontam para um regresso 
à normalidade já em 2021, embora 
29% considerem que isso só venha a 
ocorrer a partir de 2022.

Resistências e desconfianças

Apesar de a grande maioria querer 
manter-se na atividade de curto prazo, 
a mudança de uso para o arrendamen-
to de longa duração como forma de ul-
trapassar a crise encontra resistências. 
Entre estas, destaca-se a instabilidade 
legislativa e fiscal, aliada à descon-
fiança da gestão pública dos imóveis 
enquadrados em programas públicos, 
como o Renda Segura em Lisboa ou 
o Porto com Sentido no Porto, entre 
outros programas de renda acessível.

“Há outros fatores igualmente im-
portantes: uns de ordem pessoal, 
como perder uma atividade ou o usu-

A pandemia e o confinamento afetaram mais o alojamento local em Lisboa, Porto e Algarve do que no resto do país FOTO JOSÉ FERNANDES

IMOBILIÁRIO

fruto do imóvel; outros associados 
às especificidades dos imóveis que, 
pela sua localização ou pelas suas 
características mais ‘minimalistas’ 
em termos de tipologia, conforto e 
equipamento, não se adequam a essa 
solução”, explica Sandra Marques 
Pereira, coor denadora do estudo. A 
professora do ISCTE refere também 
o receio de perder a licença de AL e a 
impossibilidade de mudança de planos 
face ao compromisso de longo prazo 
dessa opção como razões apontadas.

Porém, a possibilidade de recurso 
a arrendamento de média duração 
(mais de um mês e menos de um ano, 
para estudantes ou profissionais des-
locados, entre outros) ganha força 
entre os proprietários de AL. A ten-
dência é mais acentuada em Lisboa e 
no Porto — mais dependente da ativi-
dade e mais imune à sazonalidade —, 
onde 77,7 % e 73,9% dos inquiridos, 
respetivamente, a consideram como 
solução provável ou muito provável.

Realidade heterogénea

“O estudo vem desmistificar a ideia de 
que se trata de uma atividade domina-
da pelos grandes especuladores e dá a 
perceção de uma realidade homogé-
nea”, afirma Sandra Pereira. Salienta 
que predominam os empresários em 
nome individual (69%) e os titulares/
gestores com um número diminuto 
de AL — 50% com uma e 27% com 
duas ou três unidades. “E em Lisboa 
e Porto, apesar da proporção dos pe-
quenos ser inferior à do resto do país, 
é também maioritária”, acrescenta.

Como uma possível explicação da 
atratividade que o AL exerce, quer 
como atividade principal ou como 
complemento de rendimento, a pro-
fessora do ISCTE adianta o perfil 
identificado pelo estudo: média etária 
relativamente elevada (53 anos) e alto 
nível de escolaridade — 79% têm en-
sino superior. Estes dados, como o da 
escolaridade, que é mais elevada em 
Lisboa e Porto, “apontam para uma 
das explicações do potencial atrativo 
do AL entre determinados segmentos: 
o desemprego e a perda de rendimen-
tos resultante da crise, assim como a 
instabilidade profissional e os baixos 
salários dos licenciados que caracte-
rizam o mercado laboral nacional”, 
acrescenta a coordenadora do estudo.

E, também aqui, a diversidade geo-
gráfica e o grau de dependência da 
atividade espelham realidades dife-
rentes. Em Lisboa, 48,6% dos inqui-
ridos têm o AL como ocupação exclu-
siva e maior dependência económica, 
com 60% dos inquiridos a revelarem 
que o AL representa mais de metade 
do rendimento do agregado familiar. 
No Porto, a dependência económica 
aproxima-se da da capital, com 47% a 
terem mais de metade do rendimento 
a provir da atividade e com 38% dos 
titulares em ocupação exclusiva. Já 
o Algarve regista quase metade da 
dependência económica da de Lisboa 
(31%), embora a dedicação exclusiva 
seja igual à do Porto, refere o estudo.

“Para efeitos de políticas públicas 
para o sector, é fundamental compre-
ender toda esta diversidade que, além 
de geográfica, é também económica, 
ocupacional e motivacional”, conclui 
Sandra Marques Pereira.

hmartins@expresso.impresa.pt
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Fabio Panetta, membro da Comissão 
Executiva do Banco Central Europeu, 

garante que há instrumentos para lidar com 
a crise. Mas pede que não haja complacência 

nem excesso de euforia, porque “2021  
ainda será um ano de pandemia” E12

Quem tem razão na 
guerra entre a Anacom  
e as operadoras?

Cadete de Matos tem estado na mira  
das empresas por causa do leilão do 5G E6
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Lourenço 
expõe 
Manuel 
Vicente

O Presidente de Angola 
associa o nome do 
ex-líder da Sonangol a um 
escândalo de corrupção

Em causa está a participação 
da Sonangol em negócios imo-
biliários e o paradeiro de 450 
milhões de dólares, que terão 
tido como destino interesses 
privados. E30

Vêm aí coimas 
mais baixas 
em portagens 
de ex-SCUT

Governo alarga prazos 
e mexe nas moradas 
de notificação para 
simplificar pagamentos

Em cinco anos houve quase 
800 mil processos de execução 
por taxas de portagens não pa-
gas. Só este ano, a Provedoria 
de Justiça recebeu 73 queixas 
sobre o assunto. Governo pre-
para alteração legislativa. E9

HACKERS 
DO GANA 

ROUBAM €2,5 
MILHÕES AOS 

RESTAURANTES 
PORTUGÁLIA

Cadeia de restaurantes 
foi alvo de ataque 

informático que desviou 
dinheiro da conta  

da Portugália no BPI. 
Empresa fez  

queixa-crime no DIAP  
e processou o banco E10

Fundo de Resolução  
pode ter de pagar dívidas 
de Angola ao Novo Banco
> Ex-BESA, agora Banco Económico, falhou reembolso de €70 milhões ao Novo Banco   
> Pagamento deverá ocorrer com um mês de atraso  > Banco português quer reforçar 
imparidades  > Empréstimo está nos ativos cobertos pelo Fundo de Resolução E11
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Conceição Antunes

Esta é uma fase de travagem a 
fundo no turismo com o surto 
de covid-19, mas a pandemia 
não parou os planos da Hilton 
para se expandir em Portugal. 
A marca hoteleira internacional 
decidiu este ano avançar com 
três novos projetos no país — no 
Porto, em Cascais e nos Açores 
—, com o objetivo de iniciar o seu 
desenvolvimento já a partir do 
próximo ano. Estes novos hotéis 
do grupo Hilton irão envolver 
investimentos na ordem dos €80 
milhões.

“Este ano tem apresentado 
desafios únicos, mas sabemos 
que há uma procura pendente 
por viagens, e por isso estamos 
a reforçar o nosso compromisso 
em Portugal ao anunciar três 
novos hotéis”, salienta Simon 
Vincent, diretor do grupo Hil-
ton para a Europa, África e Mé-
dio Oriente, pondo a tónica na 
“enorme convicção no potencial 
de Portugal enquanto destino de 
viagens em crescimento”. Se-
gundo o responsável da Hilton 

tinos de cidade onde o turismo 
de momento é mais duramente 
afetado pela pandemia.

Em Lisboa, está a ser finali-
zado o Emerald House na Rua 
das Janelas Verdes, que será 
um Curio Collection, e no Por-
to o Sé Catedral Hotel Porto, 
marcando a estreia no país da 
marca Tapestry Collection by 
Hilton. Representando um in-
vestimento de €22 milhões, o 
hotel do Porto conta com 77 
quartos e será gerido pela Hil-
ton através de um acordo de 
franchising com o proprietário 
(a Referência Ousada, subsidiá-
ria do grupo Mercan Compani-
es). “Espera-se que ambos os 
hotéis recebam os primeiros 
visitantes no início do verão de 
2021”, adianta Simon Vincent.

Relativamente aos novos ho-
téis decididos já durante a fase 
da pandemia, a Hilton projeta 
entrar em Cascais com um hotel 
Legacy, que também será um 
Curio Collection, localizado no 
centro histórico, na Avenida 25 
de Abril, com abertura prevista 
para o verão de 2023. O hotel 
terá 58 quartos, a maioria dos 

quais com varanda virada para o 
mar, além de dois restaurantes, 
piscina e centro de fitness — e 
estando perto das atrações do 
centro de Cascais, mas também 
nas proximidades dos parques 
empresariais de Lisboa, dirige-
-se tanto a clientes de lazer como 
de negócios. O hotel vai ser geri-

Além de Cascais, o grupo in-
ternacional hoteleiro irá tam-
bém fazer a sua estreia nos Aço-
res com o Double Tree by Hilton 
Lagoa na ilha de São Miguel, 
cuja abertura está prevista para 
o início de 2022. O hotel em La-
goa irá ter 101 quartos, restau-
rante, piscina exterior e spa, mas 

A conversão de hotéis 
independentes em 
unidades de marca 
é uma tendência 
destacada pela Hilton 
em toda a Europa

do pela Hilton através de contra-
to de franchising celebrado com 
o grupo proprietário Reformo-
sa, e será o terceiro hotel Curio 
Collection em Portugal, depois 
da abertura do Boeira Garden 
Porto Gaia em 2019 e do Eme-
rald House que irá inaugurar em 
Lisboa em 2021.

a nível europeu, “estamos confi-
antes que mal esteja controlada 
a pandemia, Portugal voltará a 
ser uma escolha de eleição para 
os viajantes”.

Os três novos hotéis no país de-
cididos este ano pela Hilton têm 
diferentes submarcas e vão in-
cluir as estreias da multinacional 
hoteleira em Cascais e também 
nos Açores.

Dois hotéis, em Lisboa e no 
Porto, a inaugurar em 2021

A Hilton também tinha em cur-
so hotéis que estavam a ser de-
senvolvidos em Portugal antes 
de ocorrer o surto epidemiológi-
co, e prepara-se para fazer duas 
novas inaugurações em 2021, 
em Lisboa e no Porto — os des-

Durante a pandemia, 
Hilton decide ter mais 
três hotéis em Portugal

Marca entra em Cascais e nos Açores e terá um novo 
hotel no Porto. Investimentos totalizam €80 milhões
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APOSTA SEGURA

“Estamos confiantes 
que, mal esteja 
controlada a 
pandemia, Portugal 
voltará a ser uma 
escolha de eleição 
para os viajantes”
Simon Vincent
Diretor da Hilton para a Europa,  
África e Médio Oriente

PORTEFÓLIO A CRESCER

€22
milhões é o investimento no 
Hotel Sé Catedral Porto 
Tapestry Collection by Hilton, 
que vai abrir no verão de 2021

4
hotéis opera atualmente o 
grupo Hilton em Portugal,  
sob marcas distintas: Conrad 
Algarve, Hilton Vilamoura As 
Cascatas, Boeira Hotel Porto 
Gaia e Double Tree by Hilton 
Hotel Lisboa — Fontana Park

2
inaugurações hoteleiras, no 
Porto e em Lisboa (Emerald 
House), prevê a Hilton fazer 
em Portugal no próximo ano

No centro histórico de 
Cascais, na Avenida 25 de 
Abril, a Hilton planeia um 

hotel Legacy para abrir no 
verão de 2023 IMAGEM D.R.

também salas equipadas para 
eventos empresariais, prevendo 
a Hilton ter aqui um trunfo para 
o período pós-pandemia.

“Os Açores são um destino 
emergente e o interesse pelas 
ilhas está a crescer rapidamen-
te”, faz notar o diretor da Hilton 
na Europa, antecipando que 

“assim que as viagens interna-
cionais regressem este ímpeto 
pelos Açores continuará, im-
pulsionado pela beleza natural 
única da região e pela crescente 
atividade comercial”.

A par da abertura do Hotel 
Sé Catedral Tapestry Collecti-
on, o grupo internacional tam-

bém decidiu lançar na Invicta 
no próximo ano o Hilton Porto 
Gaia, um hotel com 194 quartos 
localizado na Rua de Serpa Pin-
to em Vila Nova de Gaia, perto 
das caves do vinho do Porto, 
uma das principais atrações 
turísticas da região. Com vista 
panorâmica sobre o rio Douro, 

o hotel terá um spa com mais 
de 900 metros quadrados e um 
extenso espaço para eventos, 
com um auditório de 356 luga-
res e 1688 metros quadrados de 
espaços para reunião, incluindo 
um salão de baile.

A Hilton assume estar nesta 
altura a fazer uma aposta es-

pecial no Porto, onde vai ter o 
seu segundo hotel em Portugal 
operado com a sua marca dire-
ta e mais emblemática, seguin-
do-se ao Hilton Vilamoura As 
Cascatas.

“A indústria hoteleira em 
Portugal tem sido fortemente 
afetada pela covid-19, como em 
outros países da Europa e não 
só”, reconhece Simon Vincent, 
lembrando que uma das prio-
ridades ao longo deste ano tem 
sido o de garantir “um padrão 
constante de limpeza e desinfe-
ção, porque sabemos que a con-
fiança na segurança e higiene é 
agora o mais importante para os 
viajantes”.

O diretor europeu da Hilton 
frisa ainda que os hotéis do 
grupo em Portugal “ao longo 
da pandemia continuaram a 
ter um impacto positivo, nunca 
perdendo de vista o importante 
papel que desempenham nas co-
munidades locais”, e avança os 
exemplos do Hilton Vilamoura 
que doou mais de 3400 refei-
ções a instituições carenciadas 
ou da equipa do Conrad Algarve 
que se mobilizou em 34 mil ho-
ras de voluntariado para ajudar 
causas locais.

Pondo os olhos no período pós-
-pandemia, o responsável euro-
peu da Hilton avança fortes ex-
pectativas de recuperação para 
Portugal, onde o grupo mantém 
mais projetos de investimento 
em pipeline com vista ao seu de-
senvolvimento futuro. Simon 
Vincent destaca haver “uma 
tendência crescente em toda a 
Europa para conversões de ho-
téis independentes em proprie-
dades de marca” e garante que 
“a Península Ibérica continua a 
ser um foco estratégico para o 
grupo Hilton”.

cantunes@expresso.impresa.pt
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Fabio Panetta, membro da Comissão 
Executiva do Banco Central Europeu, 

garante que há instrumentos para lidar com 
a crise. Mas pede que não haja complacência 

nem excesso de euforia, porque “2021  
ainda será um ano de pandemia” E12

Quem tem razão na 
guerra entre a Anacom  
e as operadoras?

Cadete de Matos tem estado na mira  
das empresas por causa do leilão do 5G E6
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Lourenço 
expõe 
Manuel 
Vicente

O Presidente de Angola 
associa o nome do 
ex-líder da Sonangol a um 
escândalo de corrupção

Em causa está a participação 
da Sonangol em negócios imo-
biliários e o paradeiro de 450 
milhões de dólares, que terão 
tido como destino interesses 
privados. E30

Vêm aí coimas 
mais baixas 
em portagens 
de ex-SCUT

Governo alarga prazos 
e mexe nas moradas 
de notificação para 
simplificar pagamentos

Em cinco anos houve quase 
800 mil processos de execução 
por taxas de portagens não pa-
gas. Só este ano, a Provedoria 
de Justiça recebeu 73 queixas 
sobre o assunto. Governo pre-
para alteração legislativa. E9

HACKERS 
DO GANA 

ROUBAM €2,5 
MILHÕES AOS 

RESTAURANTES 
PORTUGÁLIA

Cadeia de restaurantes 
foi alvo de ataque 

informático que desviou 
dinheiro da conta  

da Portugália no BPI. 
Empresa fez  

queixa-crime no DIAP  
e processou o banco E10

Fundo de Resolução  
pode ter de pagar dívidas 
de Angola ao Novo Banco
> Ex-BESA, agora Banco Económico, falhou reembolso de €70 milhões ao Novo Banco   
> Pagamento deverá ocorrer com um mês de atraso  > Banco português quer reforçar 
imparidades  > Empréstimo está nos ativos cobertos pelo Fundo de Resolução E11
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Luís Costa 

o Lone Star chegou a colocar o empreendimento de Vilamoura à venda, mas acabou por decidir avançar com o projeto da Cidade Lacustre. 

TURISMO 

Chumbo ambiental obriga 
Vilamoura a rever projeto 
A Vilamoura World, detida pelo Lone Star, previa investir 650 milhões de euros para 
construir a Cidade Lacustre, o megaprojeto turístico pensado para se estender por quase 
200 mil metros quadrados. O empreendimento não cumpriu os requisitos ambientais. 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelarelvas®negocios.pt 

M
ais de duas dé-
cadas após ter 
sido idealiza-
do, o mega-
projeto turís-

tico conhecido por Cidade La-
custre continua a não ter luz ver-
de para avançar. Depois de, este 
ano, o município de Loulé já ter 
chumbado o empreendimento  

planeado para Vilamoura por 
questões ambientais, agora foi a 
vez de a Comissão de Coordena-
ção e Desenvolvimento Regional 
do Algarve (CCDR-Algarve) 
emitir um parecer desfavorável 
ao projeto de loteamento e urba-
nização da Cidade Lacustre. A Vi-
lamoura World, entidade respon-
sável pelo desenvolvimento do 
projeto, vai reformulá-lo. 

Foi mais um golpe para o pro-
jeto que começou a ser pensado 
por André Jordan ainda na déca-
da de 1990 e que, desde 1997, é 
considerado Projeto de Potencial 
Interesse Nacional (PIN). Na al-

  

tura, o investidor do setor imobi-
liário pretendia construir 17.500 
camas turísticas, distribuídas por 
oito áreas urbanas. Mas, em 2004, 
vendeu o projeto ao grupo espa-
nhol Praga, que, por sua vez, tam-
bém acabou por se desfazer dele. 
O findo norte-americano Lone 
Star entra em cena em 2015, ao 
comprar a empresa proprietária 
de Vilamoura. 

Depois de ainda terem tenta-
do vender o projeto, os norte-ame-
ricanos acabaram por decidir criar 
uma nova versão da visão de An-
dré Jordan, projetando uma Cida-
de Lacustre com mil casas, entre  

moradias e apartamentos, e 2.400 
camas turísticas, tudo distribuído 
por 195 mil metros quadrados, 
ocupados por lagos de água salga-
da, lojas, restaurantes e zonas de 
lazer. O investimento previsto to-
talizava 650 milhões de euros. 

Em maio deste ano, a Câmara 
Municipal de Loulé emitiu um pa-
recer desfavorável ao estudo de 
impacto ambiental da Cidade La-
custre. Agora, há novo chumbo: a 
decisão da CCDR-Algarve foi co-
nhecidaesta semana, numa decla-
ração de impacto ambiental na 
qual afirma que os impactos do 
projeto de loteamento e obras de  

urbanização da Cidade Lacustre 
sobre a biodiversidade e a paisa-
gem da região levam a concluir 
que o mesmo "não reúne condi-
ções para ser viabilizado". De fora 
da decisão fica uma segunda com-
ponente do projeto, que prevê a 
construção de lagos e canais, para 
a qual a CCDR-Algarve ainda não 
emitiu parecer. 

Os responsáveis da Cidade La-
custre não estão, contudo, dispo-
níveis para desistir dela. "Face à po-
sição manifestada por algumas en-
tidades relativamente ao desenvol-
vimento do projeto Cidade Lacus-
tre, nos termos em que foi ante-
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650 
INVESTIMENTO 
A Vilamoura World 
previa investir 
650 milhões de euros 
na Cidade Lacustre. 

195 
ÁREA 
0 projeto implicava 
que a Cidade Lacustre 
se estendesse por 195 
mil metros quadrados. 

1.000 
CASAS 
Estava prevista 
a construção de mil 
casas e 2.400 camas 
turísticas. 

riormen te apresentado, a Vila-
moura World vai assumir a sua 
reformulação em colaboração 
com aquelas entidades", diz, ao 
Negócios, fonte oficial da em-
presa, que é detida por fundos 
do Lone Star. 

Apesar de "profundamen-
te desapontada" com a decisão 
da CCDR-Algarve, a Vila-
moura World garante que tem 
a "firme intenção" de "tornar 
o projeto ambientalmente sus-
tentável, reduzindo significa-
tivamente a densidade de 
construção e alterando pro-
fimdamente a configuração e 
natureza dos lagos anterior-
mente propostos". 

O novo projeto, detalha a 
empresa, vai incluir "a redução 
da densidade de construção, 
espelhos de água doce, a pre-
servação e ampliação do par-
que natural e uma nova confi-
guração das acessibilidades". 
Este novo projeto, garante ain-
da, "não será massificador" e 
será "elaborado em estreita 
colaboração" com entidades 
públicas. Não são adiantados 
os prazos para a apresentação 
desta reformulação. ■ 
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Apoiar.pt 
e Apoiar 
Restauração 
abriram 
candidaturas

O portal Balcão 2020 come-
çou, na última quarta-feira, a 
receber as candidaturas aos pro-
gramas Apoiar.pt e Apoiar Res-
tauração, referentes à Portaria nº 
271-A/2020, de 24 de novem-
bro, e destinados a compensar 
quebras de faturação provocadas 
pela pandemia de Covid-19. 

A dotação é de 200 milhões de 
euros a fundo perdido, do pro-
grama Apoiar.pt, reservados a 
micro e pequenas empresas dos 
seguintes setores: comércio por 
grosso e retalho: reparação de 
veículos automóveis e motociclos 
(exceto combustíveis); atividades 
culturais e recreativas; fotografia, 
Publicidade e Design; alojamen-
to; restauração; outras atividades 
educativas; medicina dentária; 
ginásios; organização de eventos 
e feiras; agências de viagens e si-
milares; transportes, aluguer de 
veículos. Bem como 25 milhões 
de euros destinados ao suplemen-
to Apoiar Restauração.pt, que 
tem a ver com a perda de receita 
nos dois fins de semana em que 
foi imposto o recolher obrigató-
rio em grande parte do território 
nacional.

Conforme esclarece a consul-
tora Visar, para apresentar uma 
candidatura aos apoios a fundo 
perdido do Apoiar.pt, os empre-
sários têm de registar uma quebra 
de faturação superior a 25% face 
ao período homólogo de 2019, 
mas também ter capitais próprios 
positivos à data de 31 de dezem-
bro do ano passado e a situação 
regularizada com a Autoridade 
Tributária e com a Segurança So-
cial. 

Quanto ao Apoiar Restaura-
ção, através do e-Fatura vai ser 
calculada a quebra de faturação 
em relação à média dos 44 fins de 
semana entre 1 de janeiro e 31 de 
outubro, após a comunicação no 
Portal 2020, sob compromisso de 
honra, a quebra de receitas dos 
últimos fins-de-semana. Página 14
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Dr. Vitor Costa, Diretor Geral da Associação de Turismo de Lisboa

Diretor Geral da Associação de 
Turismo de Lisboa, 
Vitor Costa
A TecnoHotel entrevistou 
Diretor Geral da 
Associação de Turismo 
de Lisboa, Vitor Costa 
sobre o Turismo e a 
situação pandémica e 
as consequências para a 
setor.

TecnoHotel Portugal (THP) — 
Dado o contexto pandémico atual, 
como caracteriza o estado do turis-
mo na sua região?

Vitor Costa (VC) —O estado do tu-
rismo na Região de Lisboa, como em 
qualquer outra parte do mundo é dra-
mático. Se analisarmos os dados do 
INE disponíveis para a Região, verifi-
camos que, entre Abri e Agosto deste 
ano, se registaram 1,2 milhões de dor-
midas nos estabelecimentos de aloja-
mento turístico. Isto representa uma 
quebra de 86,4% face ao mesmo pe-
ríodo de 2019. Se considerarmos ape-
nas as dormidas de estrangeiros o ce-
nário é ainda mais constrangedor. Para 
o mesmo período, o número de dor-
midas foi de 0,6 milhões, quando em 
2019, o registo tinha sido de 7,3 mil-
hões. Trata-se, portanto de uma que-
da de 91,3%!

Poderíamos esperar que o merca-
do interno tivesse ajudado a atenuar 
esta quebra. E de facto, ajudou, mas 
muito pouco, já que a quebra nas dor-
midas de portugueses também se si-
tuou nuns expressivos 66,6% (0,6 mil-
hões em 2020, contra 1,8 milhões em 
2019 – sempre no período de Abril a 
Agosto)!

Em termos de proveitos, o cenário 
é também equivalente. Os proveitos 
globais nestes estabelecimentos nos 
meses em referência, caíram 89,6%, de 
669,7 milhões de € em 2019, para 69,7 
milhões de € em 2020.

 
THP — A pandemia do Corona-

vírus obrigou ao fecho de muitas 
fronteiras. Posto isto, quais são as na-
cionalidades que têm visitado mais a 
região?

VC — Desde que a pandemia alas-
trou (de novo entre Abril e Agosto de 
2020), o mercado interno foi respon-
sável por 48% das dormidas na Re-
gião, mas, saliente-se de novo, com 
uma quebra de 66,6% face a 2019. To-
dos os mercados internacionais regis-
taram quedas superiores a 80% no 
número de dormidas. Ainda assim, 
aqueles que conseguiram um registo 
superior a 100 mil dormidas foram os 
mercados espanhol - aquele onde a 
quebra foi a menos acentuada (-83%) 

e o francês (-86%). Os mercados mais 
afetados são naturalmente os de fora 
da Europa: EUA e Brasil tiveram que-
bras de 98% e 95%, respetivamente.

 
THP — A quebra do turismo pro-

vocou um crescimento do desem-
prego. Já existe uma  noção clara 
de números e do impacto sentido?

VC — Não dispomos de núme-
ros a este nível, mas quando estamos 
perante um procura que, de repente, 
passou a significar cerca de 20% do 
normal, os impactes têm necessaria-
mente de ser fortíssimos. Com base 
em dados do Observatório podemos 
ainda referir que cerca de 25% dos ho-
téis em Lisboa ainda não tinham rea-
berto as portas em Setembro de 2020. 
A existência de medidas de lay-off po-
de estar a conter um alastramento ain-
da maior do desemprego, que oco-
rrerá certamente se as mesmas forem 
levantadas sem que se pense em me-
canismos equivalentes.

Na restauração e na animação tu-
rística a situação não será certamen-
te melhor.

 
THP — Quais foram as medidas 

de apoio a que tiveram direito?
VC — Na primeira fase da pande-

mia o Governo lidou bem com a si-
tuação e foram criados mecanismos 
adequados para apoiar as empresas 
e o emprego. A partir de certa altu-
ra pensou-se que se iria entrar na fase 
da retoma e os mecanismos foram re-
vistos, para pior. Posteriormente, hou-
ve novas medidas que, segundo as as-
sociações setoriais e a Confederação 
do Turismo, foram tardias e insuficien-
tes, embora positivas. O futuro é bas-
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tante incerto a esse nível. Os mesmos 
responsáveis associativos queixam-se 
de que a proposta de Orçamento de 
Estado não responde totalmente à si-
tuação. Mas creio que há consciência 
de que é absolutamente necessário 
preservar a estrutura económica do 
Turismo, para que esta atividade pos-
sa, em prazo relativamente curto, lide-
rar a retoma. É, aliás, a única atividade 
que pode desempenhar esse papel 
no curto prazo.

 
THP — Que impacto terá esta 

novo realidade no setor do turis-
mo, bem como na região?

VC — O grande problema na ges-
tão desta nova realidade é desconhe-
cer a duração da mesma. Enquanto a 
situação de pandemia se mantiver não 
haverá retoma da atividade turística. 
Quanto maior for a sua duração, mais 
complicado fica para o setor resistir à 
ausência de receita que lhes permite 
sobreviver.  Por exemplo, dependen-
do nós em mais de 90% do transporte 
aéreo, dada a localização geográfica, 
só poderemos ter retoma se estiverem 
garantidas as ligações aéreas para res-

ponder ao aumento de procura, que 
irá certamente ocorrer.  Uma vez que o 
problema é global, as consequências 
para o transporte aéreo estão tam-
bém a ser muito sérias. O mesmo se 
passa relativamente a todo o tecido 
económico do Turismo, sem o qual es-
sa atividade não pode existir.  Portan-
to, a grande questão que se coloca é 
saber se, quando a pandemia for ultra-
passada, o tecido económico do Turis-
mo terá resistido e estará pronto para 

assegurar o seu papel. Neste momen-
to corre-se um sério risco de que os 
danos venham a ser irreparáveis.

No panorama nacional, a Região 
de Lisboa e, especial, a cidade têm si-
do os mais afetados dada a sua estru-
tura de produtos turísticos. Não bene-
ficiámos da “época alta” como outras 
regiões e esta segunda vaga da pan-
demia tem levado a uma deteoração 
da situação

 
THP — Quais as suas previsões 

para o futuro do setor?
VC — Ninguém pode fazer pre-

visões sérias neste momento porque a 
incerteza é muito grande e ainda não 
sabemos qual a profundidade das fe-
ridas, isto é, como vamos ficar em re-
lação à oferta do transporte aéreo, alo-
jamento, restauração, animação, etc. 
Há dois fatores que nos devem dar 
alguma confiança relativamente ao 
futuro. Um, é o posicionamento de 
prestígio que Lisboa conquistou nos 
mercados e que não está minimamen-
te afetado. O outro é o desejo de via-
jar que as pessoas não perderam, an-
tes pelo contrário. n
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Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de PortugaL

Presidente do Turismo do Porto
 e Norte de Portugal, 
Luís Pedro Martins

TecnoHotel Portugal (THP) — 
Dado o contexto pandémico atual, 
como caracteriza o estado do turis-
mo na sua região?

Luís Pedro Martins (LPM) — O turis-
mo vive momentos difíceis, algo que 
é transversal a todas as regiões do 
mundo. Somos um dos setores mais 
afetados por uma crise sanitária que 
veio inverter uma forte tendência de 
crescimento exponencial. As medidas 
impostas e necessárias para conter a 
pandemia foram um rude golpe num 
setor com uma grande preponderân-
cia no contexto económico nacional, 
mas não há outra solução que não se-
ja ser resiliente, adaptarmo-nos à nova 
realidade e dar o melhor de nós para 

que o turismo volte à bitola pré-pan-
demia. Os turistas não se esqueceram 
do destino, que ganhou inúmeros 
vários prémios internacionais e que, 
comparativamente com alguns con-
correntes diretos, teve uma situação 
sanitária menos preocupante. Na tra-
dicional época alta, que terminamos 
recentemente, registamos uma ligeira 
recuperação, mas apenas circunscrita 
aos territórios de baixa densidade, que 
sabemos possuem menor capacidade 
instalada. No entanto, números muito 
longe dos valores normais. 

Nos primeiros oito meses do ano, 
em termos de dormidas totais, o  
Porto e Norte decresceu (57,4%, Tvh), 
gerando 3,1 milhões de dormidas, 

consolidando a terceira posição no 
Ranking Nacional, (com a quota de 
17,07%). Significa uma perda de 4,1 mi-
lhões de dormidas, em comparação 
com Janeiro/Agosto de 2019.

Mantendo o número 3 do ranking, 
o Porto e Norte teve uma quebra de 
41,8% nos proveitos totais, passando 
de 427,9 milhões para 163,6 milhões 
de euros, menos 264 milhões. Ainda 
à semelhança dos demais destinos re-
gionais, o Porto e Norte tem tido qua-
se metade do RevPar mensal em re-
lação ao período homólogo de 2019. 
Por exemplo, em Agosto, passou de 
62,4 euros para 37,4 euros.

THP — A pandemia do Corona-
vírus obrigou ao fecho de muitas 
fronteiras. Posto isto, quais são as 
nacionalidades que têm visitado 
mais a região?

LPM — A atividade turística tem 
sido assegurada na sua esmagadora 
maioria pelo mercado nacional. Paula-
tinamente, registamos uma crescente 
presença do mercado espanhol, que 
é o nosso primeiro mercado emissor 
internacional, se bem que muito lon-
ge dos valores registados em anos an-
teriores. Embora em números insigni-
ficantes, também tivemos o regresso 
de turistas de França, Alemanha e Itá-
lia. A nossa região que é marcadamen-
te um destino internacional, tem sido 
duramente afetada pelo impacto ne-
gativo da crise sanitária. 

THP — A quebra do turismo pro-
vocou um crescimento do desem-
prego. Já existe uma noção clara 
de números e do impacto sentido? 

LPM — Era inevitável que existis-
sem problemas a esse nível quando as 
empresas estiveram meses com per-

A TecnoHotel entrevistou o presidente do Turismo do 
Porto e Norte de Portuga, Luís Pedro Martins sobre o 
Turismo e a situação pandémica e  as consequências para 
a setor. 
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das totais. Todavia, medidas como o 
lay-off mitigaram, um pouco, essa si-
tuação. Ainda existe um grande grau 
de incerteza e ainda é cedo para fa-
zer uma avaliação concreta dos efeitos 
desta crise a nível de postos de traba-
lho e encerramento de empresas, sa-
bendo que essa vai ser uma triste ine-
vitabilidade. Embora todos estamos 
conscientes de que o tecido empresa-
rial, direta e indiretamente dependen-
te do turismo, essencialmente interna-
cional, não terá a mesma configuração, 
em diversidade e quantidade de ofer-
ta que disponibilizava no mercado an-
tes da crise sanitária. 

THP —  Quais foram as medidas 
de apoio a que tiveram direito?

LPM —  As Linhas que foram dispo-
nibilizadas para as empresas e para o 
setor do turismo, seja para os impac-
tos imediatos da pandemia, seja para a 
reabertura dos estabelecimentos, seja 
para a retoma do setor, têm sido fon-
tes importantes para Reerguer o Turis-
mo da Região, com muitas candida-
turas de empresas do nosso território, 
demonstrando uma grande resiliên-
cia e empenho das empresas do setor.

Durante o confinamento, as em-
presas não pararam e trabalharam 
bastante, na preparação do reinício 
das suas atividades, aproveitando a 

região os apoios COVID-19 que o Go-
verno disponibilizou, seja ao nível das 
moratórias do pagamento de impos-
tos e taxas, seja nos apoios diretos à 
manutenção de emprego (layoffs 
simplificados, por exemplo), mas so-
bretudo recorrendo aos apoios ime-
diatos de combate aos impactos da 
pandemia, seja a Linha de Tesoura-
ria do Turismo de Portugal, para Mi-
croempresas.

Para a retoma das atividades econó-
micas, as empresas da região acorreram 
às Linhas ADAPTAR, para criar as condi-
ções de segurança e confiança nos esta-
belecimentos, estratégia esta que tam-
bém integra o selo Clean & Safe.

Com o reforço da Linha de Te-
souraria das Microempresa, do Turis-
mo de Portugal, mas também com 
o reforço e ajuste da Linha de Apoio 
à Economia, com mais 1 milhões de 
euros de apoios, no âmbito da SPGM 
e Banca, sentiram-se algumas me-
lhorias, mas o cenário continua ain-
da demasiado preocupante. São, con-
tudo, necessárias mais medidas que 
com maior capacidade e até a fun-
do perdido possam ajudar as nossas 
empresas, a mais rapidamente cami-
nhar para a Retoma do nosso Setor, 
permitindo que este volte a ser um 
fator decisivo de sucesso da econo-
mia no nosso país.

Outras medidas foram também 
propostas que vemos como positi-
vas, sendo elas:

• IVAUCHER – Os contribuintes vão 
poder abater o IVA pago nos setores 
do alojamento, restauração e, tam-
bém, na cultura. Aquele IVA que pa-
garem num trimestre vão poder gas-
tar no trimestre seguinte (200M€);

• Reforço do Programa Valorizar 
para apoiar a oferta (com enfoque nos 
territórios de baixa densidade);

• Manter os Programas Revive Pa-
trimónio e Revive Natura;

• Reforço financeiro para a capta-
ção de Rotas Aéreas;

• Apoio à manutenção do empre-
go e retoma progressiva da atividade 
(geral, mas com maior majoração na 
área do Turismo).

THP — Quais as suas previsões 
para o futuro do setor?

LPM — Depois desta tormenta, es-
tamos confiantes que o setor vai con-
seguir voltar aos patamares de feverei-
ro deste ano e mais rapidamente do 
que muita gente augura. Já em ou-
tras alturas de crise, como aconteceu 
com a crise das dívidas soberanas, se 
estimava que fossem necessários dez 
anos para recuperar, esses presságios 
foram manifestamente exagerados. 
Nem todos conseguiram atravessar 
estas dificuldades, gostaríamos que 
assim não fosse, mas como em todas 
as graves crises, alguns caíram por ter-
ra, temos a obrigação de tudo fazer 
para que esse número seja o menor 
possível. Quanto ao regresso dos tu-
ristas, esses não se vão esquecer de 
nós e sabem que o País e o Porto e 
Norte em particular permite-lhes uma 
estadia inesquecível, por força da sua 
grande diversidade. Sem qualquer re-
trocesso na crise sanitária, estou con-
vencido de que a Páscoa de 2021 po-
de marcar um momento de viragem. 
Acredito que o mundo não será mui-
to diferente do que era antes da Pan-
demia, as pessoas não vão ser diferen-
tes, a vontade de viajar é inata ao ser 
humano e assim continuará a ser.  n
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A21ALGARVE ELEITO O MELHOR DESTINO DE PRAIA DO MUNDO EM 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/11/2020

Meio: Voz do Algarve Online (A)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f5918571

 
Um prémio que vem conferir ao Algarve um valor acrescentado inestimável
 
O Algarve foi hoje distinguido, pela primeira vez, como o  Melhor Destino de Praia do Mundo .
 
O prémio foi entregue na edição de 2020 da Grande Final dos World Travel Awards, a mais concorrida
de sempre, que decorreu em Moscovo.
 
Reunindo a preferência dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo, que
votaram para premiar a melhor oferta turística a nível global, o Algarve foi o vencedor de uma lista de
18 nomeados, concorrendo, lado a lado, com outros destinos de praia de renome mundial, como as
Maldivas, Tailândia, Jamaica, Cancún (México), Miami Beach (EUA) ou Peloponeso (Grécia), entre
outros.
 
Esta conquista surge poucas semanas após o Algarve ter recebido a mesma distinção a nível europeu.
 
Um feito notável, que assume uma relevância acrescida num ano difícil como o de 2020.
 
Receber esta dupla distinção é, este ano, mais importante do que nunca, uma vez que, assim que os
índices de confiança para viajar começarem a aumentar, os turistas vão querer optar pelos destinos
que lhes oferecem as melhores garantias. A marca World Travel Awards é já um selo de prestígio e de
qualidade reconhecido a nível global, pelo que estes prémios vêm conferir ao Algarve um valor
acrescentado inestimável , defende João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
 
um orgulho imenso para a região receber, pela primeira vez, este prémio a nível mundial, e também
uma enorme responsabilidade, que nos obriga a continuar a trabalhar, de forma constante, para
elevar os padrões da oferta turística do nosso destino , refere.
 
A edição deste ano alcançou um número recorde de votos por parte dos mais importantes profissionais
e consumidores de turismo, o que se traduz num indicador promissor.
 
Apesar dos difíceis desafios com que o setor tem vindo a lidar ao longo deste ano, percebemos que a
vontade de viajar permanece, e mais viva do que nunca, o que representa, para as empresas e
profissionais desta área, um justo reconhecimento do seu mérito, um sentimento de esperança e um
grande incentivo para continuarmos a trabalhar e a acreditar que o turismo vai renascer e voltar ainda
mais forte , defende João Fernandes.
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Business support 
The Algarve’s tourism board 
(RTA) has converted its 20 

-
mation desks for business 
owners.
Tourism staff have received 
training in order to help 
business owners learn more 
about the government’s new 
support measures for tour-
ism micro companies. 
“We are living in challenging 
times that force us to change 
and constantly reinvent our-
selves. Thus, we have found 
a new format to continue 
supporting the region’s com-
panies,” said RTA boss João 
Fernandes.
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Postos de Turismo do 
Algarve prestam apoio  
às empresas do sector
O Turismo do Algarve rein-
ventou a sua rede de Pos-
tos de Turismo e capacitou 
os seus profissionais para 
informarem os empresá-
rios do sector na região so-
bre as novidades introdu-
zidas na segunda fase da li-
nha de apoio à tesouraria 
para microempresas do tu-
rismo COVID-19, disponibi-
lizada pelo Turismo de Por-
tugal,  cuja dotação ascen-
de agora aos 90 milhões de 
euros. Já o novo programa 
Apoiar.PT prevê 750 milhões 
de euros a fundo perdido, fi-
nanciados por fundos euro-
peus, para micro e peque-
nas empresas do comércio, 
restauração, turismo e ativi-
dades culturais que tenham  

registado quebras de fatu-
ração de pelo menos 25 por 
cento nos primeiros nove 
meses deste ano. O governo 
disponibiliza ainda uma ver-
ba adicional para o sector 
da restauração situada em  

concelhos de alto risco, de 
forma a compensar as per-
das sofridas ao longo dos 
dois últimos fins de semana 
de encerramento obrigatório 
a partir das 13h00, imposto 
pelo estado de Emergência.
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Postos de Turismo 
do Algarve apoiam 
empresas do sector P12
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Novo Alojamento 
Local na Armona 
une sustentabilidade 
e luxo
É a primeira de mais três casas que irão surgir na ilha, 
dentro do projeto «Living Armona», segundo revela  
a arquiteta Sílvia Carvalho 
Maria Simiris
maria.simiris@barlavento.pt

«É uma comunhão entre a na-
tureza, a paz, a tranquilida-
de, a boa comida, a seguran-
ça e a população amistosa, 
que dificilmente existe nou-
tro sítio». É assim que Sílvia  
Carvalho, arquiteta da empre-
sa Lux Projects, responsável 
pelo projeto da primeira casa 
da «Living Armona», descre-
ve, ao barlavento, o ambien-
te vivido no mais recente Alo-
jamento Local com vista para 
a Ria Formosa, no concelho  
de Olhão.

Trata-se de um espaço 
com «uma área útil de 123 
metros quadrados repartido 
em dois pisos. Tem mezzani-
ne, três quartos, um em sui-
te, uma casa de banho, uma 
cozinha e uma sala. No exte-
rior existe uma zona de terra-
ço, com um jacuzzi integrado, 
um chuveiro de exterior com 
água quente e fria e uma larei-
ra. Também há uma zona de 
barbecue e um jardim ao esti-
lo japonês, com areia da praia 
e vegetação. A casa está to-
talmente equipada e até tem 
uma garrafeira climatizada», 
revela a arquiteta, que como 
inspiração seguiu uma ten-
dência muito simples: «tra-
zer o exterior para o interior».  
O projeto usa elementos e fi-
bras naturais como palhinhas 
e cisais. Na construção da in-
fraestrutura foi usada madei-
ra modificada, sem adição de 
produtos químicos, que per-
mite uma maior durabilidade, 
estabilidade, redução de cus-
tos fixos com a manutenção 
e um comportamento térmi-
co que permite um bom isola-
mento, mesmo no inverno. Fa-
tor que determinou também a 
que o investimento em todo o 
projeto fosse mais reduzido, a 
rondar os 500 mil euros.

A juntar à classificação 
energética de classe A, a ban-
cada e os tampos da cozinha, 
por exemplo, são feitos de mi-
nerais de compacto com resi-
na. «A preocupação ambien-
tal já faz parte da empresa. 
Um dos nossos lemas é sem-
pre que possível, usar mate-

riais recicláveis. Não usamos 
nada que tenha como base o 
petróleo ou o plástico, por-
que queremos que tudo seja o 
mais natural possível», escla-
rece a responsável do projeto.

E para completar a expe-
riência, mesmo a casa estan-
do toda equipada, ainda exis-
tem outros serviços extra que 
se podem contratualizar à 
parte, como a entrega de re-
feições, confecionada por res-
taurantes locais, e um serviço 
de lavandaria. 

Como o proprietário da 
casa também possui um bar-
co, a «Living Armona» pos-
sibilita ainda o transporte 
do cais de Olhão até à ilha e  
vice-versa. Há ainda a possi-
bilidade de se fazerem rotas 
para observação de cetácios 
ou de aves e para os mais afi-
cionados do desporto há packs 
de mergulho, jet ski ou wake-
board. Na própria casa exis-
tem duas trotinetes elétricas 
à disposição, sem mais custos.

Mas e como foi possível 
criar de raiz uma infraestru-
tura numa ilha inserida em 
pleno Parque Natural da Ria 
Formosa, com tantos condi-
cionamentos de construção e 
de legalização? 

Sílvia Carvalho respon-
de que «as construções novas 
são proibidas na ilha. O que 
fizemos foi adquirir uma pré-
-existência. Ou seja, já exis-
tia uma casa, mas como não 
dava resposta aos critérios de 
qualidade exigidos pelo novo 
proprietário, procedeu-se à 
construção da infraestrutu-
ra de madeira, dando respos-
ta a todos os critérios de li-
cenciamento. Houve a demo-
lição daquela pré-existência 
e depois, do zero, reergue-
mos a nova. Não temos alve-
narias. Nada é em betão. To-
das as paredes interiores e as 
exteriores são de madeira e 
pladur com revestimentos de 
cerâmica. O projeto estava na 
Câmara Municipal de Olhão à 
espera de luz verde para co-
meçarmos as obras. A pré-
-existência já estava licencia-
da, portanto estava tudo em 
ordem. O que fizemos foi um 
projeto de alterações com de-

molição total do espaço ante-
rior e até se reduziram áreas 
que não eram passíveis de se-
rem utilizadas e excediam a 
área de construção», detalha. 

Os verdadeiros constran-
gimentos, na verdade, deram-
-se na altura das obras. «Es-
távamos condicionados pelo 
tempo, pelas marés, pelo ven-
to ou pela falta dele. Eram coi-
sas que já tínhamos previs-
to, mas há sempre situações 
que só depois se percebem 
no momento. Por exemplo, as 
flores foram todas transpor-
tadas em barcos da carreira, 
mas tudo o que era estrutu-
ras, revestimentos, colas, lou-
ças sanitárias e cozinha foram 
transportadas num barco de 
carga que alugámos com uma 
pequena grua a bordo. Esse 
barco levou os materiais até 
à areia. Nada foi retirado em 
cais, foi tudo retirado para a 
margem. Tem de se jogar com 
as marés e esperar que este-
jam favoráveis à carga e des-
carga. O entulho também foi 
todo transportado nesse bar-
co de carga. Depois foi tudo 
feito a braços. Foi uma ges-
tão de tempos, de marés e de 
pessoal», relembra a respon-
sável. Foi também nesse mo-
mento que a equipa se aper-
cebeu da entreajuda existen-
te na comunidade de resi-
dentes da ilha. «Ajudaram-
-nos sempre que necessário 
no transporte de materiais da 
praia até à casa e da casa até à 
praia. Houve sempre uma in-
teração muito boa e positiva. 
Aceitaram-nos e acolheram-
-nos muito bem», acrescenta. 

Tanto é que, no período 
de dois meses em que decor-
reram as obras, entre abril e 
junho, «conseguimos criar 
postos de trabalho e empre-
gar algumas pessoas da Ar-
mona», recorda.

Apesar de a casa só ter fi-
cado disponível para alugue-
res a partir do dia 15 de se-
tembro, o interesse e o feed-
back dos primeiros clientes 
tem sido «muito positivo», 
nas palavras da arquiteta. 

«Tínhamos cerca de 150 
emails por dia. Muitas pes-
soas interessadas em ver e 

a solicitar informação. Por-
tugueses, estrangeiros e até 
muitos algarvios. Os alugue-
res que realizámos até agora 
foram de portugueses entre 
os 30 e os 50 anos» com al-
gum poder económico.

Para o futuro, a «Living 
Armona» prepara-se para 
criar mais três casas de Alo-
jamento Local naquela ilha.  
De acordo com Carvalho, «os 
licenciamentos estão na au-
tarquia desde o início de 2019 
e aguardamos que o processo 
fique desbloqueado. Estamos 
a falar de três lotes de primei-
ra linha, com localizações fa-
bulosas. Dois são contíguos, 
onde vão nascer duas mora-

dias. São também pré-exis-
tências que serão demolidas 
e que darão lugar a duas ca-
sas de madeira. No terceiro 
lote, que falta construir, será 
uma casa diferente. O espaço 
e as áreas são superiores e só 
o logradouro tem 500 metros 
quadrados».

Questionada sobre se o 
objetivo é o de massificar e 
criar um grande negócio de 
alojamento nas ilhas-Bar-
reira da Ria Formosa, a ar-
quiteta afirma que não por-
que o mote «é o respeito pela  
natureza».

Para quem não conhece a 
Armona, Sílvia Carvalho dei-
xa o repto: «venham que vão 

ficar fascinados. As pessoas 
fazem quilómetros de avião, 
viagens para o outro lado do 
mundo, quando não conhe-
cem estes sítios aqui tão per-
to. Temos estas ilhas tão pró-
ximas com uma qualidade 
igual ou superior a outros 
países». Quem tiver interes-
se em alugar, os preços come-
çam nos 500 euros por noite, 
sendo que existe até a possi-
bilidade de reservar a casa 
para longos períodos, como 
para residências artísticas. Os 
contactos e as reservas são 
feitas através do Facebook, 
Instagram (@livingarmona), 
ou através de email (livingar-
mona@gmail.com).
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APA establiza arriba 
junto à Fortaleza  
de Sagres P13

Portimão oferece 
100 mil máscaras 
à população P4

Semanário Regional do Algarve

Faro 
«a pão
e água»
mostrou
indignação

MANIFESTAÇÃO | P8

Comerciantes 
exigem «resposta 
imediata»

Armona ganha
Alojamento
Local de luxo

ACRAL considera que a região «atravessa uma 
das maiores crises de sempre» e vive «situação 
de agonia». P6

Primeira de três casas do projeto «Living 
Armona», já está pronta. Trata-se de uma 
reconstrução em materiais orgânicos com vista  
à sustentabilidade. Apesar de ser para uma  
gama alta, não têm faltado pedidos para alugar, 
até de algarvios. P11
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APA estabiliza arriba 
na Fortaleza de Sagres 

A Agência Portuguesa do Am-
biente (APA) vai realizar uma 
operação para consolidar 
uma falha num bloco rochoso 
de uma arriba contígua ao ba-
luarte poente da Fortaleza de 
Sagres, o monumento mais vi-
sitado do Algarve. A interven-
ção, anunciada na terça-feira, 
24 de novembro, está orçada 
em 137860,34 euros. 

A obra integra-se no con-
junto de intervenções cons-
tantes do Plano de Ação do Li-
toral XXI, elaborado pela APA 
e nas intervenções previstas 
para a Ponta de Sagres pelo 
Plano de Ordenamento da 
Orla Costeira Sines – Burgau. 

Segundo avançou aquela 
entidade, «o agravamento da 
situação, identificado pela Di-
reção Regional de Cultura do 
Algarve, e o facto de se tratar 
de monumento com elevada 
visitação, tornou premente a 
intervenção. Tendo por base 
o cenário geológico do local 
da obra, a extensão e volume 
estimado do bloco, a localiza-
ção e estimada profundida-
de da falha, tal como as cara-
terísticas estruturais do ba-
luarte da Fortaleza de Sagres, 
será executada uma solução 
de estabilização da arriba 
através da execução de sete 

alinhamentos de tirantes». 
Os consequentes movi-

mentos relativos entre o blo-
co rochoso e a arriba «provo-
caram fissuras na zona do ba-
luarte poente. O projeto con-
templa a execução de prega-
gens, de modo a prevenir o 
surgimento de novas fissuras 
no baluarte».

 A empreitada tem uma 
duração prevista de três me-
ses e será executada pela em-
presa Geocontrole, Geotecnia 
e Estruturas de Fundação. 

Neste momento, encon-
tram-se em curso as opera-
ções de furação da arriba, 
para de seguida proceder-
-se à colocação dos tirantes e 
sua selagem, que irão amar-
rar o bloco em risco à arriba 
estável. 

Esta ação tem enqua-
dramento na candidatura da 
APA ao Programa Operacio-
nal Sustentabilidade e Efi-
ciência no uso de Recursos  
(POSEUR ), no seu Eixo Priori-
tário 2, com o objetivo de pro-
mover a adaptação às altera-
ções climáticas e a prevenção 
e gestão de riscos, no qual se 
inclui a Prioridade de Investi-
mento «Promoção de inves-
timentos para abordar riscos 
específicos, assegurar a capa-

cidade de resistência às catás-
trofes e desenvolver sistemas 
de gestão de catástrofes». 

No âmbito desta priorida-
de destaca-se o objetivo espe-
cífico de proteção do litoral 
e das suas populações face a 
riscos, especialmente de ero-
são costeira. 

Do orçamento total, a 
componente comunitária é de 
103395,26 euros e a compo-
nente nacional é de 34465,08 
euros. 

O promontório de Sagres, 
segundo a APA,«corresponde 
a um pontal recortado em ro-
chas muito resistentes (dolo-
mitos do Jurássico), com arri-
bas subverticais mergulhan-
tes e várias formas típicas do 
modelado cársico. Em con-
junto com o Cabo de São Vi-
cente e o pontal da Atalaia, 
insere se na zona de arribas 
mais resistentes do litoral sul 
do Algarve». 

No entanto, na zona «ve-
rifica-se a existência de con-
solas, algares e outras cavida-
des. No exterior da Fortaleza 
de Sagres foi observada uma 
descontinuidade, com uma 
orientação aproximada nor-
te - sul, cujo desenvolvimento 
parece estar relacionado com 
uma fenda no Baluarte».

Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vai intervir  
numa falha no bloco rochoso contíguo ao Baluarte  
poente do monumento nacional em Vila do Bispo
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APA establiza arriba 
junto à Fortaleza  
de Sagres P13

Portimão oferece 
100 mil máscaras 
à população P4

Semanário Regional do Algarve

Faro 
«a pão
e água»
mostrou
indignação

MANIFESTAÇÃO | P8

Comerciantes 
exigem «resposta 
imediata»

Armona ganha
Alojamento
Local de luxo

ACRAL considera que a região «atravessa uma 
das maiores crises de sempre» e vive «situação 
de agonia». P6

Primeira de três casas do projeto «Living 
Armona», já está pronta. Trata-se de uma 
reconstrução em materiais orgânicos com vista  
à sustentabilidade. Apesar de ser para uma  
gama alta, não têm faltado pedidos para alugar, 
até de algarvios. P11
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REGIONAL

ACRAL exige uma 
resposta imediata 
para o Algarve

A Associação do Comércio e 
Serviços da Região do Algar-
ve (ACRAL) realizou um in-
quérito aos associados sobre 
o «Impacto da Pandemia na 
Economia Regional» com o 
principal objetivo de identifi-
car os efeitos da pandemia, e 
«para se compreender de que 
modo se pode auxiliar a reto-
ma económica da região».

De acordo com os da-
dos do inquérito, constatou-
-se que das respostas obtidas, 
51,4 por cento correspondem 
a empresas cuja atividade 
principal é o comércio, 40 por 
cento dizem respeito aos ser-

viços e 8,6 por cento à hotela-
ria e restauração.

Segundo a ACRAL, «os 
efeitos resultantes desta pan-
demia, fizeram com que mais 
de 91 por cento dos empresá-
rios fossem prejudicados nas 
suas atividades nos últimos 
oito meses. Registou-se uma 
descida elevada nas receitas 
das empresas, na ordem dos 
65 por cento, devido à dimi-
nuição de vendas e quebra da 
procura».

Neste momento, «o pa-
norama económico vê-se to-
talmente modificado, sendo 
uma das maiores consequên-

cias, o aumento da taxa de de-
semprego. Verificou-se que 
60 por cento dos inquiridos 
admitem ter de recorrer à de-
missão de colaboradores».

Segundo aquela associa-
ção, «os empresários pre-
tendem que seja efetivada 
uma redução da carga fiscal, 
bem como criação de apoios 
reais à tesouraria, como me-
didas de combate a esta cri-
se, para que se consigam mi-
nimizar os efeitos negati-
vos. Foram muitas as empre-
sas que recorreram a apoios 
provindos do Estado. Ainda 
que se tenha registado uma 

Região «atravessa uma das maiores crises de sempre»  
e vive «situação de agonia»

adesão significativamente 
alta, cerca 80 por cento dos 
inquiridos considera que os 
apoios foram insuficientes 
e ficaram muito aquém das 
necessidades».

Após análise, constatou-
-se ainda que «70 por cento 
dos empresários equacionam 
o encerramento parcial ou to-
tal da atividade, uma vez que 
não acreditam em qualquer 
tipo de recuperação nos pró-
ximos 12 a 18 meses. Nesse 
sentido, prevê-se que a reto-
ma económica não se concre-
tize antes de 2022».

Assim, pode concluir-se 

que «a região do Algarve atra-
vessa uma das maiores cri-
ses de sempre, em virtude da 
enorme dependência do sec-
tor do turismo. É crucial que 
sejam colocadas em práti-
ca medidas que ajudem a re-
duzir a recessão económi-
ca, uma vez que, medidas a 
avulso não dão resposta às 
adversidades sentidas pelos  
empresários».

Para a ACRAL, «os nos-
sos governantes não podem 
continuar a ignorar a situa-
ção de agonia que se vive no 
Algarve, como foi amplamen-
te reconhecido não só pelo 

primeiro-ministro António  
Costa, como pelo ministro ad-
junto e da Economia Pedro 
Siza Vieira e até pelo Presi-
dente da República Marcelo 
Rebelo de Sousa, o Algarve 
vive uma situação mais gra-
ve que qualquer outra região 
do nosso país. Precisamos 
de medidas efetivas, concre-
tas e imediatas para salvar o 
que resta das empresas e dos 
empregos. Os algarvios exi-
gem ao governo respeito para 
com a situação que estamos a  
viver», conclui a associação 
em comunicado enviado à  
redação do barlavento.
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Alojamento
Local de luxo

ACRAL considera que a região «atravessa uma 
das maiores crises de sempre» e vive «situação 
de agonia». P6

Primeira de três casas do projeto «Living 
Armona», já está pronta. Trata-se de uma 
reconstrução em materiais orgânicos com vista  
à sustentabilidade. Apesar de ser para uma  
gama alta, não têm faltado pedidos para alugar, 
até de algarvios. P11
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DEVIDO À QUEBRA DE VISITANTES 

Cultura com menos 600 mil 

em receitas 
A quebra de receitas pela diminuição de 

visitantes devido à pandemia de covid-19 vai 
fazer com que a Direção Regional de Cultura do 
Algarve (DRCAlg) perca cerca de 600 mil euros no 
orçamento para 2021, disse a diretora regional. 

Nas verbas previstas para a área da Cultura 
no Orçamento do Estado para 2021, a DRCAlg 
passa de 5,3 milhões de euros orçamentados 
em 2020 para 4,7 milhões e a diretora regional 
justificou à agência Lusa a diferença com a que-
bra de receitas motivada pelo menor número de 
visitas aos monumentos que tutela, sobretudo 
a Fortaleza de Sagres. 

"Esta redução no orçamento tem a ver es-
sencialmente com a quebra das nossas receitas 
próprias, porque nós, com as receitas próprias, 
vivemos", afirmou a diretora regional Adriana No-
gueira, antecipando que a redução de cerca de 
600 mil euros vai afetar sobretudo "o funciona-
mento interno", mas não atingir a ação cultural. 

Adriana Nogueira explicou que, "na parte que 
diz respeito a todos os apoios à ação cultural, 
praticamente não houve mexida", mas reconhe-
ceu que "o que vai sofrer serão coisas como a 
atualização de 'softwares' ou 'hardwares'". 

A diretora regional de Cultura do Algarve deu 
o exemplo do ano transato, no qual as receitas 
dos monumentosforam de "mais de um milhão" 
de euros, valor que "neste momento nem a meio 
milhão chega". 

"Naturalmente não podíamos inscrever no 
orçamento do próximo ano receitas próprias que 
não tínhamos. E, daí, essa diferença" de cerca 
de 600 mil euros, esclareceu, sublinhando que 
"vai ser mais difícil mudar algumas coisas que 
internamente seriam importantes" e o organismo 
vai "ter de viver com essa austeridade que, em 
geral, o país está a sofrer devido à pandemia". 

Adriana Nogueira adiantou que as perdas  

registadas este ano pela redução do número 
de visitantes afetou todos os monumentos sob 
tutela da direção regional, dos quais a Fortaleza 
de Sagres é "o grande monumento" e a sua 
"maior fonte de receita". 

"Até esta data, fizemos 432 mil euros e, em 
2019, tínhamos feito até ao final do ano 1,074 
milhões de euros", precisou, referindo-se ao to-
tal das receitas feitas até outubro de 2020 com 
os monumentos da Direção Regional de Cultura 
do Algarve (Fortaleza de Sagres, Ermida de 
Nossa Senhora da Guadalupe, Ruínas Romanas 
de Milreu e monumento megalítico de Alcalar). 

Adriana Nogueira lembrou que o valor 
de mais de um milhão de euros de receitas 
conseguido em 2019 superou a estimativa 
orçamentada de 820 mil para o total do ano e 
levou a que, no orçamento de 2020, a previsão 
de receita fosse de "956 mil euros". 

Mas a realidade mostra que, nos primeiros 
10 meses do ano, as receitas das visitas "não 
superaram os 500 mil", o que representa uma 
redução de 58,1% comparativamente com o 
total global de 2019, segundo dados disponi-
bilizados pelo organismo. 

A diretora regional disse ainda que, se os 
primeiros meses do presente ano auguravam 
bons resultados nas visitas, com maior número 
de entradas em comparação com os períodos 
homólogos de 2019, a pandemia alterou a 
tendência e fez com que houvesse "fins de 
semana com 202 visitantes, quando no ano 
anterior tinham tido 1.300" nos mesmos dias. 

"Por isso é que não podemos projetar para 
o ano que vem o mesmo orçamento", reiterou 
a diretora regional, que apelou à visitação dos 
monumentos do Algarve, apesar da pandemia, 
garantindo que são "seguros" porque estão em 
"espaços abertos". 
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Algarve é a região com maior 

aumento de desemprego 
O Algarve foi a região por-

tuguesa em que se registou o 
maior aumento de desemprego 
no mês de outubro relativamen-
te ao mesmo mês do ano ante-
rior, com mais 134,2%, mês em 
que, a nível nacional, o número 

de desempregados inscritos nos 
centros de emprego aumentou 
34,5%. 

De acordo com o Instituto de 
Emprego e Formação Profissio-
nal (IEFP), no final de outubro 
estavam registados, nos servi-
ços de emprego do continente 
e regiões autónomas, 403.554 
desempregados. 

Este número representa 
71,8% de um total de 561.829 
pedidos de emprego. 

O total de desempregados 
registados no país foi superior 
ao verificado no mesmo mês de  

2019 (mais 103.535 ou 34,5%) 
e inferior ao mês anterior (me-
nos 6.620 ou 1,6%). 

Para o aumento do desem-

prego registado, face ao mês 
homólogo de 2019 (variação 
absoluta) contribuíram todos os 
grupos do ficheiro de desempre-
gados, com destaque para as 
mulheres, adultos com idade 
igual ou superior a 25 anos, 
os inscritos há menos de um 
ano, os que procuravam novo 
emprego e os que possuem 
como habilitação escolar o 
secundário. 

A nível regional, no mês de 

outubro de 2020, o desemprego 
registado aumentou na generali-
dade das regiões, com exceção 
para a Região Autónoma dos 
Açores. 

Na região dos Açores, ao  

contrário de todas as outras re-
giões portuguesas, o número de 

desempregados inscritos não au-
mentou, mas decresceu (-0,8%). 

O número de jovens de-
sempregados (com menos de 
25 anos) alcançou os 49.525 
(12,3% do total), numa subida 
de 46,2% face ao mesmo mês 
de 2019 e de 1,8% face a 
setembro. 

No que respeita à ativida-
de económica de origem do 
desemprego, dos 344.821 
desempregados que, no final 
do mês de outubro, estavam 
inscritos como candidatos a 
novo emprego nos serviços 
do IEFP do continente, 72,5% 
tinham trabalhado em ativida-
des do setor dos serviços, com 
destaque para as atividades 
imobiliárias, administrativas e  

dos serviços de apoio (28,7%), 
20,7% eram provenientes do 

setor secundário, com particular 
relevo para a construção (6,2%), 

e ao setor agrícola pertenciam 
4,0% dos desempregados. 

O desemprego aumentou 
nos três setores de atividade 
económica face ao mês homólo-
go de 2019, com aumento mais 
pronunciado no setor serviços 
(42,3%), sinaliza o IEFP. 

A desagregação deste setor 
de atividade económica, refere, 
permite observar que as subi-
das percentuais mais acentua-
das, por ordem decrescente, 

se verificaram nas atividades 
de alojamento, restauração e 
similares (83,1%), transportes e 
armazenagem (63,3%) e ativida-

des imobiliárias, administrativas 
e dos serviços de apoio (49,9%). 
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Os empresários protestaram contra as medidas impostas pelo Governo 

REMATE CERTEIRO (59) 

António Costa anda a pregar aos peixes apesar de elogiar 
ocomportamento da malta. Também não temos visto 
oPresidente da Região de Turismo a falar sobre a restauração 

Neto Gomes 

Mapeando Portugal de alto 
abaixo, em relação à comuni-
cação de António Costa, no 
último sábado, concluímos 
que o Algarve, sempre a ferro 
e fogo das más-línguas, ainda 
é, no que à pandemia diz res-
peito, uma das pontas menos 
severas•dos País e oxalá se 
mantenha esse navegar a fa-
vor do vento, apesar da forma 
errada como temos vindo a 
comunicar, também os órgãos 
da comunicação social, em 
relação à oportunidade da 
informação. 

No mesmo dia em que 
António Costa voltou a falar ao 
País, após mais uma reunião 
de Conselho e Ministros, mas 
algumas horas antes, a se-
nhora Ministra da Saúde era 
entrevistada pela SIC, canal 
que respeitamos e que tem 
uma oleia de profissionais e 
entre eles muita gente jovem, 
com muito valor. 

No entanto, faltou alguma 
actualidade à entrevista, com 
o surrealismo, de que logo a 
seguir e durante as notícias, a 
SIC trazer para o grande ecrã 
algumas questões relaciona-
das com os mais prementes 
problemas da saúde e que 
mereciam a oportunidade de 
se ouvir a senhora Ministra 
sobre este tremendo espólio 
da saúde, que carregamos 
cada vez com maiores difi-
culdades. 

Apesar dos constantes 
apelos de António Costa, di-
ga-se, por enquanto de forma 
diplomática, apesar do endu-
recer das medidas, um pouco 
por todo o país, milhares de 
portugueses metem a viola 
no saco, como se o Primeiro-
Ministro andasse a pregar aos 
peixes. 

É o facto, que por mais que 
se enalteça o cordel legislativo 
cada vez mais cheio de nós, 
onde alguns partidos políticos 
perderam o norte, como se 
fosse avençados dos portu-
gueses, quando deve assumir 
as responsabilidades que lhes 
cabem, para que não se faça 
da democracia um verbo de 
encher, na defesa dos seus 
interesses, como se os desíg-
nios do País, fosse uma coisa 
que viesse a seguir. 

Por um lado, ser defensor 
da classe médica, dos en-
fermeiros, de todos aqueles 
que estão na primeira fila 
no combate à pandemia, e 
depois, mesmo que apareça 
uma virgula na lei a abrir 
uma janela, permitindo a 
realização do congresso do  

PCP, é aumentar a pressão 
sobre os hospitais, fragili-
zando os que mais sofrem. E 
por outro lado, a posição de 
outros que votando contra 
ou se abstendo, em relação 
ao Estado de Emergência, é 
um acto de desrespeito pelos 
portugueses. 

Porque uma coisa é comba-
ter a severidade das medidas, 
como acontece em relação 
aos restaurantes e estamos a 
pensar no Algarve, outra coisa 
é deixar cair a nódoa em cima 
de um pano limpo, como é o 
Estado de Emergência. 

Todos sabemos que o pro-
blema é económico, mas nós 
também sentimos, que não 
tem nem pés, nem cabeça, um 
restaurante estar aberto das 
12.00 às 13.00. Aliás, devia 
ser lindo, se o restaurante 
da Assembleia da República 
abrisse com esse horário. 

Um restaurante que abra 
às 12.00 e encerre às 13.00, 
nem tem tempo para aquecer 
a água, logo, estamos perante 
uma decisão inquinada, cruel, 
quando existem por aí muitos 
outros rastilhos, com curto cor-
dão detonante e emoldurados 
por trotil que desencadeiam 
perigos muitos maiores, como 
montanhas de pessoas todas 
juntas, sem máscaras, entupi-
dos de cervejas, sem o olhar 
ou intervenção das forças de 
segurança. 

Todos sabemos, e já o 
escrevemos por várias vezes, 
que não existe um polícia 
por cada cidadão, mas este 
é o momento de um maior 
e mais eficaz policiamento 
de proximidade, para que 
o Primeiro-Ministro António 
Costa, não ande a pregar 
aos peixes. 

O Presidente da Região 
de Turismo tem que 
estar mais perto dos 

dramas da restauração 
A restauração no Algarve 

tem um peso brutal na econó-
mica da Região, mas não pode 
ser uma espécie de parente 
pobre, isto, porque não temos 
visto, ou então as televisões 
não o têm encontrado, o Pre-
sidente da Região de Turismo 
do Algarve junto deste caudal 
importante da nossa econo-
mia, que qualquer, dia, nem 
ganham para lavar as panelas, 
E só não falamos em lavar os 
tachos, para não sermos mal 
interpretados. 

É por essas razões e por 
outras, que por vezes é um 
erro sermos todos da mesma 
família, o que nos inibe de 
olharmos de frente ao boi, 
sem que ninguém se aleije. 

Volto ao António Costa, que 
creio estar desejoso que acon-
teçam as eleições presiden-
ciais, para fazer mudanças no 
governo, para sublinhar que não 
tem tido vida fácil, e desta forma 
manifestarmos a posição que 
sempre assumimos, pelos lon-
gos anos que nos temos cruza-
do sob o manifesto da amizade, 
do respeito e da cordialidade, 
acreditando que levará a nau a 
bom porto, apesar do incomodo 
de algumas negociações por 
causa do orçamento, mas que 
a engenharia económica de 
um País tão dependente de 
Bruxelas, não se pode dar ao 
luxo de cair nos equívocos de 
meninos birrentos e ele sabe, 
que também os tem no Largo 
do Rato. 

Continuamos a ignorar os 
perigos da pandemia, sem 
acolhermos em cada um de 
nós, que estamos acorrenta-

  

dos a cada vez mais, e a maio-
res fragilidades humanas. 

Tudo parece cada vez mais 
estranho, de um País e de um 
mundo tornado quase irreal, 
cheio de fronteiras impensa-
das, de estranhos toques de 
recolher, como se anunciasse 
um ataque aéreo e nós mes-
mo assim, a não percebermos 
que nessas ocasiões todos 
temos telhados de vidro. 

Por isso aos problemas cada 
vez mais reais de uma econo-
mia fragilizada, do desemprego, 
da mão negra a cair sobre os 
idosos, de crianças mal alimen-
tadas, de gente abandonada 
pela vacina da gripe, caiem 
agora sobre nós os problemas 
psicológicos paridos nos ven-
tres dos medos, que são cada 
vez mais gritantes numa teia 
que não prende apenas os mais 
velhos, antes já nem escolhe 
idades e onde a corrida aos 
antidepressivos é galopante. 

Existe um silêncio pertur-
bador, de loucura, que nos 
restauram náuseas nunca 
sentidas, que nos confundem, 
nos assustam e até estra-
nhamos quando nos batem 
à porta, de tal forma, que 
antes respondíamos: - quem 
é que entre - agora ficamos 
apavorados no silêncio. 

0 medo de não lavar as 
mãos, de não usar máscara, 
de não ter tomado a vacina da 
gripe, de ver pessoal acotove-
lado uns em cima dos outros, 
sobretudo jovens, sem que exis-
ta uma reação, de sairmos de 
casa, de não nos encontrarmos 
com amigos e familiares, de 
começarmos a falar sozinhos. 

0 medo de ir ao médico, 
ao hospital, à farmácia, ao 
mercado, ao talho, ao café, à 
mercearia da esquina. 

Entretanto o encosto, há 
quem lhe chame aproximação 
do PSD ao CHEGA tem várias 
leituras, mas existe uma que 
tem sido apregoada por alguns 
profetas da desgraça, quando 
a interpretam com iguais às 
posições assumidas pelo PS 
em relação ao PCP e ao BE. 

Claro que é uma visão dis-
paratada, mesmo sabendo que 
em todas as misturas existem 
santos e pecadores, embora 
não suscitem dúvidas que o 
CHEGA não cabe nos anais da 
democracia e pelo que prega 
André Ventura, jamais, apesar 
das cambalhotas que o mundo 
dá de quando em vez... 

E esta aproximação, irá 
comprovar, no dia em que se 
avaliar os problemas psico-
lógicos das populações em 
relação a estas desonestas 
e incrédulas relações, como 
se faz no que se refere à pan-
demia, os resultados serão 
terríveis, porque assentam nos 
dossiers dos medos. 

Corremos o risco 
de assombramos 

a democracia e os 
restaurante do Algarve, 
nao podem continuar 

a pagar a fatura 
Corremos o risco de as-

 

sombrar a democracia, que 
no fundo, sendo a soma dos 
tais santos e pecadores, é 
o fruto de que não existem 
democracias perfeitas, sendo 
chocante, mesmo em lume 
brando, cozinhar uma de-
mocracia que tenha como 
ingredientes o PSD e o CHEGA, 
onde à primeira fervura ficará 
tudo acoalhado e nauseante. 

Depois, os nossos olhos 
e os nossos ouvidos, são 
os maiores consumidores  

das notícias que navegam 
empurradas pelos chicotes 
das redações, porque mesmo 
agora, quando se completa 
um ano sobre o primeiro caso 
de coronavírus no mundo, con-
tinuamos confinados a uma 
informação que no mesmo 
dia, apesar de ser a mesma, é 
sempre diferente, o que mais 
nos atrapalha e nos confunde. 

Hoje o congresso do PCP, 
depois a desistência do CHE-
GA em se reunir, depois a 
questão do hidrogénio, ontem 
Tancos, no mesmo dia a TAP, 
o BPN, o Banco Novo, a seguir 
os Hospitais de Campanha, no 
outro dia as medidas duras do 
governo que ninguém cumpre, 
no outro as vacinas contra a 
pandemia, e para que serve 
cada uma delas, depois a 
falta de camas nos hospitais, 
quando não existem gente 
para tratar dos doentes e até 
se diz, desde Londres, deve 
ser a brincar, que o Príncipe 
Carlos já fez o testamento a 
favor da Rainha Mãe. 

Só falta o ciclo dos leitores, 
qualquer matutino ou dos 
muitos concursos televisivos 
ou radiofónicos, anunciar a 
oferta de uma vacina, para 
quem comprar um livro, um 
jornal ou uma parta de dentes. 

E tudo isso, quer dizer, que 
também existe um Nero em 
cada um de nós, mesmo sa-
bendo que todos os caminhos 
vão dar a Roma. 

Por favor não abusem, por 
que é intolerável, vergonhoso, 
oque se assiste num estranho 
tudo à balda, e que se regres-
se o mais breve possível a um 
horário menos gravoso em re-
lação aos restaurante, porque 
oAlgarve não pode levara vida 
inteira a pagar a fatura. 
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TURISMO 

Autocaravanistas reclamam 
"liberdade de circulação" 

Várias associações e empre-
sas do setor do autocaravanis-
mo, entre as quais a Associação 
Autocaravanista de Portugal 
e a Federação Portuguesa de 
Autocaravanismo, acusaram o 
Governo de violar "a liberdade 
de circulação dos cidadãos 
autocaravanistas" ao impor 
multas a quem pernoita fora 
dos parques de campismo e de-
nunciou "a política desastrosa 
em termos de planeamento e 
preparação da atividade. 

O Algarve, sobretudo o 
barlavento, foi a região do País 
onde este ano se verificaram  

mais transgressões à lei com 
autocaravanas, com centenas 
de multas, sobretudo em 
Lagos, Vila do Bispo e Aljezur. 

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 inoperãncia por parte dos 
vários setores públicos, vêm 
agora, sem que haja em Por-
tugal 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". 
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Tavira recebe visita 

de profissionais do turismo 

O concelho de Tavira recebeu na semana passada a visita de profissionais 
do setor turístico para promover a sustentabilidade do património natural e 
cultural do Algarve junto de visitantes e residentes, anunciou a autarquia. 

Através de várias ações de sensibilização e capacitação, como "O nosso pa-
trimónio cultural", pretendeu-se sensibilizar as empresas de animação turística 
e os profissionais de informação turística para a importância da preservação 
e do respeito pelo património cultural do Algarve. 

Outro dos objetivos desta iniciativa é a contribuição para a criação de uma 
cultura regional de valorização e preservação dos bens culturais da região, 
ao promover uma correta comunicação e uma melhor experiência turística e 
cultural do património edificado. 

Esta visita decorreu no âmbito do "Projeto Sustentur - prevenção do pa-
trimónio natural e cultural da região do Algarve, apoiado pelo Programa Valorizar 
do Turismo de Portugal e contou com a colaboração da Direção Regional de 
Cultura do Algarve. 

Os participantes visitaram o Museu Municipal - Palácio da Galeria e Núcleo 
Museológico Islâmico, as igrejas de Santa Maria, Misericórdia e Espírito Santo 
(São José) e o castelo. 
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A 4.a edição do "Tráfico de Artes 
no Guadiana", que decorreu de 10 

- a 15 de novembro, com uma forte 
componente em formato online, deixou, no 
território de Alcoutim, a obra de arte "Lontra", 
do artista Bordalo II, e o "Túnel Memórias do 
Contrabando", uma estrutura construída em 
cana durante um workshop promovido pela 
Cooperativa QRER, em parceria a cooperativa 
"Voltes", informou a autarquia. 

A cerimónia de inauguração teve lugar dia 
15 de novembro, e contou as intervenções do 
Presidente da Câmara Municipal de Alcoutim, 
Osvaldo dos Gonçalves, do Alcaide do Ayunta-
miento Sanlúcar de Guadiana, Jose Maria Perez 
Diaz, do Presidente da Região de Turismo do 
Algarve, João Fernandes, tendo a mesma sido 
encerrada pela Senhora Ministra da Coesão 
Territorial, Ana Abrunhosa. 

Presentes no evento, estiveram ainda o 

o documentário "220 metros de Guadiana", de 
Paulo Vinhas Moreira, que tem conquistado 
vários prémios, assim como o filme «E o Rio 
Corre» do programa "Mar Limiar", do arquivo 
da RTP de 1976. 

Sob o tema da observação de estrelas foi 
apresentado «Sob os Trilhos da Estrela do Nor-
te», com relatos com base no capítulo «A Estrela 
do Norte» das «Histórias do Contrabando» de 
Paulo Vinhas Moreira, em parceria com a Tour 
Esteia. O programa incluiu ainda a transmissão 
da instalação habitada/performance «Alcoutim 
Fronteira Fire Words», do Artelier by Nuno Pâu-
lino, companhia artística de âmbito nacional 
que já apresentou um espetáculo no festival 
Burning Man, nos Estados Unidos, em 2019, 
assim como as "Paródias do Contrabando" 
onde a Água Ardente Produções Teatrais reali-
zou várias transmissões de pequenos sketches 
do festival. 

, 

P 

Túnel. d0a1;15,:im Contrabando 

Presidente da CCDR Algarve, José Apolinário, a Afonso e outras entidades locais e regionais. 
Comissária do Programa 365 Algarve, Anabela No decorrer dos cinco dias foi transmitido 

Tráfico de Artes do Guadiana 

Festival online deixa em Alcoutim duas obras de arte 
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Antena 1

 	Duração: 00:02:13

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 89879741

 
27-11-2020 14:12

Quebras no alojamento local

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6c282599-328a-4a3f-b95f-

dbda2c81f274&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Entre maio e junho o alojamento local teve quebras de faturação superiores a 75%. É o que revela um
estudo do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Dados que vêm ao encontro do
que tem a referida a Associação de Alojamento Local de Portugal, mas ainda assim o estudo
surpreendeu a associação em alguns detalhes.
Comentários de Eduardo Miranda, Associação de Alojamento Local de Portugal.
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RTP 1

 	Duração: 00:02:55

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 89879519

 
27-11-2020 14:02

1 1 1

Descontos nas portagens de várias ex-SCUT

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b78b58ea-38de-4ff0-b900-

7e08ea8b094f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Já foi aprovado o desconto nas portagens das antigas Scut, a redução vai ser em 2 fases. A 1 de
Janeiro abrange o Interior e o Algarve, no segundo semestre do próximo ano estende-se às
autoestradas do Litoral. Os autarcas não concordam com a discriminação. Declarações de Benjamim
Pereira, Presidente da CM Esposende; Rui Santos, presidente da CM de Vila Real; José Gameiro,
Plataforma pela Reposição das SCUT; José Domingos, Comissão de Utentes da Via do Infante/ A22.

 
Repetições: RTP 3 - Eixo Norte Sul , 2020-11-27 15:38
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RTP 1

 	Duração: 00:02:48

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 89879495

 
27-11-2020 13:59

1 1 1

Chuva forte provoca inundações no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d47822aa-3545-4cc5-9e97-

225da37a84e6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os últimos 2 dias foram de chuva intensa em Olhão, a cidade inundou como não acontecia há muito,
ainda que sem grandes prejuízos. Declarações de António Pina, Presidente da CM Olhão.

 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-11-27 14:49
 RTP 3 - Eixo Norte Sul , 2020-11-27 15:33
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Antena 1

 	Duração: 00:03:05

 	OCS: Antena 1 - Portugal em Direto

 
ID: 89878927

 
27-11-2020 13:18

Campanhas de descontos da hotelaria no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d0f0955a-0a37-4421-af64-

0cc54c4711ba&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, os hotéis tentam encontrar formas de manter alguma atividade, em vez de fechar porque
os turistas levou-os a pandemia. Uma das formas de resistência que a hotelaria está a usar são as
campanhas de descontos para estadias de longa duração. Ficar no hotel como se fica em casa ou no
escritório, porque há espaço também para o teletrabalho.
Comentários de Catarina Francisco, Hotel Faro.; João Soares, diretor Hotel Dom José.
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TVI

 	Duração: 00:02:32

 	OCS: TVI - Jornal da Uma

 
ID: 89878882

 
27-11-2020 13:17

1 1 1

Aprovada a redução de portagens

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ed3ef04a-a973-43b0-830e-

384363d2c573&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Orçamento a entrar em vigor no próximo ano há uma mudança no preço das portagens nas ex-
Scut. Descontos principalmente no interior e a privilegiar os carros elétricos. No Algarve, a Via do
Infante passa a ser mais barata. 50% é o desconto para os carros combustíveis tradicionais e 75%
para os carros elétricos. O mesmo desconto se aplica nas zonas no mapa a vermelho. O Litoral do país
fica fora deste esquema de descontos. Os algarvios receberam com agrado esta ideia de a partir de
julho pagarem menos na Via do Infante.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-11-27 13:17
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-27 15:27
 TVI 24 - Notícias , 2020-11-27 16:29
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TSF

 	Duração: 00:02:50

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 89872798

 
27-11-2020 09:10

Proibição de circulação entre concelhos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=13f6fed6-2708-4e3a-a208-

0407749e8158&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A partir das 11 da noite de hoje e durante mais de 4 dias vai ser impossível circular entre concelhos e
para fora das áreas metropolitanas. Esta é uma das regras impostas pelo Governo para estes 2
próximos fins de semana de Estado de emergência.
Declarações de Pedro Machado, Presidente do Turismo do Centro de Portugal.
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CM TV

 	Duração: 00:01:48

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 89874578

 
27-11-2020 08:36

1 1 1

Chuva forte provoca inundações no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=175d7a4f-03db-428b-8c64-

946adb4d1d4f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A chuva intensa da última noite provocou dezenas de inundações no Algarve. Em Olhão, por exemplo,
a chuva começou a cair por volta das 5 e meia da tarde e só acalmou depois das 10 da noite. À
proteção civil chegaram dezenas de pedidos de ajuda por causa de inundações na via pública que
afetaram algumas casas.
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CM TV

 	Duração: 00:02:06

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 89873075

 
27-11-2020 07:31

1 1 1

Vários hotéis no Algarve criaram espaços dedicados ao teletrabalho

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d130c99d-7d2e-40c3-9d0f-

b5edde4d2e0a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Com o turismo a atravessar um período negro devido à pandemia. Há setores que se tentam adaptar
aos novos tempos. Vários hotéis no Algarve criaram espaços dedicados ao teletrabalho.
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SIC

 	Duração: 00:01:16

 	OCS: SIC - Edição da Manhã

 
ID: 89869675

 
27-11-2020 06:37

1 1 1

Restrições na restauração

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6afaabc1-24e4-4fb5-8fff-

b542c509d732&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares considera que tem de haver um
equilíbrio entre as medidas sanitárias impostas e os apoios dados às empresas. Ana Jacinto diz que as
novas ajudas são insuficientes.

 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-11-27 07:28
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-11-26 00:32
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-11-27 06:37
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-11-27 07:28
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-11-27 10:12
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-11-27 12:23
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SIC Notícias

 	Duração: 00:08:58

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Noite

 
ID: 89865646

 
26-11-2020 20:48

1 1 1

Entrevista a Ana Jacinto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=de921571-f760-4b11-ba07-

bd7bd3345093&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Entrevista a Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP.
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Ryanair interpela Governo a rejeitar a proposta de nova Ecotaxa sobre as viagens
aéreas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/11/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9191d728

 
A Ryanair interpela o Governo português a rejeitar a proposta de nova taxa de carbono sobre as
viagens aéreas, protegendo as regiões portuguesas que dependem fortemente do turismo e da
conetividade aérea para a recuperação do emprego.
 
As taxas ambientais não têm qualquer efeito na redução das emissões de CO2, são regressivos e
prejudicam a concorrência. A Ryanair opõe-se a qualquer taxa adicional, uma vez que paga
anualmente centenas de milhões de euros (630 milhões de euros no ano fiscal 20) em impostos
ambientais.
 
A imposição de taxas adicionais sobre a aviação, um sector já muito tributado, será extremamente
prejudicial para Portugal, cuja economia depende fortemente da indústria do turismo e que está
dependente das transportadoras aéreas para garantir a conetividade. É absurdo que durante a pior
crise que a indústria já enfrentou, o Governo português esteja a impor mais barreiras à sua
recuperação, em vez de aplicar medidas para estimular o crescimento da capacidade e da procura.
 
Ao invés de desperdiçar 1,2 mil milhões de euros dos contribuintes portugueses na TAP, que
inevitavelmente será uma transportadora muito mais pequena, o Governo deveria proteger o emprego
e os interesses dos consumidores, trabalhando com as companhias aéreas que de facto fornecem
baixas emissões, tarifas baixas e conetividade para apoiar o emprego no sector do turismo em
Portugal.
 
A Ryanair está também empenhada nos objetivos ambientais de Portugal e graças ao seu projeto
Renature Monchique, financiado através das doações de compensação das emissões de carbono,
trabalha para a reflorestação de áreas destruídas pelos incêndios florestais de 2018 na região do
Algarve.
 
Um porta-voz da Ryanair afirmou: "É através de operações eficientes e tecnologias melhoradas que o
sector da aviação reduzirá o seu impacto sobre o ambiente. A Ryanair é atualmente a companhia
aérea mais verde da Europa, com a frota mais jovem e os fatores de ocupação mais elevados, e um
CO2 por passageiro/km de apenas 66g.
 
Uma vez que a Ryanair enfrenta a pandemia através da introdução de medidas de redução de custos,
deslocará a sua capacidade para países que trabalham no sentido de restabelecer os níveis de tráfego
através de esquemas que incentivam a recuperação do tráfego. O Governo português deveria deixar
de desperdiçar o dinheiro dos contribuintes, socorrendo as companhias aéreas de tarifas
elevadas/emissões elevadas como a TAP e, em vez disso, deveria proteger os consumidores e as
economias regionais com medidas sensatas que estimulariam a procura, salvaguardando ao mesmo
tempo a indústria do turismo e o ambiente."
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