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Experiencing the freedom of the Algarve
 
By Paula Martins,
 
in News ·
 
04-12-2020 01:00:00 · 0 Comments
 
While the global pandemic has affected every country and every industry, the head of tourism in the
Algarve believes that you can "never feel as much freedom as you do in the Algarve".
 
ETourism may be the golden goose of the Algarve; however, this year many people have avoided
coming to their favourite destination. As a result, the local economy has also been affected by the lack
of tourism, which has led João Fernandes, president of Tourism Algarve Region (RTA), to take serious
measures to face the impacts of Covid-19 on the main pillar of the Algarve economy.
 
Tourism has been forced to reinvent itself in order to face the current situation of fear caused by
Covid-19, proving that this country is a safe destination. After all, the Algarve continues to be a
symbol of rest, happiness and good times.
 
Despite the restrictions on freedom of movement implemented throughout Europe, "you never feel as
much freedom as you do in the Algarve", said João Fernandes, president of the Algarve Tourism
Region, in an interview with The Portugal News.
 
João Fernandes said that the Algarve is one of the safest destinations in the world. "We werethe first
region in the world to have a manual of good practices", he said. In addition, according to the
president, "the Algarve has less than half the European average of new cases per 100 thousand
inhabitants in the last 14 days, which is the reference indicator" that makes the Algarve a destination
of safety when compared to the rest of Europe.
 
The new ambassadors of the Algarve
 
One of the reinventions carried out by João Fernandes was the creation of new Algarve ambassadors.
They are foreigners that reside in the Algarve for a long time and might help to show that the Algarve
is in fact a safe place to live, work or to stay for holidays.
 
These foreign residents working as ambassadors are important because they have direct contacts in
their countries, including family and friends. "With a message of proximity they are able to say that
the Algarve has been preventing and controlling the pandemic. "These are the people who know
theAlgarve and know the people who visit us from other foreign markets and their message is
obviously a message with a greater degree of trust", explained João Fernandes.
Additionally, in a time of uncertainty and in which laws are passed every week, the RTA is working on
providing information in order to clarify some questions about security that must be taken into account
in the territory. According to the president, the RTA is also working closely with Safe Communities
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Portugal to help in the interpretation of the law and in their correct translation into English. So that
people always feel informed about what is going on in Portugal.
 
Why not work in the Algarve?
 
This is the new campaign launched by the RTA and it can be a solution for those who are fed up of
staying at home all day for remote working. Choosing the Algarve to work has a lot of advantages, for
instance, for citizens who work in United Kingdom, "the timezone is the same in London and in Faro,
so they can work at the same hours, which is not the case in any other European country. So if they
have to get up at 7am in the morning, here they also get up at 7am and will do the same job and then
play golf or go hiking, diving, sailing or horseback riding", Fernandes said to The Portugal News.
There is the possibility to enjoy a better quality of life, quality of work and leisure. Remote working
allows people to live in a place with better weather and to be able to combine work with leisure, while
maintaining a highly productive professional life.
 
Algarve: a sustainable destination
 
Although there is no destination in the world that can say that it is 100 percent sustainable, according
to João Fernandes, there are some countries in which an increased effort is being made in this
direction, such as the south of Portugal. "The Algarve region has more and more wind farms, solar
energy, and practicing the reuse of treated water in garden spaces, golf courses, etc. It is also the
region of the country that has the highest rates of selective collection of residues, has the largest
number of blue flag beaches, which means that it has good quality of its water, hotels, rent a car,
restaurants and the like have made an effort to move towards sustainable development", said João
Fernandes.
 
Besides, "sustainability isn't only environmental, but also social, in the sense of reducing seasonality,
which allows us to have more stable and well-paid jobs, all of this is also sustainability. When we
reinforce culture we are also talking about sustainability from a cultural and social point of view. The
Algarve is very open to change, luckily we have this experience of receiving a lot of people from
outside, and we realise the advantage of change and not the problem of it. All of this is sustainability",
he explained.
 
In any case, even with huge drops in the tourism sector, the Algarve "Compared to other destinations,
was one of the destinations that had the best performance. Transavia stated that the best
performance it had this summer was the Algarve and Luftansa pointed out the Algarve and Greece",
concluded the president of Tourism Algarve Region.
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Crise no Turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=5833f4b4-f936-4b15-95da-

856c2990d958&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Hoje, o setor do turismo manifestou-se em 3 cidades do país, Lisboa, Faro e Porto. Exigem-se mais
apoios para o setor. Em Faro, Duarte Baltazar fez o ponto da situação sobre as reivindicações destes
profissionais.
Comentários de Eliseu Correia, porta-voz Movimento "Salvar O Turismo".
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Desmoronou mais uma parte da arriba da Praia Maria Luísa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=dfe2b081-1e8f-4389-8577-

bf5c2989f2b5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Desmoronou mais uma parte da arriba da Praia Maria Luísa, no Algarve, onde há há 11 anos
morreram 5 pessoas. As ondas e a chuva estão a deixar as falésias instáveis e as autoridades
iniciaram esta manhã uma intervenção para evitar acidentes.
Declarações de Sebastião Teixeira, Investigador da Agência Portuguesa do Ambiente.

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-12-04 14:01
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Retoma a partir da Páscoa? Aprovação da vacina da covid-19 no Reino Unido dá
esperança à hotelaria do Algarve, mas é preciso haver aviões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2020

Meio: Expresso Online Autores: Conceição Antunes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=685c19bf

 
Região tem mais de 80% dos hotéis fechados e vive "um desastre económico e social", segundo a
associação AHETA, que avisa que "a competição entre destinos vai ser terrível quando começar a
recuperação"
 
O anúncio da aprovação de uma vacina para a covid-19 no Reino Unido, onde se prevê começar já
este ano a campanha de imunização, veio dar alento às perspetivas de recuperação turística no
Algarve. Na região, mais de 80% dos hotéis da região estão de portas fechadas e sem atividade por
falta de clientes.
 
[Additional Text]:
Conceição Antunes
 
Conceição Antunes
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ESTAFE 

Entregas 
duplicam 
este ano 

Os confinamentos e 
a pandemia apaga-
ram metade do ne-
gócio da mobilidade 
das apps e dos mo-
toristas, mas dupli-
caram as entregas 
ao domicílio. A Glo-
vo contabiliza um 
aumento acumula-
do das entregas de 
comida de 112%. A 
Uber diz que o ne-
gócio de entregas, a 
nível global, cres-
ceu 135% no tercei-
ro trimestre, depois 
de já ter crescido 
113% no segundo e 
54% no primeiro. 
Os dados mais re-
centes do INE indi-
cam que, em 2019, 

houve um aumento 
de 18% no número 
de estafetas regista-
dos para um total 
de 5823. Quem anda 
no terreno diz que 
"são mais, com con-
tas partilhadas por 
vários". E as apps 
estão a reduzir a ta-
rifa base e os ga-
nhos por km. "Os 
estafetas não estão 
satisfeitos e pode 
haver protestos", 
avisou um estafeta. 

11111 

O 
Número de em 
TVDE à venda 
aumentou entre o in 
de março e o fim de ou 
tubro. Regista-se um 
crescimento de 200% 
(de 28 para 84) nas em 
presas à venda no Olx 
nos distritos de Lisboa 
Porto e Setúbal. Face a 
janeiro, é de 500%. 

• ' 
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Operadores TVDE 
no distrito de Lisbo 
Mais de metade dos 
operadores TVDE regi 
tados em Portugal 
(8043, a 12 de outubr 
localizam-se no dis 
to de Lisboa. Há u 
ano, o país tinha 803 
operadores TVDE li-
cenciados. 

• 

o 

o 

z • 
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Negócio TVDE já não 
sustenta motoristas 
Pandemia reduziu a procura em 50%, mas há cada vez mais condutores e 
alguns já passam fome. Empresários pedem intervenção urgente do Governo 

Erilca Nunes 
erika@jn.pt 

Uber) pode ser reduzida até 
30%, para 1,75€ (o motoris-
ta recebe 1,31€). Os profis-
sionais alegam que, se não 
aceitarem trabalhar pela ta-
rifa mínima, não recebem 
pedidos, quando o algorit-
mo da aplicação privilegia-
va, antes, a distância ao 
cliente e a pontuação do 
motorista. 

pregados que procuram ren-
dimento no setor". O repre-
sentante dos empresários 
explica que "os apoios a só-
cios-gerentes, o lay-off e as 
moratórias nos créditos dos 
automóveis até março de 
2021 estão a ser usados, mas 
não são suficientes". 

Aquela associação estuda 
um conjunto de medidas 
para o setor que entregará 
ao Ministério da Economia 
que incluem, entre outras, 
linhas de crédito específicas 
e redução de impostos, 
como a isenção do imposto 
único de circulação para os 
TVDE, à semelhança do que 
beneficiam os táxis. 

MOBILIDADE  No último 
ano, o número de motoris-
tas TVDE (transporte de 
passageiros em veículo des-
caracterizado) certificados 
aumentou de 18 265 para 
28 100 (54%). Desde que a 
pandemia começou, o ritmo 
de licenças cresceu para 531 
por mês, refletindo a procu-
ra de alternativas para o de-
semprego noutros setores. 
Mas os passageiros diminuí-
ram 50% e as empresas 
TVDE não aguentam. 

"Ainda que as pessoas es-
tejam a preferir o transpor-
te individual ao coletivo, 
coma falta de turistas e o te-
letrabalho, a quebra na pro-
cura é superior a 50% ", asse-
gura Miguel Colaço, presi-
dente da Associação das Em-
presas e Operadores TVDE. 

A este panorama, somam-
-se "seguros elevadíssimos, 
custos acrescidos com me-
didas de contenção da co-
vid-19, como os acrílicos se-
paradores na cabina, e o au-
mento da concorrência, 
com cada vez mais desem-

 

MOTORISTAS DESESPERAM 

Do lado dos motoristas, nor-
malmente prestadores de 
serviços ou à comissão, há 
quem se queixe de ter fica-
do praticamente sem rendi-
mento e há quem admita 
"passar fome", mesmo a tra-
balhar 60 horas por semana. 

"Trabalho desde as 19 ho-
ras de sexta-feira até às 7 ho-
ras de segunda-feira. Não 
durmo, como no carro, es-
tou sempre disponível. 

40 HORAS NO VERMELHO 

"É uma violação da lei 
45/2018, porque trabalhar 
àquele preço é dumping e 
resultou numa canibaliza-
ção entre motoristas: quem 
não baixar para 0,7 não tem 
serviço", acusa Joaquim. A 
lei que regula os TVDE de-
termina que não poderão 
trabalhar abaixo do custo 
mínimo, mas ninguém es-
tabeleceu esse valor. 

João (nome fictício) fez as 
contas: há um ano, a sema-
na de 40 horas permitia pa-
gar 900 euros brutos ao mo-
torista; hoje, as mesmas ho-
ras dão prejuízo de 40€ e 
não pagam salário. Para ga-
nhar 720€ brutos, teriam de 
trabalhar 80 horas por sema-
na. "Não chega", remata. • 

Pago 60% da faturação ao 
dono do carro, sobram-me 
40 e poucos euros para vi-
ver. Passo fome", admite 
Zélia (nome fictício), que 
trabalha na região do Porto. 

Os motoristas têm receio 
de dar a cara, "porque as 
plataformas bloqueiam as 
contas em retaliação", as-
segura Joaquim (nome fic-
tício). Empresário TVDE e 
motorista "14 horas por 
dia, só para pagar as con-
tas", reclama que "o Gover-
no devia ter estabelecido 
um contingente máximo 
de carros, porque assim não 
dá para todos. Quando aca-
barem as moratórias, vai 
haver falências". 

A trabalhar na região da 
Grande Lisboa, Joaquim 
sente os efeitos do "multi-
plicador" que a Uber lançou, 
a 29 de outubro, com o ob-
jetivo dos "motoristas po-
derem decidir qual é a me-
lhor opção, reduzindo ou 
aumentando os preços onde 
e quando quiserem, e sem-
pre que quiserem". 

A tarifa base de 2,5€ (dos 
quais 1,875€ são para o mo-
torista, sendo 25% para a 
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receia ter de fechar 
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"Se presto um bom 

serviço, não vou 
baixar a tarifa" 

"Custo por km não 
está a incluir salário 

dos condutores" 

Francisco Paulista Investiu subsídio de desemprego 
no negócio que vê piorar a cada semana que passa 

Paulo Santos Crítico da lei TVDE, sem perspetivas 
de recuperação, vai resistir graças a menos custos 

Uber lançou no final de ou-
tubro veio acentuar as difi-
culdades, num momento 
em que o movimento já ti-
nha diminuído mais de 
50%. "Passo muitas horas 
parado", assegura Francisco. 

"O multiplicador permite 
aos motoristas fazer des-
contos na tarifa ao cliente 
final. A tarifa inicial está cal-
culada para recebermos 
0,47€ por km, mas a 0,7 só 
recebemos 0,30€ por km. 
Os nossos custos de opera-
ção passam dos 0,50€ por 
km, mas quem não baixou 

para 0,7 não está a receber 
chamadas", explica. 

claro", relata. Da informa-
ção que foi recolhendo e 
analisando entre os contac-
tos que possui no turismo, 
conclui que "antes de 2023, 
não vamos voltar a ter turis-
mo como dantes". Mas não 
desiste, mesmo que só con-
siga resistir, "porque o veí-
culo verde tem custos mui-
to inferiores". 

"A lei TVDE não nasceu 
bem. Veja bem: menciona 
um teto máximo para as ta-
rifas, mas não tem valor mí-
nimo. Foi a plataforma que 
odefiniu. E agora, se fizer os 

30% de desconto que a Uber 
propõe com o multiplica-
dor, não estarei a fazer dum-
ping, que é ilegal?", justifi-
ca. "Para calcular se há dum-
ping, a lei devia ter definido 
opreço de custo, mas não o 
fez. Porquê? Porque é que 
5% do valor cobrado pelas 
plataformas é receita da Au-
toridade da Mobilidade e 
dos Transportes, que devia 
fiscalizar, mas não fiscali-
za?", acrescenta. 

Não adianta estar 
ligado a um domingo 
10 ou 12 horas para 
faturar 30€ ou 40€ 

DESUNIÃO SEM SALÁRIO 

Sobre a discussão do custo 
de operação, que varia con-
forme o número de viaturas 
e a região de cada operador, 
Paulo Santos ainda faz um 
reparo: "Quando falam 
num custo por km à volta de 
50 cêntimos só estão a con-
siderar o custo do combus-
tível. Ninguém está a in-
cluir o salário do motorista e 
por isso não chega para so-
breviver". Paulo Santos re-
sume e diz que a "canibali-
zação entre motoristas", 
que veio expor a desunião 
da classe, é o calcanhar de 
Aquiles dos empresários e 
dos trabalhadores TVDE.• 

Se o multiplicador 
viesse em 2019, 
ninguém protestava. 
Agora agravou crise 

Se baixar tarifa a 
menos de 1, vou ter o 
problema de estar a 
pagar para trabalhar 

Não vou desistir, mas 
tenho de ter os pés 
bem assentes para 
gerir bem e suportar 

DESILUSÃO  Homem calmo, 
ponderado e bom conversa-
dor, Francisco Paulista gos-
tou "do contacto com o pú-
blico e da liberdade de horá-
rios", quando, em 2017, co-
meçou por ser motorista 
TVDE em part-time. Não 
ganhava mal e achou que 
podia fazer da atividade um 
emprego a tempo inteiro. 
"Comecei em dezembro, foi 
um bom mês. Janeiro e fe-
vereiro também foram, de-
pois veio março e a pande-
mia. Agora, está muito com-
plicado", lamenta. 

"Trabalho dez a 12 horas 
por dia, seis dias por sema-
na, e só dá para pagar as con-
tas, que são elevadíssimas. 
Só tiro o domingo para estar 
com a família, porque não 
me adianta estar ligado e 
não faturar. Não sei se pas-
sarei do final do ano", expli-
ca o motorista, numa entre-
vista em que não quer cul-
par as plataformas eletróni-
cas. Responsabiliza o Go-
verno e os reguladores pela 
falta de clarificação da lei e 
de fiscalização das condi-
ções em que está a vigorar. 

O multiplicador que a 

REVOLTA  Orgulhoso, deter-
minado e assertivo, Paulo 
Santos já tinha experiência 
em gestão de uma loja de ar-
tigos desportivos, quando, 
em 2017, trocou o atendi-
mento ao balcão pelas corri-
das e transferes de turistas 
na região de Lisboa. 

"Ganhava mais, em me-
nos horas de trabalho e com 
muito menos responsabili-
dades", explica, lamentan-
do não ter avançado logo 
para a figura de parceiro. "Se 
tivesse trabalhado logo para 
mim, tinha ganho mais di-
nheiro", acrescenta. 

O passo de investir na em-
presa foi dado em fevereiro 
do ano passado, com um au-
tomóvel"verde" para servi-
ço na cidade e uma carrinha 
de nove lugares para servi-
ço privado para hotéis e hos-
tels. Sempre sozinho, por-
que "é muito difícil encon-
trar motoristas que respei-
tem os carros dos outros", 
Paulo Santos não tinha 
mãos a medir com tantos 
turistas. "Quando a pande-
mia começou, o negócio 
caiu 70% na cidade. Nos ho-
téis, acabou por completo, 

FALTA FISCALIZAÇÃO 

"O Governo devia fazer fis-
calização às plataformas, ao 
algoritmo que está a ser usa-
do, à documentação das em-
presas e dos motoristas", re-
clama Paulista, para quem 
"a principal responsável 
pela atual situação não é a 
Uber ou a Bolt, mas quem 
fez a lei". 

Quando investiu o subsí-
dio de desemprego na cria-
ção da própria empresa 
TVDE, há um ano, Francis-
co Paulista, de 41 anos, casa-
do, pai de duas filhas, espe-
rava poder ter um trabalho 
honesto, onde se sentisse 
motivado e que lhe permi-
tisse sustentar a família. 

"Continuo a fazer questão 
de vestir uma camisa, a 
apostar na educação e na 
simpatia e a prestar o me-
lhor serviço possível aos 
meus clientes. Por isso, não 
aceito baixar a tarifa. Sinto 
que não devo desvalorizar-
-me. Mas alguém tem de fa-
zer algo pelo setor ou vamos 
todos cair", remata.* 
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Jornal de Notícias 

Vila Verde 
PJ investiga 
contratação 
de empresas 
geridas pelos 
autarcas 

Cãmara, juntas 
e sociedades foram 
alvo de buscas P. is 

faz desesper 
st e h 

MIM Irmano 
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DINHEIRO 
IMEDIATO! 
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venda c/opçâo de 
c ompra a te 24 meneei 

1 ° Fronchising 
=OURO 

/olores ,808CEED 
,,...fintrn OUSIO A .VALORf-SJ.T 

Gmma °  Melhor colchão da Europa:  ey www.colchaoemma.pt Emma Original 
' Promoção válido  no  compra  do  colchão Ernma Original até dia 

06  de dezembro  de  2020.  Não  acumulável  com outros  promoções  no  sita. 
Promoção sujeita  ao  stock disponível. 

BLACK FRIDAY 

35% DESCONTO 
www.colchaoemma.pt 

Válido até dia 06 de Dezembro 

EUROMILHOES MAIOR JACKPOT DE SEMPRE 
joçips 

ESTA SEXTA-FEIRA 

jn.pt Diário. Ano 133. N.° 186. P 1.50e Sexta-feira 4.12.2020 Diretor-Geral Editorial Domingos de Andrade/ Diretora Inês Cardoso / Diretores-adilados Manuel Molinos, Pedro Ivo Carvanto e Rafael Babosa/ Diretor de Arte Pedro Vimentel 

Vacina só chega a todos os 
portugueses após o verão 
Primeira fase abrange 950 mil pessoas que serão imunizadas nos centros de saúde. Peritos pedem 
cautela no Natal e partidos medidas mais leves. Marcelo quer renovar emergência até 7 de janeiro P.4a9 

F 
E 

-4 

-Festa vermelha 
AEK de  "nas  na Europa S C Braga 

Famalicão 
Padre e freiras 
julgados por 
escravidão P.20 

A economista 
que passa multas 
de milhões às 
multinacionais 

TVDE  • cio em 

ie • Eng 

Grande Porto 
Estacionamento 
em saldo até ao 
fim do mês P.24 

III (0818 

NIN 

erreiros e águias apurados 
ara os 16 avos de final P. 4.1 e 

~IY
I1  

HOJE 
' riffileffl" ......M - ' epe alicão r

daqui a três semanas P.45 segura valor de Pote p.40 

PUBLICIDADE 
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"A subida vertiginosa: 
no turismo não vai acontecer 
porcue o mec o não se supera 
C .e um c ia para o outro" 

Luís Castanheira Lopes 
Administrador 
do Grupo Pestana 

ESPECIAL 1 NOVAS FORMAS DE TURISMO E A ROTA DA EN2 

'ETOvAR PORT 
CONFERÊNCIAS BPI 

PARCEIRO ALTO 
TECNOLÓGICO: PATROCÍNIO: 

REPÚBLICA r  PORTUGUESA sacie 

Rocuporação c_o te"'" 
turismo scrá lcnta 
o a oferta terá 
c e ser readaptada „ - 

L 

Duarte Pernes 

INICIATIVA  O turismo pro-
cura reerguer-se da grande 
queda que a pandemia lhe 
causou, mas a recuperação 
deve ser lenta e dificilmen-
te se poderá falar de uma re-
toma expressiva em 2021. 
Este foi, pelo menos, o ce-
nário que traçaram os res-
ponsáveis ligados ao setor 
que participaram na confe-
rência Retomar Portugal, 
organizada por BPI, Jornal 
de Notícias e TSF, com o 
apoio da Sage. 

Segundo Luís Castanheira 
Lopes, administrador do 
Grupo Pestana, o facto de o 
país manter as suas princi-
pais virtudes intactas é um 
fator positivo, no entanto o 
receio das pessoas poderá 
ser fator de retração da ati-
vidade turística. "Conti-
nuamos a ter uma paisagem 
maravilhosa, um clima fan-
tástico, hotéis de excelente 
qualidade e os portugueses 
acolhem bem quem os visi-
ta, mas falta a procura. A su-
bida vertiginosa no turismo 
não vai acontecer porque o 
medo não se supera de um 
dia para o outro, mesmo  

com a existência de vacinas 
contra a covid-19". 

Na mesma linha, a direto-
ra-coordenadora do Turis-
mo de Portugal, Lídia Mon-
teiro, não acredita que o pú-
blico de massas volte a do-
minar a tendência tão cedo 
e aponta a necessidade de 
explorar novos nichos de 
mercado: "A recuperação 
não vai ser rápida, mas não 
podemos ficar parados, te-
mos de estar preparados 
para o futuro. Num primei-
ro momento, o turismo vai 
ser consumido de forma di-
ferente, direcionado para 
pequenos grupos e para des-
tinos alternativos. Portugal 
tem um portfólio de oferta 
que responde bem a estas 
tendências". 

TEMPOS DE MUDANÇA 

Luís Machado, presidente 
daAssociação de Municípios 
da Rota da Estrada Nacional 
2 (EN2), salienta igualmen-
te a importância de prepa-
rar, tanto quanto possível e 
dentro das limitações exis-
tentes, aquilo que deverá 
marcar os próximos tempos. 
"Se queremos manter a 
marca Portugal como um 
dos melhores destinos turís-

  

ticos do Mundo, temos de 
trabalhar o período pós-pan-
demia. A oferta vai ser dis-
tinta, mas o nosso país tem 
potencialidades que ainda 
não estão exploradas". 

Do lado da Banca, João Pa-
trício, diretor-coordenador 
responsável pelas empresas 
e institucionais da área sul 
do BPI, reconheceu também 
os efeitos devastadores da 
crise: "É um momento sem 
precedentes. A contração 
económica que vamos ter 
este ano vai ser superior à 
contração acumulada que ti-
vemos nos três anos da últi-
ma crise e o turismo é dos 
mais afetados. Esta área é to-
talmente estratégica, desde 
logo pela importância que 
tem na economia nacional". 

Para que, uma vez ultra-
passados os problemas sani-
tários, o turismo possa estar 
em condições de dar respos-
ta à procura que existir, os 
oradores concordaram ser 
imprescindível dar passos 
que permitam reanimar o 
setor. Exemplos disto são, 
na sua perspetiva, o apoio à 
contratação ou a aposta no 
transporte aéreo que come-
ce a trazer de volta os turis-
tas de outrora.* 

Pandemia do medo deverá permanecer após a 
covid-19 ser erradicada, pondo travão a um possível 
crescimento rápido num setor que vive das viagens 

11 14  2 
"A oferta turística vai ser 
c_istinta, mas o nosso país tem 
3otencialidad_es c ue ainda 
não estão explorac.as" 

  

Luís Machado 
Presidente da Associação 
de Municípios da Rota 
da Estrada Nacional 2 
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Vários estabelecimentos ligados 
ao turismo têm, por todo o país, 
fechado portas sem data de rea-
bertura. Alguns poderão não rea-
brir. Históricos cafés portuenses, 
como o Majestic (na foto) 
ou o Guarany, encerraram milhões de euros foram dis-

ponibilizados pelo BPI. Se-
gundo João Patrício, todas as 
empresas inseridas na rota 
da EN2. poderão aceder a 
esta linha de crédito 
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A recuperação não vai ser-
rápida, mas não podemos ficar 
parados, temos de estar 
preparados para o futuro" 

Lídia Monteiro 
Diretora-coordenadora 
do Turismo de Portugal 

Rota da EN2 rasga o país de norte a sul 
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"Setor do turismo é totalmente 
estratégico, desde logo 
pela importância que tem 
na economia nacional" 

A  
João Patrício 
Diretor-coordenador responsá-
vel pelas empresas e institucio-
nais da área sul do Banco BPI 

ALTERNATIVA  Numa altura 
em que, de uma maneira 
geral, as pessoas estão mais 
renitentes a fazer viagens 
de longo curso e procuram 
lugares mais isolados e 
tranquilos, os municípios 
que compõem a rota da 
EN2 têm tentado aprovei-
tar para captar as atenções 
dos turistas. "A rota da EN2 
tem uma oferta diferente, 
dirigida a um turismo que 
não é de massas e sim de 
proximidade. Num ano di-
fícil como este, as pessoas 
perceberam que, afinal, há 
ofertas diferentes para 
além do sol e mar e das 
grandes cidades, como o 
Porto e Lisboa", referiu 
Luís Machado. 

Também Lídia Monteiro, 
do Turismo de Portugal, fez 
questão de exaltar o poten-
cial existente na EN2 cujo 
percurso vai de Chaves até 
Faro: "Este foi, sem dúvida, 
um exemplo muito inte-
ressante que tivemos este 
ano, já que rasga o país de 
norte a sul. Isso constitui, 
naturalmente, um atrativo 
para todo o tipo de públi-
cos, seja para os mais ou 
menos jovens ou para os 
que viajam sozinhos ou em 

da interessante para isso 
era que todo o negócio di-
gital comparticipado pelo 
Estado viesse para o nosso 
território. Queremos mos-
trar as nossas capacidades". 

Por outro lado, Luís Cas-
tanheira Lopes, do Grupo 
Pestana, apesar de reco-
nhecer as benesses que fo-
ram retiradas desta estrada, 
avisa que tal não basta para 
repor os níveis de sustenta-
bilidade do turismo: "A 
rota da EN2 é o produto 
certo para a época de pan-
demia que ainda atravessa-
mos porque os turistas pro-
curaram destinos em que 
quase não havia covid. Po-
rém, não nos podemos ilu-
dir com isso porque o con-
junto da atividade turística 
de Portugal vai muito para 
além desta realidade e a 
verdade é que a hotelaria 
das cidades esteve, global-
mente, inativa". • 
DUARTE PERNES 

família". De igual modo, 
João Patrício, do BPI, não 
poupou nos elogios ao pro-
jeto em torno desta via, re-
ferindo mesmo que "se tra-
ta de uma das maiores 
obras de coesão territorial, 
em Portugal, neste mo-
mento". 

Apesar de todos estes pro-
gressos prometedores e 
mesmo sendo o turismo 
uma ferramenta crucial, 
Luís Machado considera 
que ainda existem proble-
mas graves de outra natu-
reza que precisam de ser re-
solvidos. Por este motivo, o 
presidente da Associação 
de Municípios da Rota da 
EN2 pede mais apoios ao 
Governo: "A raiz deste pro-
jeto é socioeconómica, visa 
fixar os cidadãos e permitir, 
com as visitas, criar rique-
za e atrair investimento 
para manter as empresas. A 
nossa dificuldade é manter 
as pessoas aqui. Uma medi-
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TURISMO, RESTAURAÇÃO E ANIMAÇÃO NOTURNA 

Greve de 
fome acaba 
ao 72 dia 
PRESSÃO Movimentos juntam centenas de 
empresários nas cidades do Porto, Lisboa e Faro 

ANA BOTTO/ANDRESA PEREIRA/ DIANA 
SANTOS GOMEZ / SALOMÉ PINTO 

O
aumento da contestação 
dos empresários do turis-
mo, restauração e anima-

ção noturna deixa o Governo de-
baixo de fogo. No mesmo dia em 
que centenas de trabalhadores e 
empresários do setor do turismo 
saíram à rua no Porto, Lisboa e 
Faro, o movimento 'A Pão e 
Água' pôs fim à greve de fome 
que decorria há sete dias. 

A decisão surgiu depois de o 
chef Ljubomir Stanisic, um dos 
rostos mais mediáticos do pro-
testo, e José Gouveia, da Associa-
ção de Discotecas de Lisboa, se 
terem reunido como autarca da 
capital, Fernando Medina, 
que desbloqueou o braço de fer-
ro. Cerca das 
22h00 eram 
pedidas pizzas 
e desmonta-
das tendas em 
frente ao Parlamento. "Duran-
te sete dias sem comer já dizía-
mos disparates. Chamei António 
Costa de fascista, comparando-o 
comum ditador jugoslavo [Milo-
sevic], e tenho grande respeito 
por ele", resumiu o chef. Ljubo-
mir Stanisic mostrou-se satis-
feito pelo fim da greve, mas aler-
tou que esta semana que será 
dada ao Governo permitirá en-
contrar medidas , não rejeitando 
um regresso aos protestos. "Foi o 
Medina que nos matou a fome." 

Apesar disso, centenas de pes-
soas ligadas ao turismo alertaram 
para o drama que vive o setor. 
"Precisamos de ajuda! Se o turis-
mo cair, Portugal cai. Há ani-
madores turísticos que já perde-

  

rama casa, perderam tudo!" As 
palavras de desespero são de 
Sandra Gil, condutora de tuk-
-tuk em Lisboa. 
Organizados em grupos infor-

mais, como o ̀ Salvar0Turismo' 
e o movimento 'A Pão e Água', os 
manifestantes demarcam-se das 
tradicionais associações. Sair à 
rua ou fazer greve de fome foram 
as alternativas encontradas para 
os setores se fazerem ouvir. 

Em protesto na praça do Co-
mércio, em Lisboa, o porta-voz 
do ̀ Salvar0Turismo', Tiago An-
dré, rejeitou "mais linhas de cré-
dito ou moratórias". E pede 
"mais apoios afundo perdido e à 
manutenção dos postos de tra-
balho". Elsa Santos, dona de 
uma agência de viagens, critica 

os apoios aos 
VISA QUE sócios-geren-

 

VEL CHEGAR tes: "Parecem 

ASOS" Parlamento, 
tabu. Vão ao 

mas demoram imenso a sair de 
lá. O apoio foi de seis meses, já 
acabou e estamos a pagar a TSU 
por inteiro. É impossível." No 
Algarve, as queixas repetem-se. 
Eliseu Correia, dono de uma 
agência de viagens, frisa que "as 
moratórias são uma morte a 
prazo". "Precisamos de receber 
dinheiro a fundo perdido para 
manter os empregos." 

O ministro da Economia, Siza 
Vieira, mostrou "compreen-
são" com a revolta dos empresá-
rios, mas avisou que "não é pos-
sível chegar a todos os casos". E 
anunciou que será aprovado 
"um apoio a fundo perdido" para 
ajudar as empresa a fazer face 
às despesas com rendas. o  

LISBOA 

Toy e Ljubo-

 

mir em frente à 
AR. Chef foi as-

 

sistido na 4ª fei-

 

ra, mas voltou 
à greve de fome 
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()Movimento 'Salvar0Turismo' esteve no Terreiro do Paço eFim da greve, ontem à noite, foi celebrado com pizzas 
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ONa Doca de Faro, empresários relataram dificuldades ©Região tem sido fortemente castigada pela falta de turistas 
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PJ investiga morte 
de bebé por asfixia 
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Campeão de saltos 
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Turismo da Madeira sofre 
com restrições na Europa e 
aguarda luz ao fundo do túnel

O cenário não é o mais animador 
para a hotelaria madeirense, devi-
do às restrições que vão sendo im-
postas em países como o Reino 
Unido, Alemanha, Espanha e 
França. Os impactos são fortes, 

por via das quebras nas visitas ou 
por cancelamentos, e a retoma não 
parece vir no curto prazo. A espe-
rança ainda reina no sector mas, 
nesta altura, a luz não parece sur-
gir ao fundo do túnel, pelo menos 
no imediato. 

A vaga de coronavírus tem afe-
tado alguns dos principais merca-
dos emissores do turismo da Ma-

deira. Alemanha, Reino Unido e 
França foram o Top 3 dos merca-
dos emissores externos da região 
autónoma. Das 8.360.844 dormi-
das na Madeira, em 2019, estes 
países foram responsáveis por 
4.855.405, o que corresponde a 
58%. 

Em 2019, a Alemanha respon-
deu por 2.093.307 dormidas, o 

Reino Unido por 1.970.750 e 
França por 791.384. Espanha é um 
mercado, para a Madeira, com me-
nos relevo, correspondendo a 
194.287 dormidas em 2019. 

Se estes países são importantes 
para a região, importa referir que 
também têm sido dos mais afeta-
dos pela pandemia, na Europa, 
deixando o sector turístico da Ma-

O coronavírus tem afetado fortemente mercados fulcrais para o turismo da Madeira. Quebra nas reservas  
e cancelamentos têm sido desafios para a hotelaria. Levantamento de restrições alimenta esperança.

RUBEN PIRES   
rpires@jornaleconomico.pt

HOTELARIA
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Lu
sa

deira na incerteza ou, pelo menos, 
à procura de alternativas que com-
pensem as restrições da pandemia 
anunciadas nesses países. 

O Savoy Signature, com seis 
hotéis na Madeira e 2.500 camas 
disponíveis, tem sentido os efei-
tos das restrições impostas por 
vários países europeus. Ricardo 
Farinha, CCO do Savoy Signatu-
re, diz que Alemanha, Reino Uni-
do, França e Espanha constituem 
alguns dos seus principais merca-
dos emissores. 

Ricardo Farinha diz que as res-
trições impostas nestes mercados 
“impactam necessariamente a dis-
ponibilidade das pessoas para via-
jar e, consequentemente, a nossa 
atividade”. Em outubro, sublinha 
o CCO da Savoy Signature, as re-
servas ligadas aos mercados da 
Alemanha, Reino Unido, França e 
Espanha caíram 70% no número 
de reservas de viajantes oriundos 
destes países, para as unidades 
reabertas pelo Savoy Signature. 

“Além disso, notámos, tam-
bém, um aumento exponencial de 
cancelamentos de última hora”, 
reforça. 

Questionado sobre o plano 
para compensar estas perdas, Ri-
cardo Farinha diz que em junho e 
julho o Savoy Signature reabriu 
três unidades – Savoy Palace, 
Saccharum e Calheta Beach –, 
que correspondem sensivelmente 
a 80% do total do número de ca-
mas detido pelo Savoy Signature, 
“antevendo uma procura no geral 

mais reduzida no decorrer de 
todo o ano”.  

O Gardens e o Royal Savoy ain-
da não reabriram, o NEXT está 
em fase de reconstrução. 

O CCO do Savoy Signature re-
fere que os turistas portugueses 
representam já um dos principais 
targets, e que “temos indubitavel-
mente direcionado mais a nossa 
oferta para o mercado doméstico 
– que reconhece a Madeira como 
um destino mais seguro, muito 
graças às operações de rastreio 
desenvolvidas nos aeroportos”. 

Ricardo Farinha refere que o 
Savoy Signature tem reforçado “a 
oferta de F&B e de atividades 
wellness nas diferentes unidades 
hoteleiras, com vista a ganhar 
atratividade junto do público ma-
deirense”, a par de uma “ampla 
divulgação” do protocolo de se-
gurança e prevenção (Stay Safe 
Stay Savoy). 

“Estes são apenas alguns dos 
importantes esforços que o grupo 
tem feito para manter as unidades 
em total funcionamento, com 
uma oferta diversificada – embo-
ra não suficientes para fazer face 
à enorme quebra sentida no nú-
mero de hóspedes – numa atitude 
de resiliência perante o merca-
do”, reforça. 

Ricardo Farinha diz que o des-
tino Madeira tem sabido “dife-
renciar-se, com credibilidade, 
transmitindo uma mensagem de 
confiança – no que toca à preven-
ção e segurança – revelando atra-

tividade para muitos mercados”. 
Mas também alerta que a “di-

minuição efetiva” de ligações aé-
reas “não nos permite neste mo-
mento uma significativa diversi-
ficação de mercados – embora es-
tejamos já a preparar a atividade 
pós-pandemia nesse sentido”. 

 
Recuperação ainda  

é uma miragem 
O CCO do Savoy Signature diz 
que, de “forma a manter a conec-
tividade da Madeira com a maior 
parte dos aeroportos, com os 
quais ficámos sem ligação direta 
no imediato, é importante conti-
nuarmos com a distribuição que 
companhias aéreas como a TAP, 
British Airways, Lufthansa, KLM 
(através da Transavia) ou Swiss 
(através da Edelweiss), podem fa-
zer através dos seus hubs e da sua 
vasta rede de rotas”. 

Na opinião de Ricardo Farinha, 
isto permitiria maximizar as ci-
dades que, com uma escala, te-
riam ligação à Madeira. 

No entanto, também defende 
que “ainda não é possível” falar 
em recuperação”. O CCO do Sa-
voy Signature diz a atividade foi 
crescendo lentamente, subli-
nhando que o verão foi mais cur-
to que o habitual, e que as medi-
das de confinamento decretadas 
em outubro abalaram o otimismo 
“muito moderado” que estava a 
começar a ganhar lastro. 
 
Reservas para ‘a festa’  

estão abaixo de outros anos 
Ricardo Farinha diz que as reservas 
para o período de Natal e fim de 
ano das três unidades reabertas do 
Savoy Signature – Savoy Palace, 
Saccharum e Calheta Beach –, “es-
tão aquém” de outros anos, a que 
acresce um aumento de cancela-
mentos de última hora nos últimos 
meses. Contudo, o CCO da Savoy 
Signature diz que “está confiante” 
na entrada de mais reservas de últi-
ma hora, em comparação com anos 
anteriores, “tal como já aconteceu 
durante os meses de junho a setem-
bro em todos os hotéis que reabri-
mos da Savoy Signature”. 

Apesar disso, Ricardo Farinha 
diz que tudo vai depender das 
medidas de contenção que forem 
implementadas nos países de ori-
gem e também na capacidade das 
companhias aéreas retomarem as 
suas operações. 

O FourViews é outro grupo 
hoteleiro que está a sentir forte-
mente os impactos da situação 
epidemiológica que se vive no 
Reino Unido, Alemanha, Espa-
nha e França. 

O diretor-geral de operação do 
grupo FourViews, Sérgio Costa, 
admite que se a Alemanha entra 
num lockdown, como a Inglaterra 
e a Holanda, em que ninguém 
viaja, isso pode provocar o fecho 
do Monumental (única unidade 
aberta do grupo). 

Sérgio Costa afirma que o fluxo 
de viajantes oriundos da Holanda 
e Reino Unido, mercados impor-
tantes para o FourViews, “fecha-
ram portas”, e isso levou a uma 
“quebra violentíssima”. O dire-
tor-geral do FourViews referiu 
que, neste contexto, foi preciso 
fechar o Oásis. 

“Nesta fase, o FourViews tenta 
perceber como as coisas vão cor-
rer na Alemanha e no território 
continental”, explica. 

Relativamente ao território 
continental, Sérgio Costa diz que 
é um mercado importante se 
houver confiança para viajar nes-
te final de ano. “Que é um bocadi-
nho a nossa esperança de faturar 
alguma coisa e manter o Monu-
mental aberto”. 

Sérgio Costa diz que Espanha e 
França têm um “impacto grande” 
para o grupo. 

Quanto a Espanha, Sérgio Cos-
ta sublinha que, no caso do Four-
Views, é um mercado mais de ve-
rão, pelo que não irá fazer tanta 
diferença, enquanto França é um 
mercado de outono e primavera. 

“Esperamos vir a recuperar a 
partir de maio, devido à vacina, e 
que esse mercado comece a viajar 
nessa altura”, adianta, referindo-
-se ao mercado francês. Sobre 
este, acrescenta que, neste outo-
no, “houve impacto”, e o verão, 
em termos de Espanha “foi para 
esquecer”.  

O diretor-geral do FourViews 
complementa esclarecendo que 
isso “não quer dizer que não ti-
véssemos ou não estejamos a ter 
algum mercado espanhol. Até te-
mos. Mas são números residuais”. 

 

Redução de custos é resposta 

para quebra na ocupação 
Segundo Sérgio Costa, o Four-

Views tem procurado aproveitar 
as medidas que têm sido anuncia-
das pelo Governo Regional para 
o sector, em que se inclui a redu-
ção de horários, como forma de 
compensar estes impactos. 

O diretor-geral do FourViews 
diz que o grupo hoteleiro tem 
procurado também reduzir ao 
máximo os custos operacionais, 
mas salienta que as perspetivas 
para os próximos meses no Four-
Views “não são animadoras”. 

Sérgio Costa sublinha que o 
mercado interno “não tem fun-
cionado, é mais residual”, apesar 
de sublinhar a importância que o 
mercado interno teve no verão 
no Oásis. 

O diretor-geral refere que o 
Reino Unido vai tomar uma deci-
são no início de dezembro sobre 
o lockdown. Caso este seja levan-
tado e as viagens permitidas, Sér-
gio Costa, diz que algumas opera-
ções já comunicaram que iriam 
regressar ao trabalho, e que pode 
haver alguma “luz ao fundo do 
túnel”, pelo menos para finais de 
dezembro. ●

Alemanha, Reino 
Unido e França  
estão no ‘Top 3’  
dos mercados 
externos  
e representam  
58% das dormidas  
na Madeira.  
São também alguns 
dos países europeus 
que têm sido 
fortemente afetados 
pela pandemia
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Gritar SOS na rua 
em defesa de 100 
mil empregos 
Movimento fala em quebras de rentabilidade 
acima dos 80% no turismo e exige mais apoios 

MANIFESTAÇÃO C O m que-
bras superiores a 80%, o tu-
rismo será forçado a despe-
dir. Segundo o movimento 
SOS Salvar o Turismo, que 
se manifestou, ontem, nos 
Aliados, no Porto, 100 mil 
pessoas podem perder o em-
prego até ao final do ano, se 
o Governo não apoiar finan-
ceiramente o setor. 

Nem a chuva os demoveu. 
Cerca de uma centena de 
pessoas, com cartazes em 
várias línguas, manifestou-
-se junto à Câmara do Porto, 
com dois objetivos em men-
te: conseguir uma audiência 
com o ministro da Econo-
mia, Pedro Siza Vieira, e ob-
ter a garantia do Governo de 
que o setor do turismo será 
ajudado financeiramente. 

"Há medidas que podem 
ser tomadas", considera um 
dos organizadores do pro-
testo do movimento SOS 
Salvar o Turismo, David Al-
meida. Em concreto, pede-
-se a redução do IVA em 
50%, o prolongamento do 
lay-offsimplificado e a isen-
ção da TSU (taxa social úni-
ca). Todas as medidas se-
riam para empresas com 
quebras superiores a 35% e 
para vigorar até setembro 
do próximo ano. 

É que, segundo o movi-
mento, se nada for feito, até 
ao final do ano, "100 mil 
pessoas irão perder o em-
prego. Há empresas com 
quebras acima dos 80% ", 
garante David Almeida.* 
HERMANA CRUZ 
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Manifestação nos Aliados pede ação ao Governo 
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AHRESP defende utilização de alojamento local para outros usos
O Decreto-Lei nº 99/2020 prevê a possibilidade de afetação de Empreendimentos Turísticos 
a novos usos considerados compatíveis com a normal atividade turística. Esta possibilidade foi 
dada apenas aos Empreendimentos Turísticos, deixando de fora o Alojamento Local, facto que a 
AHRESP lamenta e razão pela qual se pede revisão urgente. “Esta crise tem atingido todas as for-
mas de alojamento turístico por igual, e qualquer medida legislativa destinada a suportar a ativi-
dade neste momento de quebra histórica de faturação deve ser transversal”, conclui a associação. 
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Tourism future 

-

-

-

-
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Ordem dos Economistas 
e RTA debatem «Futuro 
do Turismo no Algarve»
A Ordem dos Economis-
tas organiza na sexta-fei-
ra, dia 4 de dezembro, às 
19 horas, em conjunto com 
a Região de Turismo do Al-
garve (RTA), um debate su-
bordinado ao tema «O Fu-
turo do Turismo no Algar-
ve». Atendendo à situação 
sanitária, a iniciativa, que 
tem uma duração de 60 
minutos, será unicamen-

te transmitida online (ht-
tps://www.facebook.com/
turismodoalgarve/live/). 
A moderação estará a car-
go de Patrícia Manguito 
(jornalista da TVI) e usa-
rão da palavra João Fer-
nandes, presidente da RTA 
e Reinaldo Teixeira, ad-
ministrador da Garvetur 
e membro da Ordem dos 
Economistas.
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RESTRICTIONS  ||  The “few 
bookings” that Algarve 
hotels had for the long  
December weekends had to 
be cancelled due to the latest 
municipal travel restrictions 
announced by the Portu-
guese government.

“People were taken by 
surprise and have had to 
cancel their bookings,” João 
Soares from the association 
of hotel businesses in Por-
tugal (AHP), and the owner 
of a hotel in Quarteira, told 
TSF radio.

“We launched campaigns 
and offered special prices in 
the hopes that people would 
come, but it is not working.”

Elidérico Viegas, presi-
dent of the Algarve hoteliers’ 
association (AHETA), said 
that the restrictions have 
dashed all hopes that these 
long Bank Holiday weekends 

could provide some much-
needed “oxygen” for the 
region’s hotels.

Now, their focus is shift-
ing to the festive season at 
a time when around 80% of 
hotels are closed.

“Hoteliers are waiting to 
hear news (from the govern-
ment) about Christmas and 
New Year in order to know 
how to proceed,” said Viegas.

However, Prime Minister 
António Costa has already 
admitted that State of Emer-
gency measures would 
likely run into Christmas 
and New Year.

The AHETA boss says the 
crisis caused by the pan-
demic will have a lasting 
impact on the hotel sector 
and “it will take three to four 
years for us to return to the 

the past,” he concluded. M.B.

Algarve hotels see 
rush of long weekend 
cancellations due to 
borough lockdowns
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Turismo afunda  
em outubro mas  
Algarve foi exceção
O sector do alojamento tu-
rístico deverá ter registado 
um milhão de hóspedes e 
2,4 milhões de dormidas, o 
que corresponde a quebras 
de 59,3 por cento e 63 por 
cento, respetivamente, face 
ao mesmo período do ano 
passado, divulgou o Insti-
tuto Nacional de Estatística 
(INE) na segunda-feira, dia 
30 de novembro.  De acor-
do com a estimativa rápida 
publicada pelo INE, a ativi-
dade turística voltou a in-
tensificar as reduções em 
outubro, depois de em se-
tembro ter registado dimi-
nuições de 52,7 por cen-
to e 53,4 por cento no nú-
mero de hóspedes e nas 
dormidas, respetivamente.  
No entanto, aquela entida-

de identifica um crescimen-
to das dormidas de residen-
tes no Algarve (subida de 
quatro por cento), «que po-
derá ter estado relaciona-
do com a realização de um 
evento desportivo neste 
mês na região», referindo-se 
ao Grande Prémio de Portu-
gal em F1, em Portimão, en-
tre os dias 23 e 25 de outu-
bro. Quanto aos principais 
mercados emissores, a tota-
lidade manteve decréscimos 
expressivos em outubro. 
Nesse mês, 29,9 por cen-
to dos estabelecimentos 
de alojamento turístico te-
rão estado encerrados ou 
não registaram movimen-
to de hóspedes (24 por cen-
to em setembro), acrescen-
ta o INE.
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DESTAQUE

Eliseu Correia: «Algarve 
deveria procurar já  
a pole position» para  
a retoma do turismo
Na semana em que a empresa EC Travel completa 10 anos de atividade,  
Eliseu Correia, 52 anos, partilha a sua visão sobre o mercado turístico  
pós-COVID-19. Empresário algarvio acredita que o Algarve deveria procurar 
posicionar-se, desde já, para estar na linha da frente das intenções de viagem 
assim que a pandemia der tréguas
Bruno Filipe Pires
bruno.pires@barlavento.pt

barlavento: Como tem 
sido gerir uma empresa 
turística num ano  
como este?
Eliseu Correia: Nesta casa, 
entre os escritórios que te-

mos no Algarve, Lisboa, Porto 
e Madeira, trabalham 20 pes-
soas. Não faço dinheiro des-
de março. Não tive Páscoa, ti-
vemos um verão que come-
çou no final de junho e du-
rou meia dúzia de semanas, 
agravado pelo facto da to-
tal incapacidade que tivemos 

por parte do nosso governo 
de fazer valer os números da  
COVID-19 e de termos fica-
do de fora da primeira pon-
te área dos britânicos. Signi-
ficou isso que a Grécia, Espa-
nha e todos os nossos concor-
rentes encheram as marmi-
tas de clientes nesta primeira 

fase. Nós só fomos a jogo um 
mês depois. E quando con-
seguimos entrar para a zona 
verde, durante duas semanas 
tivemos um boom, mas con-
seguimos estragar assim que 
os números de Lisboa come-
çaram a disparar. E em vez de 
alguém se ter logo demarcado 
e dito que Lisboa era uma coi-
sa e o Algarve é outra para sal-
vaguardar os nossos interes-
ses, não fizeram nada. Aliás, 
fizeram aquilo que terá sido 
o maior erro de todos deste 
ano, pelo menos na minha óti-
ca, que foi avisar com 15 dias 
de antecedência que íamos 
entrar em estado de calami-
dade. O que significa que co-
municámos ao mercado turís-
tico que não só tínhamos pro-
blemas como dali a 15 dias ía-
mos estar bem piores, porque 
coincidia com o início das au-
las, e íamos alterar o estado 
das coisas no nosso país. Tem 
sido uma vida muito difícil 
para qualquer profissional de 
turismo. Temos tido só coisas 
contra nós, nada a favor. Não 
foi tomada uma única medi-
da que nos favoreça. Veja-se 
agora a proibição de circula-
ção entre concelhos nos fe-
riados. Era uma oportunidade 
para o pouco negócio que ain-
da podia haver. Nós somos um 
todo. As pessoas às vezes não 
entendem isso. O meu cliente 
vai para o hotel, para o restau-
rante, para o bar, vai meter ga-
solina, vai a todo o lado. Nós 
só conseguimos criar riqueza 
se tivermos cá gente. Isto não 
tendo ninguém, não funcio-
na. Mas confinam-nos às nos-
sas casas e proíbem-nos de 
circular. Não chega cá ajuda, 
não chega cá dinheiro a fun-
do perdido. É muito difícil en-
tender como se considera que 
o turismo é alavanca da nos-

sa economia e depois todas 
as medidas tomadas são em 
contrário. Foi arranjada uma 
linha de crédito para as em-
presas de exportação. Sabe-
mos que 50 por cento dos ser-
viços de exportação são turis-
mo, imagine-se qual a área da 
economia que não foi contem-
plada nesta linha? O turismo. 
É inacreditável.

Que pode dizer em relação 
às reservas para 2021?
As reservas que temos em 
casa para o próximo ano estão 
acima das reservas que tínha-
mos no ano passado na mes-
ma altura. Mas isso não quer 
dizer nada. Só tenho mais por-
que houve muita gente que 
cancelou as deste ano e alte-
rou-as para o próximo.

Então, quais as  
suas expetativas?
Se houver entretanto uma va-
cina, seja qual for, ou um me-
dicamento era ótimo, se isso 
acontecer, eventualmente po-
demos ver a tal famosa luz ao 
fundo do túnel porque o nos-
so maior inimigo neste mo-
mento chama-se medo. Esta 
indústria é muito sensível a 
tudo. Neste momento as pes-
soas não viajam, a maior par-
te, porque estão confinadas 
na Europa toda. Mas, à exce-
ção desse pormenor, o medo 
tem sido o principal travão a 
que as pessoas se desloquem 
e venham para o Algarve e ao 
nosso país. Temos de passar 
do medo para segurança e es-
perança, que as pessoas não 
tenham medo de viajar. Aí 
poderemos ambicionar algu-
ma normalidade, sendo que, 
a normalidade que vamos 
encontrar em 2021 não terá 
nada já com a normalidade 
que definíamos em 2019.

Acredita que esta 
pandemia vai mudar 
comportamentos a longo 
prazo, e que o turismo 
terá de se reinventar? Será 
que no futuro próximo, 
as pessoas vão evitar o 
tradicional turismo de 
massas e preferir outro 
tipo de oferta?
A indústria vai demorar tem-
po a retomar a velocidade 
que tinha em termos de volu-
me. Agora, em termos de ex-
petativa daquilo que as pes-
soas vão procurar, acho que 
vão querer aquilo de que 
têm saudades, ou seja, a tal 
normalidade. Penso que vão 
querer ir exatamente aos 
mesmos sítios onde iam an-
tes disto tudo acontecer. Não 
acredito que vá haver uma 
maior consciencialização do 
género de procurar um ho-
tel que seja «Clean & Safe», 
ou que tenha um carimbo 
de qualidade, ou um unida-
de no interior algarvio. Isso 
não vai acontecer porque es-
tamos agora com um travão 
que se chama medo. Destra-
vamos o medo e as pessoas 
vão à procura dessa normali-
dade que lhes é familiar. Ou 
seja, vão evitar os sítios que 
tenham medidas de seguran-
ça em exagero porque já lhes 
bastou terem estado confina-
dos durante meses e depois 
irem para um hotel que pa-
rece que estão dentro de um 
laboratório. O turismo tem 
a ver com experiências, com 
emoção. O ser humano pro-
cura o bem-estar e conhe-
cer coisas novas. Na minha 
opinião, a partir do momen-
to em que houver seguran-
ça, vacinação e medicação, 
que é aquilo que precisamos, 
as pessoas vão retomar as  
suas vidas.
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O Algarve devia estar  
a preparar-se para o  
pós-pandemia, certo?
Infelizmente, a nossa Região 
de Turismo do Algarve (RTA) 
e a nossa Associação de Tu-
rismo do Algarve (ATA) são 
inexistentes. Assistimos, num 
ano destes, em que o único 
mercado era o doméstico e o 
nacional, em que se devia ter 
apostado todas as fichas nes-
se mercado porque com ga-
rantia não havia mais nada, 
a uma total inexistência. Não 
vimos nenhuma campanha 
na televisão, não vimos mu-
pis ou outdoors em Lisboa ou 
no Porto, não vimos nenhuma 
ação especificamente virada 
para o retalho. Não fizeram 
nada. Agora, o que é neces-
sário fazer e já devia estar na 
rua, são ações para que quan-
do chegarmos à tal normali-
dade, estarmos em Pole Posi-
tion. Tal como o piloto Miguel 
Oliveira, arranca primeiro 
com o intuito de chegar pri-
meiro. Mas isso não é assim. E 
não tem nada a ver com este 
2020 e com a COVID-19. Isto 
tem sido assim todos os anos 
porque não somos pró-ativos. 
Somos reativos e isso agora 
dá mais nas vistas porque es-
tamos todos na miséria. Esta-
mos mais expostos.

Pode desenvolver  
mais esse raciocínio?
Vejamos que houve uma série 
de situações que foram com-
pletamente contra os inte-
resses do Algarve e não hou-
ve contraditório. Temos uma 
RTA que não fez um único 
contraditório durante o ve-
rão inteiro. E tinha tanta, mas 
tanta coisa para dizer. Como 
sou homem de fé, tenho fé 
que possam ainda dizer algu-
ma coisa, mas neste momen-

to, que estamos quase em de-
zembro, diria que já vão tar-
de porque vemos as Canárias 
e toda a concorrência a me-
xer-se, a posicionar-se a pro-
curar a tal Pole Position e aqui 
não se passa nada. Diz o velho 
ditado que quem quer peixe 
molha o cu. Nunca vi ninguém 
dar-me nada se ficar sentado 
numa cadeira à espera que 
as coisas aconteçam. Não 
vejo a dinâmica necessária. 
Isto era ir lá para fora agora à  
força toda…

A verdade é que continua 
a haver  
muita incerteza…
A incerteza é a desculpa que 
todos utilizamos para não fa-
zer nada.

Falemos da EC Travel  
que está a celebrar  
10 anos de atividade…
A empresa nasce na chatice 
e não deixa de ser uma iro-
nia do destino estar na cha-
tice outra vez no ano que ce-
lebra 10 anos. Todos os anos 
anteriores têm sido de cresci-
mento, em todos os aspetos. A 
empresa era uma start-up em 
2010, numa altura em que to-
das as empresas de Destina-
tion Management Company 
(DMC), como a minha, esta-
vam a fechar. O nosso traba-
lho aqui é juntarmos todo o 
produto possível e imaginá-
rio que os clientes interna-
cionais possam necessitar 
aquando das suas férias, criar 
esses conteúdos e passá-los 
aos operadores que por sua 
vez vão vendê-lo ao consumi-
dor final. Os nossos principais 
mercados são o Reino Unido, 
Irlanda, Alemanha, Espanha 
e o nacional. Quando arran-
cámos, isto foi logo conside-
rado uma loucura. Respon-
di que andar em contra-mão 
também tinha as suas vanta-
gens. Achei que tinha ali uma 
abertura porque olhava para 
o mercado e havia empresas 
DMC micro ou os grandes tu-
barões como a TUI. Ou seja, só 
havia os dois extremos, não 
havia a média. Eu não queria 
ser a maior. Queria ser o me-
lhor, que prestasse os melho-
res serviços, que fosse tec-
nologicamente mais rápida 
e que conseguisse fazer mais 
com menos e mais depressa. 
Essa foi a ambição e foi as-
sim que a EC Travel cresceu e 
passou de uma faturação, em 
2011, no primeiro ano de seis 
milhões de euros, que já foi 
ótimo e no ano passado fez o 
melhor ano de sempre e fatu-
rou acima dos 30 milhões de 
euros, com 32 ou 33 milhões.

Imagine que não tinha 
havido a pandemia.  
Que se previa para 2020?
Havia a expetativa e foi traba-
lhado para que este ano fosse 
o melhor de sempre e ultra-
passasse os 35 milhões. Era o 
que tinha projetado. Tive dois 
anos a preparar isto. Só con-

sigo falar de coração e pei-
to aberto. No dia 1 de março 
estava 25 por cento acima do 
ano passado a nível de reser-
vas em casa. A perspetiva era 
que íamos chegar à meta com 
10 ou 15 por cento de aumen-
to que fariam os 35 milhões 
de faturação. Vou fazer pos-
sivelmente 10 milhões em 
2020. Vou fazer um terço do 
que fiz no ano passado.

Dadas as condicionantes 
não é um mau resultado…
Conseguimos fazer um terço 
do valor porque tenho a me-
lhor equipa do mundo e não 
há dúvidas nenhumas disso. 
Aliás, tive o cuidado de mes-
mo quando tivemos todos 
confinados, toda a equipa es-
tar em contacto, nunca nin-
guém se desligar, exatamen-
te pela questão da Pole Posi-
tion que aqui referi. Para que 
quando houvesse o primeiro 
raio de sol no horizonte nós 
fôssemos os primeiros. Os 
meus campeões fizeram um 
trabalho fantástico. Isto não 
era possível sem eles. Aliás, 
toda a história da EC Travel 
é um conjunto entre os que 
aqui trabalham e todos os ou-
tros que andam à volta da EC, 
desde os parceiros a quem 
compramos e os parceiros 
a quem vendemos. Quando 
costumo falar em família EC 
é genuíno, é do coração por-
que se criou aqui uma forma 
de estar na vida. Toda a gen-
te que começou uma empre-
sa no Algarve e quis ir à con-
quista do país sabe a dificul-
dade que é impormo-nos no 
mercado porque, regra geral, 
somos olhados de esguelha. 
Não somos levados muito a 
sério. Todas as distinções que 
conquistámos até hoje são de 
âmbito nacional. É um motivo 
de orgulho para toda a região, 
que esta empresa além de ser 
reconhecida a nível nacional 
por várias entidades distin-
tas, das quais não temos qual-
quer tipo de relação, ou seja, 
completamente isentas.

Qual o objetivo para  
os próximos 10 anos?
A COVID-19 veio atrasar um 
processo que já estava em 
curso que é o meu fade out 
da empresa como timonei-
ro quase exclusivo e deixar 
a minha equipa com espaço 
para ter a sua assinatura na-
quilo que é a história da EC 
Travel, com a presença for-
te e marcante da pessoa que 
criou este projeto. No próxi-
mo ano vou ter de estar pre-
sente a 100 por cento. Em 
2022 espero passar apenas 
33 por cento do meu tempo 
útil na empresa. Sei que está 
bem entregue. Tenho a cer-
teza que a equipa tem quali-
dade para levar isto para um 
outro patamar. Não é querer 
dizer que eu esteja acabado, 
pelo contrário, mas ao fim 
de quase 35 anos de carrei-
ra no turismo, é preciso sa-

ber sair de campo no auge 
e deixar espaço para os ou-
tros conseguirem criar outro 
rumo, mantendo a honesti-
dade, a transparência, a ver-
dade, a solidariedade, a en-
treajuda e a amizade que são 
a nossa essência. O sonho de 
qualquer gestor é poder di-
zer que isto anda sozinho. 
Sempre trabalhei nesse sen-
tido da empresa ser auto-su-
ficiente. Eu não tenho hipóte-
se de ser imortal, mas a em-
presa tem essa hipótese.

E que planeia fazer  
se tiver mais tempo livre?
Tenho uma grande paixão, 
que é a minha vida de DJ, com 
os Bubba Brothers. No dia 12 
de dezembro vamos dar um 
concerto no Teatro Lethes. 
Vou fazer uma silent party. 
O conceito é muito giro. Va-
mos ter 110 lugares, dentro 
das normas da Direção-Geral 
da Saúde, como é óbvio. São 
110 lugares que vamos ofere-
cer para serem vendidos e an-
gariados fundos para a PRA-
VI de Faro porque o apoio aos 
animais abandonados é uma 
causa que é muito querida.

Aliás a solidariedade  
é também uma marca  
do seu trabalho…
Faz parte do ADN desta em-
presa, a forma como nos in-
serimos na sociedade, a for-
ma como não olhamos para o 
lado quando vemos um pro-
blema. Alguns não teriam so-
lução só com uma EC, teriam 
de ser muitas ECs. O que cos-
tumo dizer é que não conse-
guimos mudar o mundo, mas 
temos obrigação de mudar o 
mundo de alguém. Na segun-
da-feira, dia 30 de novem-
bro tivemos uma ação com o 
MAPS em que toda a comida 
que será oferecida e todos os 
sacos que serão distribuídos 
nas próximas semanas, serão 
doadas pela EC Travel. Na ter-
ça-feira tivemos uma ação no 
jogo Marítimo-Olhanense, em 
que ajudámos a criar cerca de 
100 cabazes para distribuir 
pelas famílias mais necessi-
tadas de Olhão. Enquanto pu-
dermos, vamos sempre, sem-
pre ajudar. Acho que quem 
pode, devia fazer muito mais 
pela sociedade. Acho que as 
prioridades às vezes estão 
trocadas. As prioridades para 
qualquer governante seja go-
verno central, seja uma au-
tarquia ou freguesia é assegu-
rar que ninguém passe fome 
e que ninguém durma na rua. 
Não posso aceitar como cida-
dão, como ser humano. Não 
me educaram para ver isso, 
olhar para o lado e não fazer 
nada. Isto é uma questão hu-
manitária. Envergonha-me e 
devia envergonhá-los a eles. 
Como é que em 2020 alguém 
pode ter essa realidade? Se 
fosse autarca, ou primeiro-
-ministro morreria de vergo-
nha de saber que alguém es-
tava a passar fome.

Eliseu Correia
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COVID-19: 
região atinge
«planalto» P4

Portagens na A22 
descem para metade 
em julho de 2021 P3

Semanário Regional do Algarve

Filipe
da Palma
publica 
obra
fotográfica

NOVO LIVRO | P10

Sem-abrigo
vão partilhar
apartamentos

Algarve deve
procurar a
Pole Position

Lagos, Tavira e Vila Real de Santo António vão 
ter solução para o flagelo, segundo garantiu Ana 
Mendes Godinho, ministra da tutela social. P13

Na semana em que a empresa EC Travel completa 
10 anos de atividade, o CEO Eliseu Correia, 
partilha a sua visão sobre o futuro do mercado 
turístico num cenário pós-COVID-19. Segundo 
opina, a região deve começar já a preparar ações 
de marketing. P8

Autorizado pelos CTT a circular em invólucro fechado de plástico ou papel. Aut. Nº cDE02632020CPE/AGME. Pode abrir-se para verificação postal.

€1,30 | Quinta-feira, 3 dezembro 2020 | Ano XLVI #2234 | Diretor: Bruno Filipe Pires | barlavento.pt  /jornalbarlavento
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CCDR chumba Cidade 
Lacustre de Vilamoura 

A Comissão de Coordenação e Desenvol-
vimento Regional (CCDR) do Algarve emitiu 
Declaração de Impacte Ambiental (DIA) des-
favorável ao projeto de loteamento da Cidade 
Lacustre de Vilamoura, empreendimento 
turístico e imobiliário previsto para o litoral do 
concelho de Loulé. 

A proponente do projeto, a Vilamoura Lu-
sotur, S.A., tinha visto a CCDR suspender por 
seis meses o procedimento para avaliação do 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA), em setem-
bro de 2019, para permitir a introdução de 
alterações e a redução dos efeitos negativos no 
ambiente que o mesmo poderia acarretar, mas 
as alterações apresentadas pela empresa não 
foram acolhidas e levaram à emissão da DIA 
desfavorável, no dia 18 de novembro. 

Quando a avaliação foi suspensa estavam 
em causa impactos negativos no "património 
cultural arqueológico, na paisagem, na bio-
diversidade, no território, na socioeconomia, 
na geotecnia ou nas alterações climáticas" e 
a CCDR considerou que, após as alterações 
apresentadas, "os impactes negativos identifi-
cados" continuam a ser "nalguns fatores muito 
significativos, não minimizáveis e impeditivos 
ao desenvolvimento do projeto". 

"(...) Considera-se que, independentemente 
das medidas propostas no EIA para a mitigação, 
prevenção e compensação dos impactes iden-
tificados sobre o território,.nomeadamente no 
que se refere à biodiversidade e à paisagem, o 
projeto da operação de loteamento em aprecia-
ção não reúne condições para ser viabilizado 
(...)", pode ler-se na DIA desfavorável, a que a 
agência Lusa teve acesso. 

A CCDR referiu também na DIA que "as 
alterações/novas soluções apresentadas em 
audiência prévia revelam-se substanciais e con-
figuram um novo projeto", contendo "lacunas 
de informação associadas ao detalhe" neces-
sário para este tipo dé projeto e carecendo do 
"devido suporte que sustente deforma unívoca 
que as alterações promovidas assegurem a 
magnitude dos impactes sobre o território e a  

paisagem, assim como sobre a biodiversidade". 
"No que respeita aos instrumentos de 

gestão territoriais aplicáveis ao projeto de 
loteamento (...), considera-se que existe des-
conformidade com o Plano de Urbanização de 
Vilamoura", aponta ainda a CCDR, dando como 
exemplo de uma desconformidade o "número 
de camas turísticas". 

"No que respeita à biodiversidade, desta-
ca-se a ocorrência de um importante núcleo 
populacional da planta Cynanchum acutum 
subsp. acutum, avaliada como 'Em Perigo' e na 
Lista Vermelha da Flora Vascular de Portugal 
Continental, e da ave Pêrra (Aythya nyroca), com 
estatuto de 'Regionalmente Extinta no Livro 
Vermelho dos Vertebrados", pode ainda ler-se 
nos fundamentos da decisão. 

Em maio passado, a associação ambienta-
lista Almargem apelou para que fosse repro-
vado o projeto urbanístico da Cidade Lacustre 
de Vilamoura, em Loulé, e classificou-o como 
"retrógrado" e com impactos ambientais "gi-
gantescos e irreversíveis", anunciando que se 
tinha pronunciado contra o projeto na consulta 
pública que terminara a 21 desse mês. 

A Cidade Lacustre de Vilamoura foi pensada 
na década de 1960, mas apenas saiu do papel 
em 1994, tendo obtido a sua primeira Declara-
ção de Impacte Ambiental (DIA) favorável em 
2009. Há 12 anos, o projeto foi classificado 
como de Potencial Interesse Nacional (PIN), o 
que lhe dá direitos adquiridos. 

O projeto cuja consulta pública terminou em 
maio refere-se apenas ao loteamento, depois 
de o processo anterior de consulta ter sido sus-
penso, em setembro de 2019, pela Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional 
(CCDR) do Algarve, para que o promotor alte-
rasse o projeto e reduzisse os efeitos negativos 
no ambiente. 

Já o estudo de impacto ambiental da com-
ponente aquática teve um parecer favorável 
condicionado com medidas de mitigação e 
compensação, que a Almargem também con-
siderou serem insuficientes. 
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O projeto de loteamento da Cidade Lacustre de Vilamoura continua sem sair do papel 
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Turismo 

Região eleita 
Melhor Destino 
de Praia do Mundo 

3 

Mau tempo 

Chuva causa 
estragos e desaloja 
cinco pessoas 

P7 

Urbanismo 

CCDR chumba 
mais uma versão 
da Cidade Lacustre 

P8 

Segurança Social 

VRSA, Tavira e Lagos 
vão alojar sem-abrigo 
em apartamentos 

P 12 

Ai azar 

Festival 
da batata-doce 
decorre na Internet 

P 15 

411 

NOVO DIRETOR CLÍNICO ADMITE RECEBER DOENTES DE OUTRAS REGIÕES 

Hospitais algarvios 
longe da rutura 
Em entrevista exclusiva ao JA, Horácio Guerreiro, novo diretor clínico do CHUA 

faz o balanço da situação, a meio desta segunda vaga de covid. Considera 

que os hospitais de Faro e Portimão estão preparados para os tempos que aí vêm, 

desde que não haja nenhuma calamidade imprevista. A ponto de poder receber 

doentes de outras regiões, em caso de necessidade. Garante que, no Algarve, 

não se está a adiar a atividade programada por causa do covid. 

E que as urgências nunca estiveram tão desimpedidas 

como agora... 

P 4 e 5 

A22 terá descontos 

de 50% a partir de julho 
P 24 
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RTP 1

 	Duração: 00:02:23

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 89993580

 
04-12-2020 14:06

1 1 1

Galiza confinada

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=874de478-a590-4809-a525-

8cb1cbeb3637&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Galiza entrou em confinamento ao meio-dia e assim vai continuar até ao próximo dia 9 quarta-feira.
A medida em que pede a tradicional invasão de espanhóis que aproveitavam os feriados de dezembro,
para passar umas férias em Portugal.
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CM TV

 	Duração: 00:02:33

 	OCS: CM TV - Notícias CM

 
ID: 89984659

 
04-12-2020 07:36

1 1 1

Empresários do turismo aflitos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=150dcf2a-8ddd-4ac0-bbb0-

f3e97c08c4e9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Cerca de 100 pessoas manifestaram-se em Lisboa com o apelo de tentar salvar o turismo. Este setor
tem sido um dos mais afetados pela crise económica devido à pandemia.
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Porto Canal

 	Duração: 00:03:08

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário

 
ID: 89979409

 
03-12-2020 21:25

1 1 1

Manifestação "Salvar o Turismo"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a847f3d8-898c-4059-83f7-

d98a8d6e6ae9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Cerca de 50 pessoas do movimento "Salvar o Turismo" concentraram-se na Avenida dos Aliados, no
Porto. Entre outras medidas, pedem o acesso ao layoff simplificado e a redução do IVA.
Comentários de David Almeida, representante "Salvar o Turismo"; Marta Villares, guia intérprete.
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TVI

 	Duração: 00:02:31

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 89978456

 
03-12-2020 20:16

1 1 1

Manifestação "Salvar o Turismo"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fbe61191-a771-47a6-ba04-

8bcb76665eab&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um protesto dos trabalhadores do turismo levou já à realização de manifestações em Lisboa, Porto e
Faro, para pedir entre outras coisas o acesso ao lay-off simplificado e a redução do IVA em 50%.
Declarações de Tiago André, fundador do Movimento "Salvar o Turismo".

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-12-03 20:17
 TVI - Diário da Manhã , 2020-12-04 06:45
 TVI - Diário da Manhã , 2020-12-04 07:49
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-03 00:20
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-03 02:39
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-04 06:00
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-04 06:45
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-04 07:49
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-04 10:22
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-04 12:33
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RTP 1

 	Duração: 00:01:34

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 89978484

 
03-12-2020 20:22

1 1 1

Manifestações no setor do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d912a153-0bc8-4f15-bdde-

8ae93ca9e0a5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Profissionais do turismo saíram às ruas a exigir medidas concretas para salvar o setor. Manifestantes
em Lisboa, no Porto e em Faro queixam-se que os apoios anunciados pelo Governo não chegam.
Declarações de Tiago André, David Almeida, Movimento "Salvar o Turismo".

 
Repetições: RTP 3 - 24 Horas , 2020-12-03 00:29
 RTP 3 - 3 às... , 2020-12-04 10:26
 RTP 3 - 3 às... , 2020-12-04 11:19
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RTP 3

 	Duração: 00:01:53

 	OCS: RTP 3 - 18/20

 
ID: 89977291

 
03-12-2020 18:18

1 1 1

Manifestações no setor do turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=eff4d6ea-0a31-4aa7-acdf-

bc3a748a89fd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Empresários do setor do turismo manifestaram-se, esta tarde, em Lisboa, Porto e Faro. Pediram
medidas para evitar o colapso das empresas,.

 
Repetições: RTP 3 - 18/20 , 2020-12-03 19:22
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TSF

 	Duração: 00:02:23

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 89977029

 
03-12-2020 18:09

Manifestação do movimento "Salvar o turismo"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=38a5809f-6325-4a6c-809b-

201234762219&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No dia em que o ministro da Economia revelou que há novos apoios para o setor da restauração, do
turismo e da cultura, foi para a rua uma manifestação do movimento "Salvar o turismo".
Manifestações em Lisboa, Porto e Faro.
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SIC

 	Duração: 00:02:36

 	OCS: SIC - Edição da Manhã

 
ID: 89983860

 
04-12-2020 06:23

1 1 1

Empresários e trabalhadores do setor do turismo estiveram em protesto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=085bb7a9-ecd6-4d44-86ec-

eb02a0112401&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Empresários e trabalhadores do setor do turismo estiveram em protesto em vários pontos do país.
Exigem mais medidas ao governo para fazer face aos prejuízos causados pela pandemia.
Declarações de Tiago André; Movimento #salvaroturismo.

 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-12-04 07:21
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-12-03 00:42
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-12-04 09:25
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-12-04 06:23
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-12-04 07:21
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-12-04 08:33
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-12-04 10:18
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-12-04 12:29
 SIC - Primeiro Jornal , 2020-12-04 13:40
 SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-12-04 13:40
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Movimento SalvarOturismo juntou dezenas de pessoas em Faro
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O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
PUB
 
O movimento SalvarOturismo juntou na quinta-feira algumas dezenas de pessoas no centro da capital
algarvia que pedem medidas urgentes para salvar o setor e se queixam de não verem cumpridas as
"promessas" do Governo.
 
Entre os manifestantes que se concentraram na Doca de Faro, entre algumas bandeiras de Portugal,
havia quem ostentasse faixas em que se podia ler "Queremos respostas e "Queremos trabalhar" ou
"Restrição mental, opressão total".
 
Eliseu Correia, um dos rostos do movimento no Algarve disse à agência Lusa considerar que as
medidas já implementadas pelo Governo, como as moratórias e o lay-off, são como "meter um penso
rápido num doente terminal", porque "não resolvem nada".
 
"As medidas que nós precisamos são medidas reais e não promessas. Promessas já tivemos muitas e
não aconteceu nada", lamenta, dando como exemplo a promessa do ministro da Economia em fazer
um plano de emergência para o Algarve, em julho, mas que ainda não avançou.
 
Para Eliseu Correia, o que as empresas necessitam "é dinheiro a fundo perdido" para terem capital
próprio para conseguir "aguentar os empregos", já que neste momento só estão "a ir aos cofres tirar e
não temos forma de reaver seja o que for".
 
O empresário referiu que em 35 anos de vida da sua agência de viagens não se lembra "de nada
igual" e que há atualmente pessoas a "passar fome", o que é uma verdadeira catástrofe, não só no
Algarve, mas sobretudo nesta região tão dependente do turismo.
 
"Está na altura de alguém tomar uma decisão rápida para evitar proporções maiores. Porque o que se
passa aqui nesta região acho que nos envergonha a todos. Nós algarvios e acho que todo o país",
concluiu.
 
Uma das empresárias que falou no palco improvisado montado na Doca de Faro foi Marta Barbosa,
que há sete anos tem uma "empresa familiar" no setor marítimo-turístico e que teme pelo que
acontecerá durante o inverno.
 
"Até começarmos a trabalhar novamente temos quatro meses pela frente e até lá vivemos do quê?",
questiona, sublinhando que do que as empresas precisam não são "empréstimos para hipotecar o
futuro", mas sim "dinheiro que seja dado agora e não emprestado".
 
O movimento SalvarOturismo, uma plataforma que conta já com mais de 5.000 membros, num grupo
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do Facebook, organizou manifestações em simultâneo no Porto, Lisboa e Faro, pela sobrevivência do
setor.
 
Entre as medidas que o movimento defende, conta-se a concessão de apoios a fundo perdido, a
isenção do Pagamento por Conta e Pagamento Especial por conta no ano de 2020 e outras medidas
específicas para certos subsetores e questões como seguros, taxas, rendas e subsídios.
 
Gonçalo Dourado
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WORLD TRAVEL AWARDS 

Algarve eleito Melhor 
Destino de Praia do Mundo 

O Algarve foi eleito pela 
primeira vez como "o melhor 
destino de praia do mundo" 
pela organização dos World 
Travel Awards, anunciou a Se-
cretaria de Estado do Turismo 
em comunicado. 

A região é eleita no seu 
conjunto, não sendo precisa-
da nenhuma praia em parti-
cular, conforme é apanágio 
desta categoria de galardões. 

"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. 

"Vencendo todos os cons-
trangimentos, preservamos 
a reputação e a notoriedade 
dos nossos destinos" disse 
a secretária de Estado do 
Turismo, Rita Marques, citada 
no comunicado. 

Segundo a governante, 
estes galardões são um sinal 
de que Portugal mostrou ao 
mundo que é "um país seguro, 
pronto para a todos receber, 
quando assim for possível". 

Os World Travel Awards, 
considerados os 'óscares' 
do turismo, são "atribuídos 
anualmente, desde 1993, 
pelos profissionais do setor 
a uma escala mundial, dis-
tinguindo o trabalho desen-
volvido na indústria turística 
de modo a estimular a com-
petitividade e a qualidade do 
turismo", recordou o Governo. 

Mais prémios 
para Portugal 

Além destas regiões, Por-
tugal venceu prémios em 
várias outras categorias, se-
gundo revelou a tutela: 

-'World's Leading Luxury 
Leisure Resort' 2020 (melhor  

resort de luxo) - Conrad Algar-
ve; 'World's Leading Tourism 
Development Project' 2020 
(melhor projeto de desenvol-
vimento)- Dark Sky Alqueva, 
Portugal and Spain; 'World's 
Leading Golf & Villa Resort' 
2020 (melhor resort com 
golf)- Dunas Douradas Bea-
ch Club, Portugal; 'World's 
Leading Wine Region Hotel' 
2020 (melhor hotel com tema 
vínico) - L'AND Vineyards, 
Portugal; World's Leading 
Adventure Tourist Attraction 
2020 (melhor atração de turis-
mo de aventura) - Passadiços 
do Paiva (Arouca UNESCO 
Global Geopark), Portugal; 
'World's Leading Classic Ho-
tel' (melhor hotel clássico) 
2020 - Olissippo Lapa Palace 
Hotel, Portugal; 'World's Lea-
ding Conservation Company' 
2020 (melhor empresa de 
preservação) - Parques de  

Sintra - Monte da Lua, Portu-
gal; 'World's Leading Airline to 
Africa' 2020 (melhor compa-
nhia aérea para África) - TAP 
Air Portugal; 'World's Leading 
Airline to South America' 2020 
(melhor companhia aérea 
para a América Latina) - TAP 
Air Portugal; 'World's Leading 
Inflight Magazine' 2020 (me-
lhor revista de bordo) - Up 
Magazine (TAP Air Portugal); 
'World's Leading City Break 
Destination' 2020 (melhor ci-
dade para 'city break')- Lisbon, 
Portugal; 'World's Leading Bea-
ch Destination' 2020 (melhor 
destino de praia)- The Algarve, 
Portugal; 'World's Leading 
Fine Dining Hotel Restaurant' 
2020 (melhor restaurante de 
luxo)- Vila Joya Hotel Restau-
rant @ Vila Joya, Portugal e 
'World's Leading Island Desti-
nation' 2020 (melhor destino 
insular) - Madeira Islands. 
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Turismo 

Região eleita 
Melhor Destino 
de Praia do Mundo 

3 

Mau tempo 

Chuva causa 
estragos e desaloja 
cinco pessoas 

P7 

Urbanismo 

CCDR chumba 
mais uma versão 
da Cidade Lacustre 

P8 

Segurança Social 

VRSA, Tavira e Lagos 
vão alojar sem-abrigo 
em apartamentos 

P 12 

Ai azar 

Festival 
da batata-doce 
decorre na Internet 

P 15 

411 

NOVO DIRETOR CLÍNICO ADMITE RECEBER DOENTES DE OUTRAS REGIÕES 

Hospitais algarvios 
longe da rutura 
Em entrevista exclusiva ao JA, Horácio Guerreiro, novo diretor clínico do CHUA 

faz o balanço da situação, a meio desta segunda vaga de covid. Considera 

que os hospitais de Faro e Portimão estão preparados para os tempos que aí vêm, 

desde que não haja nenhuma calamidade imprevista. A ponto de poder receber 

doentes de outras regiões, em caso de necessidade. Garante que, no Algarve, 

não se está a adiar a atividade programada por causa do covid. 

E que as urgências nunca estiveram tão desimpedidas 

como agora... 

P 4 e 5 

A22 terá descontos 

de 50% a partir de julho 
P 24 
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Algarve eleito Melhor 
Destino de Praia  
do Mundo 2020
O Algarve foi distinguido, 
pela primeira vez, Melhor 
Destino de Praia do Mundo 
2020. O prémio foi entregue 
na Grande Final dos World 
Travel Awards, na mais con-
corrida edição de sempre, 
em Moscovo, no dia 27 de 
novembro. Reunindo a pre-
ferência dos principais líde-
res da indústria de turismo 
e viagens de todo o mundo, 
que votaram para premiar a 
melhor oferta 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, Tailân-
dia, Jamaica, Cancún (Méxi-
co), Miami Beach (EUA) ou 
Peloponeso (Grécia), entre 
outros. Esta conquista sur-
ge poucas semanas após a 
região ter recebido a mesma 
distinção a nível europeu. 
«Receber esta dupla distin-
ção este ano é mais impor-
tante do que nunca, uma 
vez que, assim que os índi-
ces de confiança para viajar  

começarem a aumentar, os 
turistas vão querer optar 
pelos destinos que lhes ofe-
recem as melhores garan-
tias. A marca World Travel 
Awards é já um selo de pres-
tígio e de qualidade reco-
nhecido a nível global, pelo 
que estes prémios vêm con-
ferir ao Algarve um valor 
acrescentado inestimável», 
defendeu João Fernandes, 
presidente do Turismo do 
Algarve. A edição deste ano 
alcançou um número recor-
de de votos. «Apesar dos di-
fíceis desafios com que o 
sector tem vindo a lidar ao 
longo deste ano, percebe-
mos que a vontade de via-
jar permanece, e mais viva 
do que nunca, o que repre-
senta, para as empresas e 
profissionais desta área, um 
justo reconhecimento do 
seu mérito, um sentimen-
to de esperança e um gran-
de incentivo para continuar-
mos a trabalhar e a acredi-
tar que o turismo vai re-
nascer e voltar ainda mais  
forte», rematou.
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Algarve voted Best Beach Destination in the world
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 04/12/2020

Meio: Portugal News Online (The)

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8fb07f70

 
Algarve voted Best Beach Destination in the world
 
By TPN/Lusa,
 
in News ·
 
04-12-2020 01:00:00 · 0 Comments
 
For the first time, the Algarve has picked up the award for the Best Beach Destination in the World
from the 2020 World Travel Awards.
 
Following being given the distinction at a European level, the Algarve has beaten off competition from
around the world to be crowned the best beach destination, coming ahead of 18 other nominees which
included destinations in the Maldives, Thailand, Jamaica, Mexico and the USA.
The award is being considered as a remarkable achievement, which takes on an even greater
relevance in a year which has been particularly challenging for the travel industry, leading to
destinations having to provide new solutions to encourage tourism while maintaining safety and
security.
 
"Receiving this double distinction is, this year, more important than ever, since, as soon as the
confidence levels for travel begin to increase, tourists will want to choose the destinations that offer
the best guarantees", said João Fernandes, president of Turismo do Algarve.
 
Best Beachs in the World - Algarve!
 
"The World Travel Awards brand is already a prestigious and quality seal recognised globally, so these
awards give the Algarve invaluable added value".
 
"It is with immense pride that the region receives this award for the first time worldwide, and also an
enormous responsibility, which obliges us to continue to work constantly, to raise the standards of the
tourist offer of our destination", he concluded.
 
This year's edition registered a record number of votes cast by tourism industry professionals and
consumers, which translates into a promising indicator. "Despite the difficult challenges that the sector
has been dealing with this year, we realise that the desire to travel remains, and is more alive than
ever, which represents, for companies and professionals in this area, a fair recognition of their merit, a
feeling of hope and a great incentive to continue working and to believe that tourism will be reborn
and return even stronger", said João Fernandes.
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Algarve hailed World’s Leading Beach Destination 
as Portugal clinches 14 tourism ‘Oscars’
By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

AWARDS  ||  After being 
voted Europe’s top beach 
destination for the seventh 
time just a few weeks ago, 
the Algarve has now been 
named the World’s Lead-
ing Beach Destination at the 
World Travel Awards 2020, 
edging out world-famous 
destinations such as Miami 
Beach, the Galapagos Islands 
and Cancun.

The winners of the awards 
were announced last Friday 
and saw Portugal bringing 
home 14 coveted tourism 
‘Oscars’ – three more than 
last year.

Madeira was voted the 
World’s Leading Island Des-
tination, while Lisbon was 
graced with the title of the 
World’s Leading City Break 
Destination. But the list 
goes on.

In the Algarve, Albufeira’s 
Vila Joya was crowned the 
World’s Leading Fine Dining 
Hotel Restaurant, Quinta do 

Lago’s Conrad Algarve was 
hailed the World’s Leading 
Luxury Leisure Resort and 
Almancil’s Dunas Doura-
das was named the World’s 
Leading Golf & Villa Resort.

Elsewhere in Portugal, 
Dark Sky Alqueva was sin-
gled out as the World’s Lead-
ing Tourism Development 

Project, L’AND Vineyards 
was elected the World’s 
Leading Wine Region Hotel, 
Passadiços do Paiva was 
named the World’s Leading 
Adventure Tourist Attrac-
tion, Olissippo Lapa Pal-
ace was granted the title 
of the World’s Leading 
Classic Hotel and Parques 

de Sintra was hailed the 
World’s Leading Conserva-
tion Company.

Last but not least, national 
airline TAP brought home 
three accolades – the World’s 
Leading Airline to South 
America, Leading Airline to 

Magazine (Up Magazine).

The 14-award achievement 
has been celebrated by Sec-
retary of State for Tourism, 
Rita Marques.

“We have shown the world 
that we are a safe country, 
ready to welcome holidaymak-
ers as soon as possible,” she 
said, thanking everyone who 
contributed to the outcome. 

Algarve tourism boss João 
Fernandes has also cel-
ebrated the region’s latest 
accomplishment.

“Receiving this double dis-
tinction is, this year, more 
important than ever. Once 

start to increase, tourists 
will want to choose the des-
tinations that offer the best 
guarantees,” he said in a 
statement to the press.

“The World Travel Awards 
is a prestigious quality seal 
recognised globally, so these 
awards prove invaluable for 
the Algarve,” added the pres-
ident of the Algarve tourism 
board (RTA).

The World Travel Awards 
were established in 1993 to 
“acknowledge, reward and 
celebrate excellence across 
all key sectors of the travel, 
tourism and hospitality 
industries”.

The full list of winners can 
be found online at www.
worldtravelawards.com/
winners/2020
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Lagoa felicita a Região do Algarve pela distinção de melhor destino de Praia do Mundo
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O Algarve acaba de ser premiado como o melhor destino de Praia do mundo de 2020. Depois de já ter
sido reconhecido ao nível da Europa sete vezes, neste ano exigente recebe pela primeira vez a
distinção a nível mundial.
 
A distinção foi entregue a 27 de novembro na Grande Final dos World Travel Awards 2020, a mais
concorrida de sempre e que teve lugar em Moscovo. Coube aos principais líderes da indústria de
turismo e viagens de todo o mundo votarem para eleger a melhor oferta turística, atribuindo o prémio
que equivale a um selo de prestígio e de qualidade reconhecido a nível global.
 
É com grande orgulho que vimos várias praias do concelho de Lagoa integrarem o excecional conjunto
de praias pelo qual a região do Algarve é agora premiada. Neste ano particularmente exigente torna-
se ainda mais gratificante receber um prémio que é, também, para todos os que diariamente se
empenham em acrescentar segurança e qualidade de vida a este magnifico território. Paralelamente
um tão elevado reconhecimento, aumenta a responsabilidade de habitar e de partilhar com quem nos
visita os melhores ambientes de praia do mundo , reagiu Luís Encarnação, presidente do Município de
Lagoa.
 
A edição 2020 dos prémios World Travel Awards registou um número recorde de votos expressos
pelos principais produtores e consumidores de turismo, o que constitui um indicador promissor já que
apesar dos difíceis desafios com que o setor tem vindo a lidar ao longo deste ano, percebemos que a
vontade de viajar permanece mais viva do que nunca, o que representa para as empresas e
profissionais do Turismo, 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 , afirmou João Fernandes,
presidente da Região de Turismo do Algarve.
 
GC do Mun Lagoa(Algarve)
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Lagoa felicita o Algarve pela distinção de melhor destino de Praia do Mundo
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Depois de já ter sido reconhecido ao nível da Europa 7 vezes, neste ano exigente recebeu pela
primeira vez a distinção a nível mundial
 
A Praia da Marinha, em Lagoa, é considerada uma das cem melhores praias do mundoFoto D.R.
O Algarve foi recentemente premiado como o melhor destino de Praia do mundo de 2020. Depois de já
ter sido reconhecido ao nível da Europa sete vezes, neste ano exigente recebe pela primeira vez a
distinção a nível mundial.
 
A distinção foi entregue a 27 de novembro na Grande Final dos World Travel Awards 2020, a mais
concorrida de sempre e que teve lugar em Moscovo. Os principais líderes da indústria de turismo e
viagens de todo o mundo votaram para eleger a melhor oferta turística, atribuindo o prémio que
equivale a um selo de prestígio e de qualidade reconhecido a nível global.
 
"  com grande orgulho que vimos várias praias do concelho de Lagoa integrarem o excecional conjunto
de praias pelo qual a região do Algarve é agora premiada. Neste ano particularmente exigente torna-
se ainda mais gratificante receber um prémio que é, também, para todos os que diariamente se
empenham em acrescentar segurança e qualidade de vida a este magnifico território. Paralelamente
um tão elevado reconhecimento, aumenta a responsabilidade de habitar e de partilhar com quem nos
visita os melhores ambientes de praia do mundo", reagiu Luís Encarnação, presidente do Município de
Lagoa.
 
A edição 2020 dos prémiosWorld Travel Awards registou um número recorde de votos expressos pelos
principais produtores e consumidores de turismo, o que constitui um indicador promissor já que
"apesar dos difíceis desafios com que o setor tem vindo a lidar ao longo deste ano, percebemos que a
vontade de viajar permanece mais viva do que nunca, o que representa para as empresas e
profissionais do Turismo, 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", afirmou João Fernandes,
presidente da Região de Turismo do Algarve.
 
Há 15 minutos
 
Cristina Mendonça
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