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Impacto das restrições no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5148e56e-faab-4074-9c33-

bd64930c6794&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nestes feriados do início de Dezembro, a procura pelos hotéis no Algarve costuma aumentar bastante.
Ora, este ano, mais de 80% das unidades estão fechadas e as que abriram, têm taxas de ocupação
inferior inferiores a 10%. O representante do setor na região diz que é preciso mais apoios.
Comentários de Elidérico Viegas, Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Edição da Tarde , 2020-12-01 17:13
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2020-12-01 19:22
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Impacto das restrições no turismo - Entrevista a João Soares

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b4345889-5972-40d4-baa2-

cf2b8eaebf6a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Entrevista a João Soares, proprietário de hotel em Quarteira, sobre o impacto das restrições no
turismo.
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Reportagem "O inverno do nosso confinamento"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=42b74c9f-74b0-44df-9ea1-

43b1b713d86b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Esta manhã, a Renascença lança pistas sobre o que nos espera nos próximos meses. É uma
reportagem especial multimédia a que chamámos "O inverno do nosso confinamento". A Renascença
perguntou especialistas de várias áreas o que nos reserva o inverno se aproxima neste cenário de
pandemia.
Comentários de João Sardinha, doutorado em Estudos Migratórios; António Sampaio de Mattos,
presidente da Associação Portuguesa de Centros Comerciais; João Fernandes, presidente da Região de
Turismo do Algarve.
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Campanha de Natal do Turismo do Centro de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cc77cbdc-71bd-47a7-be31-

6e1a65d12cae&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
"Portámo-nos bem" é o título da campanha de Natal do Turismo do Centro de Portugal. É uma
mensagem de esperança em que se apela também à aquisição de produtos regionais e à
solidariedade.
Comentários de Pedro Machado, presidente Turismo do Centro de Portugal.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-12-02 11:50
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Em outubro, os estabelecimentos 
de alojamento turístico registaram um 

milhão de hóspedes, que foram 
responsáveis por 2,4 milhões de 

dormidas - um cenário negro que leva 
os empresários a pensar em planos B 

para fintar quedas e evitar falências. 

A 
RAS 

 

   

  

=Tos Sónia Peres Pinto 
FOTOGRAFIA Miguel Silva 
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O setor registou uma queda de 59,3% nos hóspedes 
e 63% nas dormidas. Alojamento local regista quedas 
dramáticas de faturação e hotéis apontam centros de dia 
ou residências assistidas como o futuro desta atividade. 

Turismo. 
Atividade 
em queda livre 
em outubro 

Zoom Turismo 

SÓNIA PERES PINTO 

sonia.pinto@ionline.pt  

O setor do alojamento turístico voltou a 
cair em outubro. Nesse mês foram regis-
tados uni milhão de hóspedes e 2,4 milhões 
dc dormidas, o que corresponde a que-
bras de 59,3% e 63%, respetivamente, 
face ao mesmo período do ano passado. 
Os dados foram revelados pelo Institu-
to Nacional de Estatística (INE) e indi-
cam que voltaram a intensificar-se as 
reduções na atividade turística, depois 
de em setembro ter registado diminui-
ções de 52,7% e 53,4% no número de hós-
pedes e nas dormidas, respetivamente. 

As dormidas de residentes terão dimi-
nuído 21% (-8,5% em setembro), atingin-
do 1,2 milhões e representando 51,1% do 
total, enquanto as de não residentes 
terão decrescido 76,2% (-71,9% no mês 
anterior), situando-se em 1,2 milhões. 
No entanto, estas quedas acontecem 
numa altura em que a grande maioria 
dos hotéis estiveram encerrados ou não 
registaram qualquer movimento de hós-
pedes, uma proporção que também repre-
senta um agravamento face a setembro, 
quando 24% dos estabelecimentos esta-
vam nesta situação. 

O mercado interno continuou a sus-
tentar a maioria da atividade turística 
em outubro. Nesse mês, o turismo rece-
beu 674 mil hóspedes residentes em Por-
tugal, que foram responsáveis por 1,2 
milhões de dormidas, o equivalente a 
51,1% do total e uma queda de 21% em 
relação a outubro do ano passado. 
Os restantes 371,8 mil hóspedes eram 

residentes no estrangeiro, tendo sido 
responsáveis por 1,15 milhões de dor-
midas, o que representa uma quebra 
homóloga de 76,2%. 

Por regiões, o Alentejo deverá ter con-
tinuado a apresentar a menor diminui-
ção no número de dormidas face a outu-
bro de 2019, com uma descida de 29,8% 
(-20,9% no mês anterior). 

Em sentido contrário, a Área Metro-
politana de Lisboa foi a região mais afe-
tada, com uma diminuição de 76,3% no 
número total de dormidas em outubro. 

O INE destaca ainda o crescimento das 
dormidas de residentes no Algarve (subi-
da de 4%), "que poderá ter estado rela-
cionado com a realização de um even-
to desportivo neste mês na região", refe-
rindo-se ao Grande Prémio de Portugal 
de F1, em Portimão, entre os dias 23 e 
25 de outubro. 

Quanto aos principais mercados emis-
sores, a totalidade manteve decréscimos 
expressivos em outubro. 

ALOJAMENTO LOCAL EM QUEDA LIVRE 

Estas quedas surgem numa altura em 
que as várias atividades falam em que-
das dramáticas. Cerca de 80% dos titu-
lares e gestores de alojamento local (AL) 
registaram unia queda de faturação 
superior a 75% durante o segundo tri-
mestre do ano face ao período homólo-
go do ano anterior. Esta é uma das con-
clusões do inquérito aos titulares e ges-
tores de AL do país, com 868 respostas, 
realizado pelo ISCTE - Instituto Univer-
sitário de Lisboa. 

As regiões mais afetadas foram Lisboa 
e Porto, com quedas de 93% e 87%, res-
petivamente, seguindo-se o Algarve, com 
uma perda de 68%. Entre os concelhos 
fora dos centros urbanos e do Algarve, 
56% dos alojamentos registaram menos 
75% de faturação, mas 13% conseguiram 
manter os números do ano anterior ou 
até aumentá-los. 

"As regiões fora dos grandes centros, 
apesar da perda, foram as mais resis-
tentes graças ao crescimento do turis-
mo e à mobilidade interna motivada 
pelos receios do contágio e pela procu-
ra de territórios com uma menor den-
sidade populacional e mais ligados à 
natureza", afirma Sandra Marques Perei-

 

Algarve com subida de 
dormidas "que poderá 
ter estado relacionada 

com a realização de um 
evento desportivo" 

Mercado interno 
continuou a sustentar 
a maioria da atividade 

turística 
em outubro 

ra, coordenadora do estudo e professo-
ra do ISC;11,. "Já o Porto e sobretudo Lis-
boa registaram maiores perdas de fatu-
ração na sequência da pandemia e da 
redução do turismo internacional". 

A dependência financeira dos titula-
res e gestores das unidades de AL foi 
outro dos pontos destacados pelo estu-
do, com 40% a indicar que o rendimen-
to destes espaços representa mais de 
metade do rendimento do seu agrega-
do. Trinta e oito por cento afirmaram 
não ter outra profissão. 

"A região algarvia parece indiciar uma 
realidade marcada em grande medida 
pelo aproveitamento da segunda resi-
dência. O AL no Algarve é essencialmen-
te sazonal", afirma Sandra Marques 
Pereira. "Já o Porto e Lisboa apresen-
tam uma realidade própria, marcada 
por uma maior dependência desta ati-
vidade. Existe uma distribuição mais 
equilibrada entre os titulares e consul-
tores de várias dimensões e, por isso, 
uma estrutura mais heterogénea e pos-
sivelmente mais desigual, uma desigual-
dade que resulta do cruzamento de três 
variáveis: o peso desta atividade no ren-
dimento do agregado, o próprio rendi-
mento do agregado e a sua dimensão. 
Apesar de os empresários em nome indi-
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Em outubro, quase 30% 
dos estabelecimentos de 
alojamento turístico terão 

estado encerrados ou não 
registaram movimento 

de hóspedes 
BRUNO GONÇALVI,', 

if 

ft` 

R 

ll 

, 

vidual serem a maioria dos inquiridos 
em ambas as cidades, o peso das empre-
sas é superior ao que se regista no res-
to do país". 

Para a responsável, "a média de ida-
des elevada pode levantar questões rela-
tivas à capacidade de reconversão pro-
fissional/ocupacional de algumas des-
tas pessoas ou de reconversão das suas 
fontes de rendimento. Por outro lado, a 
elevada escolaridade, mais visível em 
Lisboa e Porto, indicia parcialmente 
uma especificidade dos mercados labo-
rais nacionais e da trajetória recente do 
país: a instabilidade profissional, o cres-
cimento do desemprego durante a cri-
se, associado ao baixo rendimento de 
muitos licenciados em Portugal, são fato-
res que podem explicar o potencial atra-
tivo do AL, seja como atividade exclusi-
va ou como complemento de um rendi-
mento parco". 

Recorde-se que, em entrevista ao i, o 
presidente da Associação do Alojamen-
to Local em Portugal já veio admitir que 
"há muitos empresários que não vão 
conseguir aguentar", lembrando que "é 
difícil viver quase um ano sem receitas". 

E, para Eduardo Miranda, não há dúvi-
das: não são só os empresários do alo-
jamento local que estão a atravessar  

dias difíceis. Todas as pessoas envolvi-
das neste setor estão a viver o mesmo 
problema, desde quem fazia limpezas 
aos que davam apoio ao check-in e check-
out, assim como todos os serviços à vol-
ta desta atividade: lavandarias, talhos, 
mercearias, entre outros. O presidente 
da ALEP admite que muitos já estão a 

Alojamento local 
registou quebras 

superiores 
a 75% desde o início 

da pandemia 

Hotéis já podem 
ser usados como 

escritórios e centros 
de dia, segundo 

decreto-lei 

encontrar alternativas, como arrenda-
mento para estudantes ou de média 
duração, mas lembra que a carga fiscal 
para quem abandona este negócio fun-
ciona como um entrave à mudança. Para 
já, a migração para o arrendamento de 
longa duração será reduzida, e conside-
ra que não irá resolver o problema da 
habitação. 

HOTÉIS TRANSFORMADOS Os resultados 
não são mais animadores no setor hote-
leiro. E face a esta queda, a Associação 
da Hotelaria de Portugal (AHP) já admi-
tiu ao i que "a situação é muito compli-
cada". Perante este cenário, a entidade 
liderada por Raul Martins sugeriu que 
as unidades de alojamento na hotelaria 
possam ser utilizadas para outros fins 
além do alojamento para turistas. "Nes-
te momento, as unidades hoteleiras, no 
âmbito de protocolos com as universi-
dades, já funcionam como alojamento 
para estudantes, mas propusemos que 
as unidades de alojamento possam ter 
serviços de escritório; espaços de cowork; 
realização de reuniões; exposições e 
outros eventos culturais; showrooms; 
ensino e formação; eventualmente, cen-
tros de dia ou residências assistidas". 

E o presidente da AHP defendeu que  

esta seria uma hipótese para a "manu-
tenção das empresas e dos postos de tra-
balho", referindo que "a alteração tem-
porária de uso das unidades de aloja-
mento pode ser uma boa alternativa 
para muitos empreendimentos turísti-
cos, porque não se sabe quando volta-
rão os hóspedes que garantam a susten-
tabilidade do negócio". 

A solução já recebeu luz verde por par-
te do Governo ao autorizar os estabele-
cimentos hoteleiros, de turismo de habi-
tação e resorts a serem temporariamen-
te usados como escritórios, showrooms 
e centros de dia, segundo decreto-lei 
publicado em Diário da República a 23 
de novembro. 

O diploma diz ainda que o "número de 
unidades de alojamento a disponibilizar 
para outros usos é definido pelas entida-
des exploradoras dos empreendimentos 
turísticos", acrescentando que a afetação 
de parte ou da totalidade das unidades 
de alojamento pelas entidades explora-
doras "não implica a perda" da qualifica-
ção como empreendimento turístico. 

No entanto, ainda esta sexta-feira, a 
AHRESP defendeu que o alojamento 
local possa destinar unidades a outros 
usos, uma vez que esta atividade ficou 
de fora do diploma do Governo. "Esta 
possibilidade foi dada apenas aos empreen-
dimentos turísticos, deixando de fora o 
alojamento local, facto que a AHRESP 
lamenta e razão pela qual se pede revi-
são urgente. Esta crise tem atingido 
todas as formas de alojamento turísti-
co por igual, e qualquer medida legisla-
tiva destinada a [apoiar] a atividade nes-
te momento de quebra histórica de fatu-
ração deve ser transversal, por forma a 
não promover uma discriminação nega-
tiva", referiu. 

«I« 
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Alojamento 
turístico com 
quebras de 60% 
em outubro 

ESTIMATIVA  O setor do alo-
jamento turístico terá re-
gistado, em outubro, um 
milhão de hóspedes e 2,4 
milhões de dormidas, o 
que corresponde a quebras 
de 59,3% e 63%, respeti-
vamente, face a período 
homólogo do ano passado, 
de acordo com a estimati-
va do Instituto Nacional 
de Estatística. As dormidas 
de residentes terão dimi-
nuído 21,0% e as de não re-
sidentes 76,2%. 
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 Capital Europeia da Cultura em Portugal em 2027  Cultura

Dez cidades desenham projecto que vai 
de nir a sua próxima década

Começou o processo do qual só se 

saberá o resultado daqui a dois anos. 

Depois de anos em que as câmaras 

foram anunciando que entravam na 

corrida a Capital Europeia da Cultu-

ra (CEC) em 2027, o Ministério da 

Cultura, através do Gabinete de 

Estratégia, Planeamento e Avaliação 

Culturais (GEPAC), abriu o convite 

para a apresentação de candidaturas 

a 23 de Novembro, sendo que as dez 

cidades que já manifestaram o inte-

resse terão de entregar a documen-

tação no prazo de um ano. Ainda 

assim, o processo terá de passar por 

fases de avaliação e pré-selecção, 

sendo que a decisão nal só será 

conhecida em Dezembro de 2022 ou 

Janeiro de 2023.  

Com o anúncio em 2020, o Fun-

chal foi a mais recente cidade a 

entrar neste carro que já acumula 

longa quilometragem e que está em 

andamento há cinco anos. Ainda em 

Maio de 2015, Leiria tomou a diantei-

ra e anunciou a intenção de ser Capi-

tal Europeia da Cultura em 2017. 

Meses depois, em Setembro, Faro 

proclamou o mesmo objectivo. O 

ano 2017, ano de eleições autárqui-

cas, viu a lista de interessados cres-

cer, com os anúncios de cidades 

como Coimbra, Guarda, Évora e Via-

na do Castelo. Foi também em 2017 

que se de niu que Portugal, junta-

mente com a Letónia, iria receber a 

CEC dez anos depois. Mas, até agora, 

esse foi apenas o aquecimento.  

Na verdade, o que as autarquias 

portuguesas apresentaram até hoje 

foi apenas isso: uma intenção de can-

didatura, uma vez que só agora o 

processo formal foi aberto pelo 

GEPAC. Mas isso não signi ca que as 

dez autarquias que querem ser CEC 

em 2027 — Aveiro, Braga, Coimbra, 

Évora, Faro, Funchal, Guarda, Leiria, 

Oeiras e Viana do Castelo — tenham 

cado à espera. Os milhões mobili-

zados para esta corrida (ver artigo 

secundário) mostram que as câma-

ras já estão há algum tempo a traba-

lhar no terreno, a contar espingar-

das, organizar recursos e reunir 

parceiros.  

O PÚBLICO enviou as mesmas 

questões às dez cidades portuguesas 

que querem ser receber o título em 

2027, uma posição que este ano é 

assumida por Rijeka, na Croácia, e 

Galway, na Irlanda. Apenas Oeiras e 

Viana do Castelo disseram que estão 

Portugal volta a ter uma Capital Europeia da Cultura em 2027, mas candidaturas são até Novembro de 2021. 
Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal, Guarda, Leiria, Oeiras e Viana do Castelo estão na corrida

Camilo Soldado

Festival dos Canais em Aveiro em 2018, com a ria como pano de fundo

PAULO PIMENTA

da Cultura. A mesma tutela já anun-

ciou também que a cidade seleccio-

nada receberá 25 milhões de euros 

como contrapartida nacional.  

É com esta introdução em mente 

que as candidaturas estão a trabalhar 

nas suas redes regionais, procurando 

reunir municípios e entidades que 

dêem respaldo e envergadura ao seu 

caso. Quem tem universidades nas 

proximidades envolve-as no proces-

so, como são os casos de Aveiro, 

Coimbra, Minho, Évora ou Algarve. 

Guarda, instalada entre o maciço ser-

rano e a raia espanhola, tem a parti-

cularidade de incluir a sua Universi-

dade da Beira Interior, mas também 

a vizinha do lado de lá da fronteira, a 

Universidade de Salamanca.  

Este é apenas um sinal de que a 

abrangência destas redes está neces-

sariamente condicionada à realidade 

local, mas também ao número de 

candidatos regionais. Por exemplo, 

se a Câmara de Évora pode apresen-

tar como membros da sua comissão 

executiva entidades como a Comissão 

de Coordenação de Desenvolvimento 

Regional do Alentejo, a Direcção 

Regional de Cultura do Alentejo ou a 

Turismo do Alentejo — num modelo 

semelhante à candidatura de Faro —, 

os organismos congéneres do centro 

terão de ser mais discretos nesta fase, 

uma vez que há quatro cidades da 

região (Aveiro, Coimbra, Guarda e 

Leiria) na corrida.  

Leiria apostou na criação de uma 

rede regional de 26 municípios. Cha-

mou-lhe Rede Cultura 2027 e inclui 

concelhos não só do distrito de Leiria 

mas também alguns do distrito de San-

tarém e Lisboa. O objectivo é “coser 

território e fazer ‘cidade’ através 

daquilo que nunca tinha sido pensado 

em conjunto: a cultura como casa 

comum e a procura da ideia de Europa 

como destino”, explica o presi-

a trabalhar na candidatura e que não 

têm ainda informação a adiantar. 

Mudança de modelo 
Esta será a quarta vez que Portugal 

recebe uma CEC, depois das expe-

riências de Lisboa (1994), Porto (2001) 

e Guimarães (2012). No entanto, a 

escolha da cidade para 2027 vai seguir 

um modelo diferente. Basta lembrar 

que, por exemplo, no caso de Guima-

rães, a cidade foi apontada, em 2006, 

pela então ministra da Cultura, Isabel 

Pires de Lima, para ser a capital em 

2012.  

Agora são as cidades que se candi-

datam a um processo gerido pelo 

GEPAC, mas a escolha “da cidade ven-

cedora será feita por um júri compos-

to por dez peritos independentes, 

nomeados por instituições europeias, 

e para o qual Portugal escolherá dois 

elementos entre Janeiro e Junho do 

próximo ano”, informou o Ministério 

[As cidades podem 
utilizar esta 
candidatura como] 
forma de melhorar 
o seu 
posicionamento 
estratégico face à 
cultura e à 
criatividade 
Paulo Santos 
Vice-presidente de Faro

c
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dente da Câmara de Leiria, Gonçalo 

Lopes. Para o conselho estratégico que 

pensa a candidatura e a rede, o muni-

cípio escolheu João Bonifácio Serra, 

antigo responsável por Guimarães 

2012 – Capital Europeia da Cultura. 

Esta escolha é também demonstra-

tiva de um esforço das candidaturas 

para preencherem as suas equipas 

— sejam conselhos executivos, con-

sultivos, ou grupos de trabalho — com 

nomes que permitam dar não só 

maior consistência, mas também pro-

tagonismo aos seus projectos. Coim-

bra escolheu o mágico Luís de Matos 

para liderar o seu grupo de trabalho; 

Aveiro apontou o ex-comissário euro-

peu Carlos Moedas para encabeçar a 

comissão de honra; Pedro Gadanho, 

que dirigiu o Museu de Arte, Arqui-

tectura e Tecnologia, coordena a can-

didatura da Guarda; em Évora, a  

missão foi atribuída à ex-directora do 

Teatro Viriato Paula Garcia; Braga tem 

um conselho estratégico que inclui 

nomes como o escritor Francisco José 

Viegas ou Isabel Pires de Lima.  

Periferia e identidade 
As candidaturas da Guarda e Funchal 

apresentam como o condutor carac-

terísticas que, em condições normais, 

seriam tidas como desvantagens com-

petitivas. Pedro Gadanho explica que, 

apesar de os temas ainda estarem a 

ser trabalhos, a sua equipa vai pegar 

nas questões geralmente associadas 

à Beira Alta para delinear o projecto: 

“A importância da diáspora, das 

migrações e das relações transfron-

teiriças.” Mas a Guarda quer também 

explorar “a ideia da reinvenção sus-

tentável da região segundo a utopia 

de uma metrópole rural de 220.000 

habitantes”, tendo presente o muito 

referido despovoamento do território 

e as assimetrias interior-litoral, diz.  

Funchal também quer jogar com 

essa relação geográ ca, mas a sua 

insularidade provoca-lhe outras re e-

xões. “Acreditamos que as ultraperi-

ferias são cada vez mais importantes 

no contexto europeu e podem tornar-

se novos centros. Na candidatura, 

pretendemos re ectir sobre como 

um território-ilha e os seus cidadãos, 

sicamente isolados do continente 

europeu, podem contribuir para a 

dimensão e coesão cultural”, justi ca 

a vereadora da Cultura da autarquia 

do Funchal, Madalena Nunes. “Con-

sideramos também que as regiões 

ultraperiféricas são plataformas de 

expressão e de transferência dos valo-

res europeus”, acrescenta. 

Com a ria ao largo, Aveiro está tam-

bém a desenhar um caminho assente 

em ideias-chave que relacionem cul-

tura, natureza, “tech & soul”, nota o 

município. “Correntes de Mudança” 

é o slogan que Coimbra assumiu. O 

objectivo é “apagar, subverter as 

representações estereotipadas que 

fazem de Coimbra uma cidade ape-

gada às tradições e dobrada sobre a 

sua memória”, diz Luís de Matos.  

O Theatro Circo, que responde pela 

candidatura de Braga, refere que “o 

Camilo Soldado

Investimento

Câmaras já puseram quatro 
milhões de euros na corrida

Embora, formalmente, o concurso 

só tenha sido aberto nos últimos 

dias de Novembro, há muito que a 

maioria das câmaras prepara o 

caminho para 2027. A soma dos 

valores indicados por cada candida-

tura ao PÚBLICO permite concluir 

que oito das dez candidaturas já 

investiram mais de quatro milhões 

de euros neste processo.  

Uma análise ao portal dos contra-

tos públicos (base.gov) mostra o 

tipo de actividades que já levou as 

câmaras a abrir a carteira: a consti-

tuição das equipas que estão a coor-

denar as candidaturas, acções de 

comunicação, elaboração de planos 

estratégicos para a cultura e levan-

tamentos ou diagnóstico das práti-

cas culturais nas respectivas áreas. 

Algumas das autarquias, como 

Coimbra e Leiria, investiram tam-

bém já na organização de congres-

sos para alavancar a discussão sobre 

o que deve ser uma capital europeia 

da cultura.  

O valor mais avultado é avançado 

por Coimbra, que refere que “o 

investimento directo na candidatu-

ra é superior a um milhão de euros”. 

No outro extremo está Évora, com 

200 mil euros, embora o presiden-

te, Carlos Pinto de Sá, sublinhe que 

este valor é acompanhado por 

outros “programas concretos de 

várias entidades”, que “têm já como 

horizonte a integração na candida-

tura”. Neste pacote, o autarca inclui 

a componente patrimonial e cultu-

ral da estratégia de desenvolvimen-

to urbano da cidade alentejana.  

De fora das contas apresentadas 

pelas autarquias ao PÚBLICO cam 

investimentos com equipamentos 

culturais e incrementos com o orça-

mento cultural de cada município, 

que tende a aumentar para que cada 

um possa apresentar argumentos 

que consigam convencer o júri.  

Das dez cidades na corrida, há 

duas que ainda só tornaram pública 

a intenção de avançar com o proces-

so, sem terem acrescentado mais 

detalhes. Contactadas pelo PÚBLI-

CO, Oeiras e Viana do Castelo deram 

respostas semelhantes: para já, a 

candidatura está a ser preparada e 

não há informação a adiantar. Quan-

to a valores, a Câmara do Funchal 

respondeu que seria “sempre redu-

tor atribuir um valor concreto àqui-

lo que já foi investido”.  

Se no caso de Viana do Castelo e 

do Funchal não é possível encontrar 

informação no portal de contratos 

públicos que possa ser directamen-

te associada ao processo de candi-

datura, o caso de Oeiras é diferente. 

Entre serviços de assessoria, de 

design, pareceres jurídicos e impres-

são de material estacionário, é pos-

sível calcular que a autarquia lidera-

da por Isaltino Morais já gastou mais 

de 390 mil euros na candidatura a 

Capital Europeia da Cultura.  

Neste corrupio de contratos para 

a preparação das candidaturas, é 

também possível encontrar empre-

sas que vendem os seus serviços a 

cidades diferentes. É o caso da 

Opium, especializada em consulto-

ria cultural, que já tinha trabalhado 

no processo de candidatura de Gui-

marães a CEC, em 2012. Mais recen-

temente, esta empresa desenhou o 

plano estratégico para a cultura de 

Aveiro e também ajudou a preparar 

a estratégia de Faro. Guarda e Coim-

bra recorreram aos serviços da 

Magellan, uma empresa com escri-

tórios no Porto e em Bruxelas, cujo 

leque de serviços inclui candidatu-

ras a programas europeus, análise 

de estudos de mercado e represen-

tação e lobby junto da União Euro-

peia.

Évora quer trabalhar a  “partir da identidade alentejana”

FABIO AUGUSTO

tema ou o condutor da narrativa da 

candidatura está a ser trabalhado”. 

Também a equipa responsável pelo 

processo de Faro se encontra a 

“explorar diversas temáticas”. A res-

posta de Évora é igual, mas acrescen-

ta que o projecto 2027 deverá “partir 

da identidade alentejana”. 

Neste ponto do percurso, há uma 

certa unanimidade quando a pergun-

ta é sobre a possibilidade de desistên-

cia a favor de outra cidade que esteja 

em melhor posição. Nas respostas 

enviadas ao PÚBLICO, ninguém se 

mostra disposto a interromper o tra-

jecto neste momento. A Câmara de 

Faro, através do seu vice-presidente, 

Paulo Santos, lembra que “uma das 

grandes mais-valias deste processo é 

o processo em si”. Ou seja, as cidades 

podem utilizar esta candidatura como 

“forma de melhorar o seu posicio-

namento estratégico face à cultu-

ra e a criatividade” e, gradual-

mente, “dar passos para colocar 

a cultura como factor de 

desenvolvimento estraté-

gico para os territórios”. 

Mesmo que percam o 

título de Capital Europeia 

da Cultura, as outras 

nove cidades já estão a 

ganhar com o trabalho da 

candidatura. com Carlos 

Dias, Idálio Revez, João 

Pedro Pincha, Márcio 

Berenguer, Maria José 

Santana e Tiago Men-

des Dias

[O objectivo é] 
apagar, subverter 
as representações 
que fazem de 
Coimbra uma 
cidade apegada 
às tradições 
Luís de Matos 
Mágico 

 
[A Guarda  
quer explorar]  
a reivenção 
sustentável da 
região segundo  
a utopia  
de metrópole  
rural de  
220.000 
habitantes 

Pedro Gadanho 
Arquitecto 
 

Exposição de José Pedro Croft em Coimbra

SERGIO AZENHA
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Portugal está com o maior saldo 
natural negativo deste século 

Apresenta-se como Novum+ e está 

ser promovido por antigos angaria-

dores da Telexfree. Já há vítimas em 

Portugal Economia, 27
ISNN-0872-1548

Com a natalidade a diminuir e a 

mortalidade a aumentar, 2020 deve-

rá car para a história como o ano 

com o maior saldo natural negativo 

deste século. Desde 2009 que o 

número de mortes suplanta o total 

de nascimentos em Portugal, mas 

2020, se a tendência veri cada nos 

dez primeiros meses se mantiver até 

Dezembro, será o ano com o maior 

saldo natural (nados-vivos versus 

óbitos) negativo de que há memória 

em Portugal, com a excepção de 

1918, quando ocorreu a gripe 

pneumónica Sociedade, 22/23
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Economia 

Nova fraude 
piramidal na 
Madeira através 
das redes sociais 

Abrir portas onde se erguem muros Director: Manuel Carvalho Quarta-feira, 2 de Dezembro de 2020 • Ano XXXI • n.º 11.179 • Edição Lisboa • Assinaturas 808 200 095  • 1,30€

A partir de Bruxelas, o primeiro- 

-ministro deixou um aviso aos países 

que ameaçam travar o plano de recu-

peração da crise Mundo, 24/25

União Europeia  

Costa encosta  
a Polónia  
e a Hungria  
à parede

Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, 

Funchal, Guarda, Leiria, Oeiras e 

Viana estão na corrida, a ser decidida 

daqui a três anos Cultura, 31/32

Autarquias 

Dez candidatas 
a ser Capital 
Europeia da 
Cultura em 2027

PUBLICIDADE

Eduardo Lourenço 
(1923-2020) 
O gigante   
que nos 
desvendou  
Pessoa, Portugal        
e a Europa  
Destaque, 2 a 14
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Sociedade 

INVESTIGAÇÃO;  AI,LIFIPSDLICA184 A NOTTETODA E1-1 TEMPOS De PANDEMIA 
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Farras com muito álcool, charros à mistura e música tão alta 
que a campainha nem se ouve. À falta de bares e discotecas, 

jovens e boémios de meia-idade furam as regras. Proprietários 
indignam-se e fazem contas aos estragos. Por André Rito e Raquel Lito 

L
igam de véspera para uma 
plataforma de reservas de 
alojamento local (AL). A fal-
ta de bares e discotecas, en-

cerrados pela pandemia, os jovens 
e boémios de méia-idade seguem 
uma nova moda de norte a sul do 
País: recorrem ao arrendamento de 
curta duração para festas clandesti-
nas, mediante uma desculpa qual-
quer. Até porque é fácil arranjar 
vaga e os preços descem em con-
texto de crise sanitária. Joana (nome 
fictício), 19 anos, e uma amiga apa-
receram num check-in para levan-
tar a chave, algures num aparta-
mento no Estoril — há T1 disponí-
veis na zona por menos de 
€40/noite. Mas Joana prefere não 
especificar a morada à SÁBADO. O 
que invocaram: "Dissemos que éra-
mos do Algarve e vínhamos passar 
o fim de semana." Assim, fizeram a 
farra nas primeiras datas de reco-
lher obrigatório em 191 concelhos —
21 e 22 de novembro —, ao abrigo 
da exceção para estabelecimentos 
que prestam serviços de alojamen-
to. Como é habitual nestas circuns-
tâncias, houve música alta e vizi-
nhos a protestarem. A participante 
acrescenta: "Foram lá pedir para fa-
zermos menos barulho, chatos... e 
dizer que chamavam a polícia e es-
sas cenas." Mas a vizinhança aca-
bou por não chamar as autoridades. 

Ao longo da madrugada, ela e os 
amigos (seis no total, sem másca-
ras) ouviram rap, conversaram, be-
beram e consumiram drogas leves: 
"Claro, fumámos umas ganzas. O 
normal das festas... quando ama-
nheceu, acabámos por adormecer." 
Os pais não sabem, prossegue: 
"Disse-lhes que ia dormir em casa 
de uma amiga. Não desconfiam, 
nem ligam a confirmar." Filha úni-
ca e com os progenitores a deita-
rem-se cedo, pelas 22h ou 23h, 
sente o apelo por estes convívios  

em AL, porque não quer desperdi-
çar a juventude. Conta já ter parti-
cipado em "quatro ou cinco" desde 
o início da pandemia, em março. 

Dez é o número indicado por Ma-
tilde (nome fictício) sobre a partici-
pação em eventos do género, du-
rante a Covid-19. O último foi na 
sexta-feira, dia 27, num AL no Chia-
do, em Lisboa. Começou às 21h, sem 
jantar incluído, e terminou às 4h. 
Cerveja e vinho tinto não faltaram. 

Não havendo copos por perto —
uma vez que o Bairro Alto está 
quase parado —, o grupo de 10 pes-
soas (entre universitários e recém-
-trabalhadores com 20 e tal anos) 
recorre a um T2 de traça antiga e 
vista para a Baixa lisboeta. Há ofer-
ta por €50/noite, anunciada para 
duas pessoas. Acerca da mesma 
casa, a convidada de 21 anos recor-
da à SÁBADO uma reação inespe-
rada dos vizinhos em setembro: 
"Por volta das 2h, bateram à porta 
e perguntaram se podiam entrar." 
Matilde não teme o contágio, asse-
gura que conhece as pessoas que 
vão aos encontros fora da lei:'"So-
mos sempre os mesmos." 

Mais diversão na Graça 
Outra zona histórica com um boom 
de AL — e de festas caseiras — é a 
Graça. Numa das travessas de 
acesso ao Largo da Graça, a ani-
mação ouvia-se por toda a vizi-
nhança em finais de março. Em 
pleno confinamento, as colunas de 
som foram parar à varanda virada 
para a rua. Quando ainda era habi-
tual as pessoas irem à janela aplau-
dir os profissionais de saúde, nesse 
dia houve dança na rua aos pares. 
Jovens, mas não só: vários morado-
res, a maioria idosos, desceram 
para gozar o momento. Problema? 
"Alguém chamou a polícia", recor-
da à SÁBADO um dos proprietários 
de um minimercado de rua. Minu-

 

O 
Mesmo com o 
recolher obriga-
tório, decorrem 
festas em AL 
durante os fins 
de semana 

.~11010~ 

Una fiesta 
Miguel,19 anos, 
foi com os ami-
gos passar cin-
co dias a Barce-
lona, durante a 
pandemia. Com 
tudo fechado, 

improvisaram a 
festa num AL. 

O senhorio pôs 
um fim, em es-
panhol e inglês: 
"Mi casa. Airbnb 
no party. Sleep 
or out [Minha 
casa. Airbnb, 
não há festas. 

Durmam 
ou saiaml" 

OS VIZINHOS 
REAGIRAM 

ÀS 2H. "PER-

 

GUNTARAM 
SE PODIAM 
ENTRAR", 

DIZ A PARTI-

 

CIPANTE DE 
FESTAS NO 

CHIADO 

tos depois, apareceram duas carri-
nhas do corpo de intervenção e a 
festa acabou, sem detidos nem 
problemas de maior. "Na semana 
seguinte voltou a haver festa, mas 
dessa vez ninguém se zangou", diz 
o comerciante do Bangladesh. 

Não muito longe, junto à Feira da 
Ladra, algumas destas animações 
deram origem a denúncias. Num 
prédio, repetiram-se as festas ile-
gais. Apesar do policiamento mais 
ou menos constante, as queixas fo-
ram apenas feitas junto do condo-
mínio. Um dos AL mais concorridos 
foi um T1, lamenta uma vizinha: 
"Chegaram a meter mais de 20 
pessoas, a música aos berros, não 
fechavam as portas dos elevadores, 
impossibilitando muitos idosos de 
sair de casa." 

Situações que o presidente da As-
sociação do Alojamento Local em 
Portugal (ALEP), Eduardo Miranda, 
garante à SÁBADO serem em mi-
noria. E esclarece: "Todos os pro-
prietários com alguma experiência 
sabem quando o arrendamento tem 
como finalidade uma festa. São 
sempre arrendados no próprio dia, 
por curta duração, uma noite no 
máximo. Muitas vezes o senhorio 
recusa, até porque nem é viável 
economicamente", garante. Há me-
canismos legais de proteção aos 
proprietários e vizinhança, assegura 
o mesmo responsável: "A lei permi-
te fazer queixa direta na câmara, 
estamos vários passos à frente de 
países como Holanda, França ou 
até os Estados Unidos." Refere-se a 
Lisboa, que em 2019 ocupava o 
topo das preferências dos utilizado-
res de Airbnb, com mais de 30 ha-
bitações registadas na plataforma 
por mil habitantes. O dirigente fala 
ainda em clima de colaboração en-
tre vizinhos. Ou seja, tornou-se 
obrigatório os proprietários das 
unidades de AL fornecerem os O 
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• 

O seus contactos ao condomínio se 
houver problemas com os hóspedes. 

Se é certo que o Airbnb tem ten-
tado travar estes encontros — em 
agosto emitiu um comunicado a 
proibi-los em alojamentos de todo 
o mundo e impôs um máximo de 
16 hóspedes por cada —, os vizi-
nhos continuam a queixar-se. É 
que segundo os operadores de AL 
é relativamente fácil contornar os 
impedimentos de plataformas 
como o Airbnb. "Basta irem 10 pes-
soas e as outras vão chegando de-
pois do check-in. Tenho conheci-
mento

 
de uma casa isolada, na 

zona de Braga, que é arrendada to-
dos os sábados para festas com jo-
vens. Não sei como faz o arrenda-
mento, mas deve ser de boca em 
boca. Soube através de conversa de 
café com um amigo que queria ar-
rendar um dos meus apartamen-
tos", revela à SÁBADO Carlos No-
vais, proprietário que opera nas 
proximidades. 

Farras com pronúncia do Norte 

O colega Tiago Ferreira, 30 anos, 
gere 16 AL no Alto Minho (moradias 
com piscinas, de portugueses e es-
trangeiros) e detetou quatro festas 
nestas casas. A mais recente foi na 
primeira semana de setembro, 
numa vivenda com cinco suítes e 
salão de jogos. Os infratores aluga-
ram-na por quatro noites (€250 
cada) para nove pessoas. Eram es-
tudantes universitários do Porto, 
cordiais, mas no último dia o gestor 
recebeu um alerta do vizinho: à 
porta estacionara uma ambulância, 
porque um dos hóspedes se exce-
dera no álcool. Tiago estava a 25 
km, acorreu ao local e perguntou-
-lhes o que se tinha passado: "Falei 
com eles no jardim, comecei a 
contar o número de pessoas." Sus-
peitou da sobrelotação: "Sejam sin-
ceros, quem está escondido que 
saia." De dentro de casa saíram 
mais oito do que o acordado (so-
mavam 17). Tiago disse que não to-
lerava mentiras e a responsável 
pela marcação, de 29 anos, assu-
miu o erro. Vieram depois as con-
tas aos estragos: tinham partido a 
estrutura do sofá, uma cadeira de 
cozinha, duas espreguiçadeiras e 

~m~sime~ 
Até prostitutas 
À revelia dos proprietários, 
arrendam casas de AL para sexo 

Dono  de dois apartamentos 
registados como alojamento 
local, Carlos descobriu que as 
casas, no Norte, estavam a ser 
arrendadas por prostitutas. "É 
prática recorrente e já não é 
de agora", diz à SÁBADO. Um 
caso foi detetado pelos vizi-
nhos. O outro descobriu pelo 
número que constava num 
site de acompanhantes 

um guarda-sol. Na hora, assumi-
ram o pagamento dos danos, de 
€320. A equipa de limpeza conta-
bilizou 100 garrafas de 1 litro de 
cerveja, meia dúzia de whisky, 
mais umas de vodka e champanhe. 

Noutras festas, à revelia do ges-
tor, e que acabaram com a chegada 
da polícia, Tiago Ferreira enumera 
as destruições: "Partiram portas e 
puxadores das portas, bases para  

plantas, cinzeiros, entortaram uma 
churrasqueira." Em conversa com 
colegas, contaram-lhe que numa 
moradia do Gerês partiram uma 
sanita, durante uma festa ilegal. 

Pela sua experiência, há sinais de 
alerta: carros cheios de colchões de 
encher são um deles, a par de mui-
tas viaturas estacionadas à porta. 
Mais: se os hóspedes perguntam 
pelo número de espreguiçadeiras 
na piscina (para eventualmente 
improvisarem camas), ou roupa 
de cama e toalhas sobresselentes. 

No início de 2020, Jaime Pimen-
ta, proprietário de vários aparta-
mentos AL, decidiu converter uma 
das casas para arrendamento de 
seis meses. A penthouse na Boavis-
ta, uma das zonas mais caras do 
Porto, deslumbra pelos três quar-
tos, duas casas de banho e um ba-
nho turco. Arrendou-a a três estu-
dantes espanhóis inseridos no pro-
grama Erasmus. Ao fim de 15 dias, 
recebeu o primeiro telefonema do 
administrador do condomínio de 
luxo: o prédio não voltara a ter 
descanso desde a chegada dos no-
vos inquilinos, porque as festas 

, 
í •'.f 

• 

"QUEM ESTÁ 
ESCONDIDO 

QUE SAIA" DE 
DENTRO DE 
CASA. SAÍ-

 

RANI MAIS 
OITO DO QUE 
O ACORDADO 
COM O GES-

 

TOR DO AL 

(4 
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eram frequentes. "Várias noites por 
semana juntavam-se à entrada do 
prédio a conversar e a fumar char-
ros", recorda o proprietário à SÁ-
BADO, que tinha um grupo de 
WhatsApp com os três estudantes 
para trocar informações e receber 
os comprovativos de pagamento. 
Certa noite, sem que o proprietário 
tenha percebido as razões, os três 
amigos ficaram presos na garagem 
enquanto decorria uma festa no 
sexto andar do edifício, já durante 
a pandemia. "Partiram um vidro 
para sair. Foi a gota de água." As 
conversas no grupo azedaram e o 
senhorio acabou por ser excluído. 

A polícia já tinha sido chamada 
várias vezes, mas nem o proprietá-
rio conseguia resolver o problema 
junto das autoridades. "Diziam-me 
que o máximo que podiam fazer 

o 
As festas clan-

destinas em AL 
são regadas a 

vinho, cerveja e 
bebidas brancas 

era ir ao local, se houvesse queixa, 
e aplicar a multa. Mas era preciso 
haver flagrante delito, o que nunca 
aconteceu", conta Jaime Pimenta, 
que no limite da paciência se des-
locou ao apartamento. A música 
estava tão alta que o toque da 
campainha era impercetível. O 
proprietário meteu a sua chave à 
porta e discutiu com os infratores. 
Resultado: não pagaram renda du-
rante dois meses até saírem sem 
aviso prévio. "Deixaram a casa suja 
e do avesso. Agora só arrendo a 
raparigas", diz o operador. 

Para evitar excessos de barulho, 
Filipe Pacheco explica à SÁBADO 
que instalou sensores de ruído no 
seu AL no Porto. Tem ainda sinalé-
tica espalhada pela moradia e pelo 
jardim, apelando às boas práticas. 
Acrescem duas câmaras no portão 
e zona de estacionamento e uma 
campainha inteligente com ligação 
ao seu telemóvel, que apita ao to-
que. Mesmo com tantas cautelas, 
em meados de novembro dois hós-
pedes, com cerca de 20 anos, orga-
nizaram uma festa clandestina 
através de reserva para duas pes-
soas. "Fui alertado pela campainha 
inteligente que tinham entrado 
12 pessoas na casa e os vizinhos 
chamaram a polícia." 

Perto das 3h, o proprietário de 
34 anos apressou-se a enviar uma 
mensagem aos inquilinos. "Disse-
-lhes que a polícia tinha sido cha-
mada ao local e que o detetor de 
ruído indicava acima de 70 deci-
béis." A polícia não chegou a inter-
vir, mas na manhã seguinte Filipe 
Pacheco convidou-os a sair. Isto 
apesar de já terem pago duas noi-
tes (€450). Consentiram. "Não es-
tragaram nada. Foram educados 
na saída", remata. 

As ocorrências registadas pela 
Polícia de Segurança Pública (PSP) 
são residuais, sendo detetadas "por 
reporte à polícia por parte dos vizi-

 

o 
Num AL do Por-
to, os hóspedes 
em festa parti-
ram a estrutura 
do sofá e fizeram 
mais estragos 

€75 
Entrada 

por pessoa em 
festas nos EUA. 
Há casas arren-

 

dadas para o 
efeito por mais 

de €800 
a noite 

Atentos 
A psicóloga de 
adolescentes 

Bárbara Ramos 
Dias sugere que 
os pais organi-

 

zem programas 
de fim de sema-

 

na para os filhos 
não irem 
às festas 

SINAIS DE 
ALERTA: SE 
OS HÓSPE-

 

DES PER-

 

GUNTAM 
PELO NÚME-

 

RO DE ES-

 

PREGUIÇA-

 

DEIRAS NA 
PISCINA 

nhos, contributo que se tem revela-
do de enorme mais-valia durante 
toda a crise pandémica", diz à SÁ-
BADO fonte oficial da PSP. A Guar-
da Nacional Republicana (GNR) re-
gista "situações pontuais de viola-
ção das normas em vigor", sobretu-
do no Algarve — aconteceram mais 
no verão. Desconhece-se, contudo, 
se os sítios onde decorrem estão 
registados em AL. Para tentar dis-
suadir estes comportamentos, há 
coimas para os organizadores e 
promotores das festas: de 100 aos 
500 euros para pessoas particula-
res e de 1.000 a 10 mil para pes-
soas coletivas. A lei do ruído tam-
bém se poderá aplicar, com multas 
entre os 200 e os 10 mil euros. 

Desculpa dos retiros de ioga 
É relações-públicas com mais de 
40 anos e tem uma extensa rede de 
contactos. João (nome fictício) assu-
me à SÁBADO que a sua faceta boé-
mia não esmoreceu com a pande-
mia. Encara as festas em AL como 
um "ecossistema" alternativo às dis-
cotecas. "Acho um disparate que vi-
giem as pessoas, cada um tem a sua 
bolha", diz, aludindo aos cuidados 
nestes convívios. Participa sempre 
com as mesmas pessoas, cerca de 
15, que nunca testaram positivo à 
Covid-19: "Todos os fins de semana, 
desde maio, estou com o mesmo 
grupo." Às vezes duplica. Em agosto, 
confraternizaram num pequeno 
aglomerado de casas de AL perto da 
Zambujeira do Mar, litoral alenteja-
no. Disseram aos proprietários que 
se tratava de um retiro de ioga: "Mas 
em vez de 20, fomos 35 pessoas. 
E fizemos um festão. As três noites, 
com comida e bebidas incluídas, 
custaram-me €150." 

Quando os donos perceberam 
que tinha havido farra, inclusive 
com Dl contratado para passar sets 
de música eletrónica, já eles esta-
vam de saída. Mas no fim de sema-
na seguinte reincidiram na dança 
até às 7h, como nos velhos tempos 
— e no mesmo local. "Eles deixam-
-se levar pela história que lhes con-
tam", diz João. Para a passagem de 
ano, está assegurada a celebração, 
mas não será em AL. Já têm um 
hotel reservado para o efeito. O 
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Convidados não têm medo da pandemia 

AS FESTAS CLANDESTINAS 
NOS ALOJAMENTOS LOCAIS 

Livro de memórias do ex-PGR Cunha Rodrigues 

AS CONVERSAS SECRETAS COM 
SOARES, CAVACO E MARCELO 

SABADO 
www.sabado.pt NP 866 - SEMANAL  -  2 A 8 DE DEZEMBRO DE 2020  - €3,50 (CONT.) 

+  St  T  m 
Afs 

D'OREY 
A SAGA DA FAMILIA 
MAIS MISTERIOSA 

DE PORTUGAL 
Achilles abandonou a mulher e fugiu da Alemanha. 

Escondeu o passado e passou a usar o apelido D'Orey em 
Lisboa. Conquistou a alta nobreza, teve 10 filhos e iniciou 
uma família poderosa que tem hoje 4 mil descendentes 

5 

' 01~1~011~~  

JUROS TÓXICOS EMPRESAS DE TRANSPORTES 
PÚBLICOS PAGARAM 1,5 MIL MILHÕES DE EUROS 

Em 1881, a 
viúva Luísa 
Mouzinho de 
Albuquerque, 
com nove 
filhos (Maria 
tinha morrido 
com menos 
de um ano) 

FOOTBALL LEAKS O ESTRANHO CASO 
DA CHANTAGEM A LEWANDOWSKI 
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A18  
Antena 1

 	Duração: 00:01:28

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 89945345

 
02-12-2020 10:06

Passagem de ano condicionada pela pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f0199ed1-67ff-4639-8f30-

7cc4f5451624&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Foram por água a baixo as poucas esperanças que a hotelaria tinha para o fim-de-ano, perante as
palavras de ontem do primeiro-ministro, de que não haverá possibilidade de festejar a passagem para
2021.
Declarações de Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte.
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A19  
Antena 1

 	Duração: 00:02:03

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 89943248

 
02-12-2020 09:04

Primeiro-ministro garante que festas da passagem de ano vão ter restrições

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e5a6e97c-412d-4373-8b99-

468a8dda2acc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Foram por água a baixo as poucas esperanças que a hotelaria tinha para o fim-de-ano, perante as
palavras de ontem do primeiro-ministro, de que não haverá possibilidade de festejar a passagem para
2021. O presidente do Turismo Centro de Portugal teme o pior. Pedro Machado acredita que as
reservas feitas para os hotéis vão ser canceladas devido às restrições previstas para aquele período. O
presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, Elidérico Viegas, diz que
o primeiro ministro estragou parte do negócio que já estava feito.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-12-02 09:32
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A20  
Renascença

 	Duração: 00:00:43

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 89938946

 
01-12-2020 23:03

Governo disponível para dialogar com associações dos setores mais afetados pela pandemia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6e0cedb4-9ce1-4329-b268-

9dfb22063a2f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo está disponível para prosseguir o diálogo com as associações que representam os setores
da economia mais afetados pela COVID-19.
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CM TV

 	Duração: 00:02:36

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 89941805

 
02-12-2020 06:21

1 1 1

Restauração "estrangulada" no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fdee108c-0cb7-4fa8-85db-

8e0017ad17d8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Apesar dos restaurantes em Vilamoura poderem estar abertos, não há clientes, por isso mesmo, a
restauração está a viver momentos difíceis. Os empresários pedem mais ajudas ao Governo.
Declarações de João Guerreiro, empresário; Paulo China, empresário.
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A22  
SIC Notícias

 	Duração: 00:00:24

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Noite

 
ID: 89938411

 
01-12-2020 21:50

1 1 1

Governo recusa receber os empresários do setor da restauração

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=17c6bba9-6946-4b16-8a7d-

1222ee41b5c4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo volta a dizer que apenas se reúne com entidades e organizações institucionalmente
estabelecidas. Foi num comunicado enviado hoje às redações. Ontem, o presidente da Confederação
do Turismo garantiu que levará as reivindicações dos grevistas para a reunião de amanhã com o
ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-12-01 00:16
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A23  
RTP 1

 	Duração: 00:02:36

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 89937373

 
01-12-2020 20:34

1 1 1

OCDE prevê que riqueza produzida em Portugal vai cair 8,4%

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=04f63e27-493b-4e54-97eb-

c4a5e205afda&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A OCDE prevê que a riqueza produzida em Portugal vai cair 8,4% este ano. A Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento Económico calcula que a recuperação será lenta.
Declarações de Álvaro Santos Pereira, diretor departamento economia OCDE.
 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-12-01 21:54
 RTP 3 - 24 Horas , 2020-12-01 00:32
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SIC Notícias

 	Duração: 00:08:12

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Tarde

 
ID: 89934748

 
01-12-2020 15:14

1 1 1

Impacto das restrições no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9c2020fe-5404-4494-b643-

b170c329ea5d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor da hotelaria está a ser muitíssimo penalizado pelas restrições.
- Ligação em direto de Faro.
Declarações de Elidérico Viegas, Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve.
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A25  
SIC Notícias

 	Duração: 00:09:32

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Noite

 
ID: 89925434

 
30-11-2020 22:30

1 1 1

Impacto da pandemia no turismo - Entrevista a Francisco Calheiros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1d7a501c-31fc-4f0e-9ca9-

14971c9b4f5a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A atividade turística voltou a intensificar quebras em outubro. O setor é um dos que mais se ressente
com os efeitos da pandemia.
Entrevista a Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal.
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A26  
RTP 1

 	Duração: 00:00:24

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 89923764

 
30-11-2020 20:20

1 1 1

Turismo volta a cair

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=50cae62a-a9f9-4336-85d1-

48619b88a6aa&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O turismo sofreu novas quebras em outubro. O Instituto Nacional Nacional de Estatística revelou que o
setor perdeu 60% em relação ao ano passado. Em outubro, o setor do alojamento turístico teve 1
milhão de hóspedes e 2 milhões e 400 mil dormidas. Em setembro, as quebras já tinham ficado acima
dos 50%.
 
Repetições: RTP 3 - 18/20 , 2020-11-30 18:29
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-12-01 08:55
 RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-12-01 09:12
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-12-01 08:55
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-12-01 09:13
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A27Turismo e hotelaria não conformados com notícia de cancelamentos de festas no final
do ano
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/12/2020

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=986955ca

 
Os empresários do turismo e hotelaria ainda tinham algumas esperanças que houvesse autorização
para a realização de alguns festejos para o fim de ano. Mas depois das palavras de ontem do primeiro-
ministro, de que não haverá possibilidade de festejar a passagem para 2021, o presidente do Turismo
Centro de Portugal teme o pior.
 
Pedro Machado acredita que as reservas feitas para os hotéis serão canceladas, devido às restrições
para aquele período.
 
Também a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turisticos do Algarve afirma que o fim de ano
podia ser um balão de oxigénio para muitos hoteleiros.
 
Elidérico Viegas diz que o anúncio do primeiro-ministro estragou parte do negócio que estava feito
 
As medidas concretas vão ser anunciadas no próximo sábado, pelo Governo.
 
É esperado um impacto considerável no sector da hotelaria.
 
Antena 1
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Turismo do Algarve e Economistas debatem "O Futuro do Turismo no Algarve"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/12/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a25035b8

 
João Fernandes e Reinaldo Teixeira são os oradores convidados
 
O tema "O Futuro do Turismo no Algarve" vai ser debatido na sexta-feira, dia 4, às 19h00, num
debate online que será transmitido através da página de Facebook do Turismo do Algarve, que
coorganiza a iniciativa com a Ordem dos Economistas.
 
Os oradores convidados são João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve e Reinaldo
Teixeira, administrador da Garvetur e membro da Ordem dos Economistas. A moderação estará a
cargo da jornalista Patrícia Manguito.
 
Apesar de não estar prevista interação direta com o público, a Ordem dos Economistas aceitou.,
previamente, algumas questões, que serão colocadas aos convidados.
 
Sul Informação
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O Futuro do Turismo no Algarve em debate
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/12/2020

Meio: DiáriOnline - Região Sul Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e1ddf897

 
A Ordem dos Economistas vai coorganizar, com a Região de Turismo do Algarve, um debate online
subordinado ao tema  O Futuro do Turismo no Algarve , na sexta-feira, 4, a partir das 19:00 horas.
 
Atendendo à situação sanitária, a iniciativa será unicamente transmitida através deste link.
 
Os oradores serão João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, e Reinaldo Teixeira,
administrador da Garvetur e membro da Ordem dos Economistas, com moderação a cargo da
jornalista Patrícia Manguito.
 
O s  i n t e r e s s a d o s  p o d e r ã o  c o l o c a r  q u e s t õ e s  e n v i a n d o  u m  e m a i l  p a r a
D r A l g a r v e g e r a l @ o r d e m e c o n o m i s t a s . p t .
 
.diariOnline RS
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"O Futuro do Turismo no Algarve" é tema de debate online
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/12/2020

Meio: Postal do Algarve Online Autores: Filipe Vilhena

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1a9c04fc

 
A moderação estará a cargo de Patrícia Manguito (jornalista da TVI) e usarão da palavra João
Fernandes, presidente da RTA e Reinaldo Teixeira, administrador da Garvetur
 
Um debate sobre "O Futuro do Turismo no Algarve" vai realizar-se no próximo dia 4 de Dezembro a
partir das 19 horas (duração de 60 minutos), coorganizado pela Ordem dos Economistas pela Região
de Turismo do Algarve.
 
Atendendo à situação sanitária, a iniciativa será unicamente transmitida através do facebook aqui.
 
A moderação estará a cargo de Patrícia Manguito (jornalista da TVI) e usarão da palavra João
Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve e Reinaldo Teixeira, administrador da
Garvetur e membro da Ordem dos Economistas
 
Há 31 minutos
 
Filipe Vilhena
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Algarve eleito o Melhor Destino de Praia do Mundo em 2020
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 02/12/2020

Meio: PlanetAlgarve Online Autores: Jorge Matos Dias

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b8c74540

 
Algarve
Algarve eleito o Melhor Destino de Praia do Mundo em 2020
 
By Jorge Matos Dias on 2 Dezembro, 2020
 
Depois da distinção a nível europeu, a região recebe agora, pela 1ª vez, o reconhecimento a nível
mundial
 
"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. "É 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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World Travel Awards 2020: Madeira, Lisboa e Algarve são os melhores destinos do
mundo
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A Madeira continua a ser o Melhor Destino Insular do Mundo, na edição de 2020 dos World Travel
Awards, que distinguiu também Lisboa como Melhor Destino City Break do Mundo e, o Algarve, como
o Melhor Destino de Praia do Mundo.
 
A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, considera que "vencendo todos os
constrangimentos, preservamos a reputação e a notoriedade dos nossos destinos". "Mostramos ao
mundo que somos um país seguro, pronto para a todos receber, quando assim for possível. Muito
obrigada a todos os portugueses, que contribuíram para que Portugal continue a estar entre os
melhores", acrescentou.
 
Considerados os óscares do turismo, os World Travel Awards são atribuídos anualmente, desde 1993,
pelos profissionais do setor a uma escala mundial, distinguindo o trabalho desenvolvido na indústria
turística de modo a estimular a competitividade e a qualidade do turismo.
 
Segue-se a lista completa de prémios atribuídos a Portugal nos World Travel Awards 2020:
 
World's Leading Luxury Leisure Resort - Conrad Algarve
 
World's Leading Tourism Development Project - Dark Sky Alqueva, Portugal and Spain
 
World's Leading Golf & Villa Resort - Dunas Douradas Beach Club
 
World's Leading Wine Region Hotel - L'AND Vineyards
 
World's Leading Adventure Tourist Attraction - Passadiços do Paiva (Arouca UNESCO Global Geopark)
 
World's Leading Classic Hotel - Olissippo Lapa Palace Hotel
 
World's Leading Fine Dining Hotel Restaurant - Vila Joya Hotel Restaurant
 
World's Leading Conservation Company - Parques de Sintra - Monte da Lua
 
World's Leading Airline to Africa - TAP Air Portugal
 
World's Leading Airline to South America - TAP Air Portugal
 
World's Leading Inflight Magazine - Up Magazine (TAP Air Portugal)
 
World's Leading City Break Destination - Lisboa
 
World's Leading Beach Destination - Algarve

Página 33



 
World's Leading Island Destination - Madeira

Página 34



A35

Dunas Douradas, Vila Joya e Conrad Algarve premiados nos World Travel Awards
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 01/12/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9c7ab018

 
Na mesma gala em que o Algarve foi eleito o Melhor Destino de Praia do Mundo
 
O Dunas Douradas Beach Club, o hotel Conrad Algarve e o restaurante Vila Joya trouxeram para casa
galardões do World Travels Awards, ganhos na mesma gala em que o Algarve foi considerado, pela
primeira vez, o Melhor Destino de Praia do Mundo.
 
O aldeamento turístico algarvio de 5 estrelas Dunas Douradas Beach Club, em Loulé, voltou a triunfar
na categoria de World's Leading Golf & Villa Resort, galardão que assegura pelo segundo ano
consecutivo.
 
Para Sílvia Biscaia, diretora geral deste aldeamento, o facto do Dunas Douradas ter sido novamente
distinguido como World's Leading Golf & Villa Resort, na mesma gala em que o Algarve venceu como
Melhor Destino de Praia do Mundo  é uma prova inequívoca que as sinergias criadas entre agentes do
setor público e privado para tornar a região algarvia num marco do turismo mundial continuam a ser
produtivas e bem expressivas. Com a sede das pessoas por novas viagens, a trilogia idiossincrática do
turismo algarvio - golfe, praia e gastronomia - voltará mais forte que nunca quando toda esta onda
pandémica terminar .
 
Vila Joya
 
Já o Vila Joya Hotel Restaurant, no empreendimento com o mesmo nome, situado na Praia da Galé
(Albufeira) venceu na categoria World's Leading Fine Dining Hotel Restaurant, prémio que já havia
arrecadado em 2018 e em 2014.
 
Na gala que decorreu em que Moscovo, na passada semana, também o Conrad Algarve, situado na
Quinta do Lago (Loulé) voltou a impôr-se na categoria World's Leading Luxury Leisure Resort, que já
havia vencido por cinco vezes.
 
Segundo Graham Cooke, fundador dos World Travel Awards, este foi o ano em que se registou um
maior número de votações por parte dos consumidores de turismo.
 
Conrad Algarve
 
Sul Informação
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