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A1 Agentes culturais revoltados com falta de resposta sobre continuação ou fim do
365Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/12/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Elisabete Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cde52c97

 
Ministério da Economia respondeu a questão colocada pelo Sul Informação...e as notícias não são boas
 
Desrespeito ,  indignação ,  falta de consideração ,  inacreditável ,  absurdo . É com estas palavras que
os representantes de cerca de metade dos projetos culturais apoiados pelo 365 Algarve nesta última
temporada classificam a falta de informação sobre o futuro deste programa.
 
O 365 Algarve, que começou em Outubro de 2016 e atingiu quatro temporadas, foi lançado em Agosto
desse ano, em conjunto pelas Secretarias de Estado da Cultura e do Turismo, com um orçamento de
1,5 milhões de euros, com o objetivo de  aliar cultura e turismo para travar a sazonalidade no Algarve
.
 
Quatro anos depois, após mais de um milhar de espetáculos e de outras iniciativas, os agentes
culturais promotores das atividades estão há longos meses à espera de saber se o 365Algarve é para
continuar. Aliás, até estão à espera que, ao menos, lhes digam claramente que o programa não vai
continuar...e porquê.
 
O Sul Informação esteve à conversa, via zoom, com 11 agentes culturais que participaram ativamente
nesta mais recente temporada do programa e a disposição geral é de revolta perante o silêncio.
 
Giacomo Scalisi, da Cooperativa Cultural Lavrar o Mar, resume o sentimento de todos:  é importante
não deixar passar em silêncio esta ausência de respostas por parte das secretárias de Estado da
Cultura e do Turismo .
 
É uma falta de consideração para nós, que estamos no terreno e infelizmente já um pouco habituados
a esta questão de sermos um bocado descartáveis. De sermos um bocado serventes para a tutela,
que, quase a toque de caixa, nos diz: "Faz favor organizem-se"; "Já não precisamos de vocês"; "Até à
próxima" , acrescenta Nuno Pereira, do LAC - Laboratório de Actividades Culturais.
 
Alexandra Santos, uma das responsáveis pelo Festival da Comida Esquecida (Cooperativa Qrer),
sublinha:  temos tantos projetos a que queremos dar continuidade, mas assim, sem qualquer
informação, estamos todos um bocado sem saber o que fazer com eles .
 
Para José Laginha, dos Encontros do Devir (Devir-Capa), o 365Algarve  não era perfeito, mas isso não
justifica que ele desapareça, sem mais nem porquê .
 
Festival da Comida Esquecida, em Giões (Alcoutim) - Foto: Elisabete Rodrigues | Sul Informação
 
A 26 de Outubro, numa deslocação a Faro e questionada pelo Sul Informação, Ângela Ferreira,
secretária de Estado do Património Cultural, considerou ser  muito importante  prosseguir com o
trabalho  do 365Algarve. Cerca de um mês antes, a mesma responsável tinha prometido para
Novembro  uma decisão sobre o programa. Só que passou Novembro, Dezembro já vai a mais de
meio, e sobre a decisão nada se sabe.
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E as notícias não são, de facto boas. Quem manda no programa é, na realidade, o Ministério da
Economia (que tutela a Secretaria de Estado do Turismo e o Turismo de Portugal, de onde provinha o
dinheiro que financiava o 365Algarve). Por isso, o nosso jornal questionou esse Ministério, para saber
se já há  alguma decisão sobre a continuidade ou não do programa .
 
A resposta, bastante lacónica e de modo algum direta, foi a seguinte:  a interrupção abrupta da
atividade turística a que se assistiu teve um significativo impacto negativo nas empresas do setor do
turismo. E, neste quadro fortemente negativo, as microempresas e PME que organizam eventos
encontram-se entre as empresas que enfrentam maiores dificuldades e desafios. O Turismo de
Portugal está a trabalhar numa medida que visa, assim, a concessão de apoios financeiros que
permitam às microempresas e PME a retoma da sua atividade, através da organização de novos
eventos com os efeitos positivos daí advenientes para as mesmas, para o emprego e para a economia
nacional, incluindo a economia do Algarve .
 
Em paralelo, acrescenta o Ministério da Economia na sua resposta ao Sul Informação,  foi criado, no
âmbito do OE 2021, um programa de apoio ao trabalho artístico e cultural, destinado às artes
performativas, visuais, de cruzamento disciplinar e à exibição alternativa de cinema. As áreas
artísticas abrangidas por este novo programa de apoio incluirão, designadamente, a arquitetura, as
artes plásticas, o design, a fotografia, os novos media, o circo, a dança, a música, o teatro e o cinema,
áreas que encontram no Algarve 365 representatividade .
 
Ou seja: anunciam-se apoios a microempresas e PME para a   organização de novos eventos  em todo
o país, nomeadamente no Algarve. E anunciam-se apoios para o  trabalho artístico e cultural ,
precisamente nas áreas que estavam representadas no 365Algarve.
 
Para a questão concreta sobre se o programa continua, não há resposta concreta. Mas, pelas
entrelinhas, percebe-se que acabou.
 
E é precisamente contra a  falta de consideração  de nem uma resposta ou comunicação oficial haver,
que as estruturas culturais algarvias se manifestam.
 
Festival Ventania
 
Lavrar o Mar, Festival da Comida Esquecida, Encontros do Devir, Festival Verão Azul, Festival
Internacional de Cinema e Literatura de Olhão (FICLO), Festival Out (In)Verno, Ventania - Festival de
Artes Performativas do Algarve, LAMA/À Babuja. Estes foram alguns dos projetos que, ao longo da
quarta temporada, interrompidos (primeiro), condicionados (depois) pela pandemia, se apresentaram
em todo o Algarve, mesmo nos locais mais recônditos, fora da época alta do turismo. Mesmo em ano
completamente atípico, atraíram portugueses e estrangeiros, da região e fora dela. E agora esbarram
num muro de silêncio.
 
Este silêncio é deveras estranho. Porque um programa não pode acabar assim, Pelo menos deveria
haver um comunicado qualquer a dizer que "vamos acabar com o programa" , sublinha Débora
Mateus, do FICLO (Cineclube de Tavira).
 
Estou muito indignada com o facto de nem sequer existir uma decisão. Porque uma decisão permite
contestação ou aceitação, enquanto este silêncio gera indiferença. E indiferença é uma forma de mau-
trato, é o que sinto. Penso que está na hora de provarmos que não merecemos esse mau-trato e que
o nosso trabalho, de facto, é vital para a região. Porque, não existindo o 365, todos nós sabemos que
o Algarve adormece na época baixa , defende Elsa Santos Mathei, da Questão Repetida, que organiza
o Festival Out (in)Verno.
 
Mónica Samões, da associação casaBranca, que promove o Festival Verão Azul, frisa, por seu lado,
que,  embora nós soubéssemos, desde o início, que isto seria um programa para durar x anos, existia
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a expectativa de que existisse, já nem falo sequer de uma satisfação, mas uma espécie de avaliação .
Para essa avaliação, os promotores dos eventos gastaram muitas horas a fazer relatórios e a
preencher inquéritos, que agora ficam sem qualquer utilidade.
 
É muito fácil destruir não é? Construir é que é mais complexo. E é um trabalho no tempo. E as coisas,
muitas vezes, precisam de tempo para se instalarem, nós todos, todas as estruturas, nas relações
com as entidades, as comunidades, as autarquias. Tudo isto é uma construção , que levou muito
tempo e que agora, pelos vistos,  vai por água abaixo , acrescenta Mónica.
 
João de Brito, do LAMA Teatro, recorda a importância  transversal  que o 365Algarve teve para todas
as estruturas, com  projetos mais pontuais, projetos mais continuados, sedimentação de coisas que
estavam na gaveta e que saíram para fora , mas também para a  ligação com as comunidades, com as
Câmaras, com as Juntas de Freguesia . Como fica tudo isso agora?
 
Madalena Victorino, do Lavrar o Mar, em sintonia, pergunta onde fica a  continuidade de uma dinâmica
cultural que se estabeleceu, transversalmente, pelo Algarve, com projetos tão diversificados e de
tanta qualidade, que imprimiram em toda a região, em época baixa, uma dinâmica que nunca tinha
existido?
 
Ou continuamos sempre a fazer o mesmo? Quando está alguém no poder, concede atenção a um
determinado assunto, põe-no a funcionar. Depois as tutelas mudam e tudo acaba? , questiona.
 
Encontros do Devir
 
José Laginha não se espanta com o silêncio da Cultura, mas preocupa-se com o do Turismo. Embora,
no fundo, não o estranhe. É que, desde o início do 365Algarve, em 2016, sempre houve vozes do
setor turístico, na região algarvia e fora dela, a questionar a validade de "gastar" 1,5 milhões de euros
do turismo a financiar a cultura. Sobretudo, esta cultura, feita não de grandes espetáculos comprados
fora, mas produzida na região, por grupos e artistas que cá vivem.
 
Sempre ouvi o argumento de que todo o dinheiro do turismo é para fazer turismo. Ou seja, o dinheiro
do turismo só é aplicado em cultura se isto significar que vai haver benefício direto para o turismo ,
admite o coreógrafo.
 
O 365Algarve, recorda José Laginha,  foi vendido  desde o início como algo para encher camas de
hotel na época baixa.  Se as camas estão vazias e não há perspetivas de que venham a ser ocupadas,
não acho muito estranho  o silêncio. No entanto, avisa, o que é preciso é que as entidades da tutela
pensem  se vamos ter futuro  e se, para haver esse futuro,  não é preciso que o Algarve se mantenha
como uma região com interesse .
 
Elsa Mathei tenta desconstruir a ideia de que turismo é turismo e cultura é cultura.  A cultura também
traz dinamismo económico para os agentes do turismo, para os hotéis, para a restauração .
 
Giacomo Scalisi concorda e refere o exemplo de Monchique que, com os espetáculos de novo circo
trazidos pelo Lavrar o Mar e que marcaram as passadas quatro épocas de Ano Novo, recebeu  mais de
7 mil visitantes  nesses dias. E o concelho de Monchique só tem 4 mil habitantes. Muitas desses
espectadores ficaram instalados nos alojamentos do concelho ou nos dos municípios vizinhos,
comeram nos restaurantes monchiquenses, permaneceram vários dias. Para mais, na sua maioria
foram pessoas que não visitariam aquele concelho se não fosse pela atividade cultural.
 
Alexandra Santos não percebe porque é que  vamos deitar por terra uma data de dinheiro, de
trabalho, de energia, de pensamento para depois voltar a recomeçar .
 
Foi feito um grande investimento económico neste ano, nestes quatro anos, estamos a falar de
milhões de euros, criámos dinâmicas, criámos público aqui na região. E agora o que é que acontece? ,
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interroga Giacomo Scalisi.
 
José Laginha acrescenta:  nós não estamos a pedir nada que não tenha sido gerado aqui, no Algarve.
Eu acho que este é um ponto de que, normalmente, o turismo se esquece, quando tenta tratar-nos
como se nós fossemos uma região qualquer . Não. O Algarve é a maior região turística portuguesa, a
que mais dinheiro gera para todo o país. Por isso, consideram os agentes culturais, é mais que justo
que receba aquilo a que tem direito.
 
Só que, diz Débora Mateus,  uma vez mais, se calhar, o Algarve, neste país tão centralizado, acaba
sempre por ser um dos parentes pobres. Isso acontece em muitas áreas, obviamente, mas acontece
exageradamente na cultura .
 
E, sem os apoios à produção do 365Algarve, as estruturas culturais algarvias podem sobreviver ou
estão, também elas, em perigo?
 
Street Art Lab do LAC
 
Candela Vara, do FICLO, já tinha posto o dedo na ferida, ao dizer que, com a indefinição causada pela
falta de um anúncio formal da sobrevivência ou morte do programa, se está a acentuar  a
precarização dos agentes culturais .
 
Berna Huidobro, do TEL-Teatro Experimental de Lagos/Festival Ventania, recorda que o programa
ajudava a  criar empregabilidade na época baixa .  O nosso festival, anualmente, costumava empregar
60 artistas, 20 técnicos. Então, é um evento que atrai pessoas, mas também dá alguma coisa à
economia local .
 
Com o fim (não) anunciado do 365Algarve, Berna diz que o seu Festival Ventania,  que acontecia
durante duas semanas, agora só irá durar três dias. Sem o 365, o volume e a qualidade reduz-se .
 
Elsa Mathei revela que o Out (in)Verno já está  planeado para o próximo ano, mas numa escala de um
terço. Estávamos em três concelhos, ficamos reduzidos a um, não conseguimos tornar o festival
itinerante . Este corte, lamenta,  vai penalizar uma série de pessoas envolvidas nos projetos .
 
Giacomo Scalisi admite que, em alguns casos, possa estar em perigo a sobrevivência das estruturas.
Não é o caso da cooperativa Lavrar o Mar:  nós temos um financiamento que as Câmaras nos
continuam a dar, um financiamento mínimo, obviamente, porque estamos a falar de Câmaras
pequenas, como Aljezur e Monchique. Mas até agora têm acompanhado o nosso e manifestam a
vontade de continuar a acompanhar. Porque perceberam que o trabalho que estamos a fazer é
importante, para as pessoas que moram no Algarve, que moram em Aljezur, que moram em
Monchique e, também, para a economia destas duas vilas .
 
José Laginha anuncia que, depois de ter sido  90% internacional , trazendo à região algarvia nomes
importantes do mundo da dança contemporânea, os próximos Encontros do Devir pouco mais serão
que uma  plataforma online   para divulgar os jovens .  Não acaba o festival, mas é virado
completamente ao contrário .
 
Andrea Sozzi, da casaBranca, admite que o Festival Verão Azul vai ser alvo de  uma redução muito
forte .
 
Alexandra Santos contesta como é que  se pode deitar fora o investimento financeiro feito por parte
das tutelas , bem como  todo o trabalho feito e que é preciso sustentar, com energia, para que ele
depois, num momento mais solar, que se pensa que virá com a vacina, ganhe outra vez fôlego .
Vamos começar tudo, outra vez, do princípio?
 
O que questionamos é porque é que o investimento de tanto tempo e de tanto dinheiro acaba desta
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maneira, sem ter uma resposta, sem ter uma avaliação que, provavelmente, até foi feita , conclui
Giacomo Scalisi.
 
Participaram nesta entrevista coletiva:
 
Giacomo Scalisi e Madalena Victorino - Lavrar o Mar Cooperativa Cultural CRL
José Laginha - Devir-Capa | Encontros do Devir
Alexandra Santos - Cooperativa Qrer | Festival da Comida Esquecida
Nuno Pereira - LAC | Laboratório de Actividades Criativas
João de Brito - Associação Lama Teatro
Mónica Samões e Andrea Sozzi - CasaBranca | Festival Verão Azul
Débora Mateus e Candela Vara - Cineclube de Tavira | FICLO
Elsa Santos Mathei - Questão Repetida | Festival Out (In)Verno
Berna Huidobro - TEL-Teatro Experimental de Lagos | Festival Ventania
 
Ajude-nos a fazer o Sul Informação!
Contribua com o seu donativo, para que possamos continuar a fazer o seu jornal!
 
Clique aqui para apoiar-nos (Paypal)
Ou use o nosso IBAN PT50 0018 0003 38929600020 44
 
Elisabete Rodrigues

Página 5



A6

 
Antena 1

 	Duração: 00:00:56

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 90243823

 
18-12-2020 10:03

Hotelaria vai entrar em 2021 com o pé esquerdo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0294e5fb-53d4-44f0-838e-

6ba981e3736b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor da hotelaria vai entrar em 2021 com o pé esquerdo. Com o endurecimento das medidas para a
passagem-de-ano anunciadas ontem pelo primeiro-ministro caem por terra as poucas esperanças dos
hotéis do Algarve de fazer negócio neste período. Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis
e Empreendimentos Turísticos da região assume que mais restrições é sinónimo de menos clientes.
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MERCAD O

Quebras no  
turismo deixam  
166 hotéis à venda
Sem ocupação, há unidades que fecham e são 
vendidas. Os preços vão de €550 mil a €36 milhões

Amadeu Araújo

O Centro é a região do país com 
maior número de unidades ho-
teleiras à venda, situação que 
tem vindo a aumentar desde 
que começou a pandemia. Por-
tugal tem atualmente 166 alo-
jamentos turísticos para venda, 
o que reflete um crescimento 
de 4% entre março e outubro, 
revela um estudo da platafor-
ma imobiliária Idealista que 
regista intenções de venda em 
todo o país.

Os dados da Organização 
Mundial de Turismo apontam 
para uma quebra de 65,7% no 
número de turistas no país, de 
janeiro a agosto, com quebra de 
55,9% das receitas e, segundo 
dados da Associação Hotelaria 
e Restauração (AHRESP), 45% 
dos hotéis têm estado fechados, 
desde que começaram os con-
dicionamentos à circulação e 
os confinamentos.

O cenário tem penalizado 
fortemente a região Centro, 
que regista o maior número de 
unidades em venda, com um 

crescimento de 15%, que repre-
sentam 53 unidades no catálogo 
das imobiliárias. No Norte estão 
37 unidades hoteleiras e 29 no 
Algarve. Na região de Lisboa e 
Vale do Tejo há uma redução 
do número de hotéis em venda, 
que em março registava 21 e em 
outubro contava apenas 17. A 
Madeira, um tradicional destino 
turístico, viu duplicar o número 
de hotéis à venda, contando ago-
ra com 10 unidades.

Faro lidera por distrito

Analisados os dados por distri-
tos, Faro lidera a lista, com 29; 
seguida do Porto, com 20 e Lis-
boa com os já citados 17. Leiria 
com 15 unidades e Viseu com 12 
completam o ranking dos dis-
tritos com mais unidades em 
venda, aqueles onde o turismo 
mais se estava a afirmar.

Açores e Beja registavam 
apenas uma unidade em venda, 
Portalegre, Guarda e Viana do 
Castelo, 2. Apenas no distrito 
de Castelo Branco não havia, 
em outubro, qualquer unidade 
hoteleira anunciada para venda.

Os preços variam entre os 
€550 mil pedidos por um hotel 
em Vinhais e os €36 milhões 
que são pedidos por um cin-
co estrelas na Praia da Oura, 
no Algarve. Este é o mais caro 
dos 166 imóveis turísticos em 
venda, mas há unidades hote-
leiras, sobretudo no Algarve 
e Lisboa, com valores acima 
dos €10 milhões. É o caso de 
um hotel em Olhos de Água, 
no Algarve, que está à venda 
por €20 milhões. Na região, 
uma outra unidade, em Albu-
feira, ainda por concluir, sur-
ge à venda por €18,9 milhões. 
No Douro, em Lamego, há um 
quatro estrelas com preço de 
€14 milhões, o mesmo de uma 
unidade similar, mas em Gaia. 
Em Lisboa um hotel na Praça 
de Espanha surge tabelado por 
€12,5 milhões.

A AHRESP, que entre no-
vembro e dezembro fez um 
inquérito à atividade, indica 
que 39% dos estabelecimen-
tos hoteleiros não registaram 
qualquer ocupação no mês de 
novembro, situação que deve 
aumentar em janeiro e feve-

reiro, abrangendo 56% das em-
presas de alojamento.

Mas se há quem venda, há 
também quem queira comprar, 
e dados da Plataforma Hotéis 
Para Venda, especializada em 
unidades turísticas e citados 
pelo Idealista, apontam para 
um crescimento de 30% na 
procura, desde o início da pan-
demia, por parte de eventuais 
compradores de empreendi-
mentos turísticos no país.

Por distritos, Faro lidera, com 29 hotéis à venda 

Entre vender e resistir, a ho-
telaria conta ainda com um ins-
trumento financeiro lançado 
pelo Turismo de Portugal que 
tem €60 milhões para um pro-
grama de “sale and lease back”, 
venda com opção de compra, li-
mitado a vendas de €5 milhões 
e apenas para imóveis avalia-
dos por peritos certificados 
pela Comissão do Mercado de 
Valores Mobiliários.

economia@expresso.impresa.pt
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Entre janeiro e outubro, os estabelecimentos de alojamento receberam 9,6 milhões de hóspedes. 

TURISMO 

Hotelaria não faturava 
tão pouco desde 2003 

Hotéis perdem 
odobro das 
dormidas do 
turismo rural 

Com o confinamento, a redução drástica de turistas estrangeiros e a diminuição dos 
preços, os proveitos totais dos estabelecimentos de alojamento fixaram-se, no conjunto 
de janeiro a outubro, em 1.358 milhões de euros, o valor mais baixo dos últimos 17 anos. 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelareivas@negocios.pt 

H
á quase duas dé-
cadas que os es-
tabelecimentos 
de alojamento 
turístico nacio-

nais não faturavam tão pouco. 
Num ano de confinamento im-
posto pela pandemia, em que os 
turistas estrangeiros praticamen-
te desapareceram e em que os 
operadores de turismo se viram 
obrigados a reduzir preços, as re-
ceitas destas empresas totalizam 
pouco mais de1,3 mil milhões de 
euros no conjunto de janeiro a 
outubro, o valor mais baixo des-
de 2003. Lisboa é a região mais 
afetada por este cenário. 

Os dados, divulgados esta 
quinta-feira, são do Instituto Na-
cional de Estatística (INE), que 
veio confirmar o já esperado 
agravamento das perdas no setor 
turístico em outubro. Nesse mês, 
quando praticamente um terço 
dos estabelecimentos esteve en-
cerrado ou não registou qualquer 
movimento de hóspedes, conta-
bilizaram-se um milhão de hós-
pedes e 2,3 milhões de dormidas. 

Feitas as contas, no conjunto 
de janeiro a outubro, os estabele-
cimentos de alojamento turísti-
co receberam 9,6 milhões de hós-
pedes, responsáveis por 24 mi-
lhões de dormidas, números que 
representam quebras de 59,4%e 
61,5%, respetivamente, face a 
igual período do ano passado. 

Neste período, o preço médio 
fixou-se em 79,8 euros por noite, 
uma redução de 12,9% em rela-
ção ao ano passado. Este é o va-
lor anual médio mais baixo des-
de que o INE começou a divulgar  

opreço por noite, em 2017. 
Perante este cenário, os pro-

veitos totais dos estabelecimen-
tos de alojamento ascenderam a 
1.358 milhões de euros, uma que-
bra de 64,8% relativamente ao 

1.358 
PROVEITOS 
Os proveitos totais 
dos estabelecimentos 
de alojamento 
turístico ascenderam a 
1.358 milhões de euros 
entre janeiro e outubro.  

mesmo período de 2019. É pre-
ciso recuar 17 anos, até ao perío-
do de janeiro a outubro de 2003, 
para encontrar uma faturação tão 
baixa. Nessa altura, os proveitos 
totais da hotelaria (que, então, 
não incluía estabelecimentos 
como o alojamento local) ascen-
diam a 1.309 milhões de euros, 
segundo os dados do INE. 

Lisboa é quem mais perde 
A quebra de receitas verifica-se 
por todo o país, mas são particu-
larmente acentuadas em algu-
mas regiões, sobretudo naquelas 
que, em 2019, respondiam pela 
maioria da atividade turística. 

AÁrea Metropolitana de Lis-
boa, que é também a região onde 
se regista a segunda maior que-
bra no número de dormidas, é 
aquela onde a queda das receitas 
é mais notória. Entre janeiro e 
outubro, os estabelecimentos de  

alojamento turístico de Lisboa 
arrecadaram proveitos totais de 
cerca de 295 milhões de euros, 
valor que corresponde a uma 
quebra superior a 75%, a mais 
acentuada de todo o país. 

Seguem-se os Açores, onde os 
proveitos derraparam 75% para 
27 milhões, e a Madeira, que re-
gista uma queda de 67,7%, com 
proveitos totais de 114 milhões. 

Em sentido contrário, °Alen-
tejo é a região onde o impacto da 
pandemia sobre o setor do turis-
mo é menor. Aqui, os proveitos 
totais das empresas de alojamen-
to caíram 34% no período de ja-
neiro a outubro, fixando-se em 
104 milhões de euros. 

Também o Centro tem mos-
trado resiliência. Nesta região, os 
proveitos totais foram de 152,8 
milhões no conjunto dos dez pri-
meiros meses do ano, uma que-
bra homóloga de 50%. ■  

A atividade turística está a 
atingi rmíni mos históricos este 
ano, mas o impacto não é o 
mesmo para todos os tipos de 
estabelecimentos. Numa altu-
ra em que a tendência é para 
procurar locais isolados e com 
pouca densidade populacio-
nal, as dormidas nos hotéis es-
tão a cair quase duas vezes 
mais do que as que são regista-
das nos espaços rurais. 

Os números divulgados 
pelo Instituto Nacional de Es-
tatística (INE) mostram que, 
entre janeiro e outubro, os es-
tabelecimentos de alojamen-
to turístico registaram 24 mi-
lhões de dormidas. Este núme-
ro representa uma quebra ho-
móloga superior a 60% e é o 
mais baixo para o período dos 
dez primeiros meses desde, 
pelo menos 1999, ano a que re-
montam estes dados do INE. 

E é sobretudo na hotelaria, 
segmento que é também o 
mais representativo dos esta-
belecimentos de alojamento 
turístico, que esta quebra é 
mais acentuada. Ao todo, en-
tre janeiro e outubro, regista-
ram-se cerca de 19 milhões de 
dormidas na hotelaria (onde 
se incluem hotéis, hotéis-apar-
tamentos, pousadas, aparta-
mentos turísticos e aldeamen-
tos turísticos), uma queda de 
62,9% face a igual período do 
ano passado. Considerando 
apenas os hotéis, as dormidas 
totalizam 13,4 milhões, uma 
queda homóloga de 63,5%. 

O movimento também é 
de queda noutros tipos de alo-
jamento, mas o cenário não é 
tão drástico. Neste período, os 
estabelecimentos de aloja-
mento local registaram 3,7 mi-
lhões de dormidas, número 
que representa uma quebra de 
58% face ao ano passado, en-
quanto as dormidas no chama-
do turismo no espaço rural e 
de habitação totalizaram 1,17 
milhões, uma redução homó-
loga de 34,6%. ■  RBR 
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Sérgio Lemos 

José Luís Arnaut, "chairman" da ANA, é contra taxa de carbono. 

TRANSPORTES 

Aviação diz que taxa de 2 euros 
dificulta retoma do turismo 

ANA quer 
começar obra 
no Montijo 
em abril 

O "chairman" da ANA diz que a taxa de carbono sobre viagens aéreas 
aprovada pelo Parlamento implica um aumento de 20% a cada passageiro. 
"Querem matar o turismo?", questiona José Luís Arnaut. 

MARIA JOÃO BABO 

mbabo©negocios.pt 

gestora dos aeroportos 

A.
 

nacionais e as companhias 
éreas apelaram esta 

quinta-feira ao Governo para 
que reveja a criação da taxa de 
carbono sobre viagens aéreas, de 
dois euros por passageiro, que fi-
cou prevista no Orçamento do 
Estado para 2021, pelo efeito 
que pode ter num momento em 
que o país precisa de voltar a 
atrair turistas. 

"No momento de adversida-
des, em que se sabe que o turis-
mo é um fator essencial de reto-
ma, como é que é possível apli-
car-se uma taxa que implica um 
aumento de 20% a cada passa-
geiro? Querem matar o turis-
mo?", questionou José Luís Ar-
naut, "chairman" da ANA - Ae-
roportos de Portugal num "webi-
na?' organizado pelo Jornal Eco-
nómico e pela consultora BDC. 

Frisando que nem "nenhum 
país que não depende do turismo 
tomou esta medida", o responsá-
vel criticou ainda que, ao mesmo 
tempo que a ANA baixa as taxas 
aeroportuárias em 70%, "vem o 
Estado criar uma taxa de 20%, de 
dois euros por passageiro", con-
siderando incompreensível que 
a proposta do PAN tenha mere-
cido os votos a favor do PS e Blo-
co de Esquerda. "Faço um apelo 
para que haja responsabilidade e 
que se considere medidas de in-
centivo ao turismo. Não é só mo-
ratórias e bazucas, é preciso ha-
ver responsabilidade', afirmou. 

Na mesma conferência onl i-
ne, com o tema "Haverá retoma 
sem transporte aéreo?", também 
Michael O'Leary, CEO da Rya-

  

nair, considerou que essas "taxas 
são aberrantes, num momento 
em que precisamos de novos pa-
cotes de incentivos que tornem 
os aeroportos portugueses mais 
atrativos". Com a aprovação de 
novas taxas ambientais, disse, 
"Portugal estará a ser o único 
país europeu a propor um au-
mento das taxas numa altura em 
que a indústria turística precisa 
de recuperar". 

António Moura Portugal, di-

  

retor executivo da Associação 
das Companhias Aéreas em Por-
tugal (RENA), considerou esta 
medida um exemplo de incon-
gruência. "Custa-me entender 
que por um lado se diga que há 
prioridades e apoios ao setor e, 
por outro, se onere os passagei-
ros com esta medida que não vai 
reverter um cêntimo para a re-
conversão do setor", afirmou o 
responsável, para quem este não 
é momento ou o contexto para se 

Ryanair de olho 
nos slots da TAP 

O presidente executivo da Ryanair 

disse esta quinta-feira que "gosta-

ria que a TAP não continuasse sen-
tada em cima dos slots que contro-

la no aeroporto de Lisboa". No "we-

binar" sobre o tema "Haverá reto-
ma sem transporte aéreo?", Michael 

O'Leary salientou que, se a compa-

nhia portuguesa vai reduzir a sua 
operação em cerca de 20%, isso si-

gnifica que "no próximo verão ha-

verá slots disponíveis para um au-
mento de atividade por parte de ou-

tras companhias". "Libertem esses 

slots para a Ryanair e para outras 
companhias que precisam de ter 

mais para aumentarem a sua ativi-

dade em Lisboa", frisou. A afirma-

ção do CE0 da Ryanair mereceu res-

posta do secretário de Estado Ad-

junto e das Comunicações, Hugo 
Santos Mendes, que garantiu que a 

TAP não vai ceder os seus slots. No 

debate, Miguel Frasquilho, "chair-

man" da TAP, afirmou que a reestru-

turação que será feita na compa-

nhia visa " assegurara sobrevivên-

cia e sustentabilidade", avisando 

que a transportadora "vai mesmo 

ter de mudar de vida e de hábitos 
em termos de resultados". 

"lançar um imposto sobre os bi-
lhetes do transporte aéreo". 

Já o secretário de Estado Ad-
junto e das Comunicações, Hugo 
Santos Mendes, lembrou, na 
mesma conferência, que a taxa 
resultou de um voto democráti-
co no Parlamento e disse que o 
setor da aviação é já "bastante 
ajudado fiscalmente ao nível dos 
combustíveis". E garantiu ainda 
que Portugal não foi o único país 
a criar esta taxa. ■  

"Estamos preparados para pôr 
os ̀ caterpillars' a trabalhar no 
mês de abril" para construir o 
aeroporto do Montijo, afirmou 
esta quinta-feira o "chairman" 
da ANA, José Luís Arnaut, as-
segurando que a gestora aero-
portuária "está inteiramente 
disponível para começar a obra. 
"O Montijo está iminente", as-
segurou o responsável, salien-
tando que a ANA até já teve o 
cuidado de "fazer um `early 
contract' com uma empresa de 
construção portuguesa". 

"Queremos fazer o Monti-
jo porque acreditamos, sem 
acorrer a dinheiro dos contri-
buintes, que era importante 
que em 2025-2026 tenhamos 
uma nova infraestrutura aero-
portuária preparada para evi-
tar os constrangimentos que 
tivemos em 2019", salientou. 

O "chairman" da ANA con-
siderou que os obstáculos le-
vantados por câmaras munici-
pais, como Moita e Seixal, são 
"de ordem política" e garantiu 
que a concEssionáriavarapre-
sentgrodossiê naANAC opor-
tunamente", com "pareceres 
que sustentam a não compe-
tência e não conformidade 
coma lei da República dos po-
deres das autarquias para obs-
truir um projeto nacional que 
não seja por razões nacionais". 

O Orçamento do Estado 
para 2021 prevê uma Avaliação 
Ambiental Estratégica para o 
novo aeroporto de Lisboa. mim 

20?5 
RECUPERAÇÃO 
As previsões 
de organismos 
internacionais 
preveem que a 
aviação volte a níveis 
de 2019 em 2025. 
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Miguel Saraiva Arquiteto 

Foram os fundos 
imobiliários 
que permitiram 
recuperar Lisboa 
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FIM DE SEMANA  

Dívidas mistério impedem 
restaurantes de ter apoios 
Restaurantes e outras empresas que estiveram em lay-off e depois em retoma progressiva estão 
a ser confrontados com dívidas sem fundamento à Segurança Social. Situação trava acesso a ajudas. 
ECONOMIA 12 e Is 

negocios.pt 

Sexta-feira, io 
to 

N. 4394 € 290 

Banco de Portugal alerta para 
risco de queda do preço das casas 
13.000  Valor das moratórias de crédito 
MILHÕES DE EUROS PRIMEIRA LINHA 4 a 

tfthenpay 
Multibanco e MB WAY 

www.ifthenpay.com 

Bolsa 

P51-20 
é o oitavo 
índice que 
mais sobe 
este mês 
MERCADOS 24  e  25 

Energia 
EDP também 
vai encolher 
conselho geral 
e de supervisão 
EMPRESA, 2e 

Covid-19 
Vacinação de 
idosos derrapa 
para o segundo 
trimestre 

Aviação 
Taxa de carbono 
de dois euros 
dificulta retoma 
do turismo 
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Novas regras para o Ano Novo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=23075c02-1492-4c94-9366-

3125336958d4&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Troca por troca. Os portugueses podem celebrar o Natal com um alívio das restrições, mas a
passagem de ano fica sacrificada. O primeiro-ministro anunciou ontem o endurecimento das medidas
que implicam o recolher obrigatório a partir das 11 da noite de dia 31 e a partir da uma da tarde nos
dias 1, 2 e 3 de janeiro. A circulação entre concelhos fica também proibida. Um travão que vai deitar
por terra as poucas esperanças dos hotéis do Algarve para fazerem algum negócio neste réveillon.
Elidérico Viegas, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos da região, assume
que mais restrições é sinónimo de menos clientes.
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Atividade turística continua a ser uma das mais afetadas pela pandemia 

Turismo. Atividade em 
queda livre com quedas 
de 63,3% nas dormidas 

Lisboa, Algarve e Açores foram as regiões que apresentaram maiores 
quedas nas dormidas em outubro. Dados da OMT não são otimistas. 
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SOMA PERES PINTO 
sonia.pint,o@ionh-ne.pt 

O turismo continua em queda, 
tal como tem acontecido em meses 
anteriores. Os últimos dados reve-
lados pelo Instituto Nacional de 
Estatística (INE) revelam esta ten-
dência: o número de hóspedes 
recuou 59.7% e as dormidas dimi-
nuíram 63,3% em outubro face 
ao mês homólogo do ano ante-
rior. "Esta evolução representa 
uma nova aceleração das que-
bras homólogas da atividade turís-
tica, fortemente impactada pela 
pandemia, que em setembro já 
tinha sofrido recuos de 50,3% nos 
hóspedes e de 53,4% nas dormi-
das", diz o organismo. 

As dormidas de residentes caí-
ram 21,7% (-8,6% em setembro) 
e as de não residentes recuaram 
76,4% (-71,8% no mês anterior). 

Os proveitos totais registaram  

uma variação de -67,7% (-59,1% 
em setembro) e atingiram 126,2 
milhões de euros. Os proveitos 
de aposento fixaram-se em 90,7 
milhões de euros, diminuindo 
68,7% (-59,5% no mês anterior). 

Em outubro, 32,1% dos estabe-
lecimentos de alojamento turís-
tico estiveram encerrados ou não 
registaram movimento de hóspe-
des (25,9% em setembro)."Em 
outubro, considerando a genera-
lidade dos meios de alojamento 
(estabelecimentos de alojamen-
to turístico, campismo e colónias 
de férias e pousadas da juventu-
de), registaram-se 1,1 milhões de 
hóspedes e 2,6 milhões de dormi-
das, correspondendo a evoluções 
de -58,5% e -61,2%, respetivamen-
te (-51,6% e -51,2% em setembro, 
pela mesma ordem)", refere o INE 

REGIÕES EM QUEDA Todas as 
regiões registaram quedas homó-

  

Iogas nas dormidas de turistas 
em outubro, tendo as descidas 
mais acentuadas ocorrido na Área 
Metropolitana de Lisboa, Algar-
ve e Açores. Ainda assim, o Alen-
tejo e a região Centro registaram 
as quedas mais baixas, de 29,4% 
e 49,3%, respetivamente, segun-
do o INE. 

A nível nacional, as dormidas 
de hóspedes recuaram 63,3% em 
outubro face ao mês homólogo 
de 2019 - na Área Metropolitana 
de Lisboa, no Algarve e nos Aço-
res, a contração atingiu os 76,7%, 
63,7% e 61,4%, respetivamente. 

Apesar desta quebra, o Algar-
ve concentrou 30,1% das dormi-
das, seguindo-se o Norte e a Área 
Metropolitana de Lisboa (ambos 
com 17,3%) e o Centro (14,3%). No 
acumulado dos primeiros dez 
meses do ano, as regiões que apre-
sentaram menores diminuições 
no número de dormidas foram 

BRUNO GONÇALVES 

o Alentejo (-35,7%), o Centro (-
50,5%) e o Norte (-56,8%). 

Em sentido contrário, as maio-
res reduções verificaram-se nos 
Açores (-71,8%), na Área Metro-
politana de Lisboa (-69,9%) e na 
Madeira (-66,4%). 

RECEITAS DO TURISMO MUNDIAL 

O turismo mundial deverá regis-
tar uma queda de receitas de 1,1 
biliões de dólares (cerca de 900 
mil milhões de euros) em 2020, 
devido às restrições adotadas para 
travar a pandemia. Segundo a 
Organização Mundial do Turis-
mo (OMT), com estes dados, o 
turismo regressa em 2020-o pior 
ano da história do setor-aos núme-
ros de 1990 e pode provocar uma 
queda do produto interno bruto 
(PIB) mundial equivalente a 2 mil 
milhões de dólares (cerca de 1,63 
mil milhões de euros). 

A agência de turismo das Nações 
Unidas prevê que na segunda 
metade de 2021 haverá uma reto-
ma da atividade no setor, mas um 
regresso aos níveis de 2019 pode-
rá levar entre dois anos e meio e 
quatro anos. 

Durante os primeiros dez meses 
do ano, as chegadas internacio-
nais caíram 72% (900 milhões) 
devido às restrições de viagens, 
à baixa confiança dos consumi-
dores e à luta global para conter 
a propagação do vírus. A OMT 
estima uma queda de mil milhões 
de chegadas internacionais para 
o total do ano. Página 12
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Turismo perdeu 14,1 milhões 
de hóspedes em dez meses 
TURISMO  Desde o início do ano, as unidades de aloja-
mento turístico acolheram 9,6 milhões de hóspedes, 
menos 14,1 milhões do que há um ano. Os proveitos to-
tais da hotelaria, de janeiro a outubro, ascenderam a 1,15 
mil milhões de euros, uma quebra de 66%, o que signi-
fica menos 2,2 mil milhões de euros, em relação a igual 
período de 2019, de acordo com dados divulgados pelo 
Instituto Nacional de Estatística. Em outubro, 32,1% 
dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram 
encerrados ou não registaram movimento de hóspedes. 
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Postos de Turismo de Silves e de 
Armação de Pêra prestam apoio às 
empresas locais do sector 
O Turismo do Algarve reinventou a sua rede de Postos de 
Turismo, na qual se incluem os potos existentes em Silves e 
Armação de Pêra, c capacitou os seus profissionais para infor-
marem os empresários do sector na região sobre as novidades 
introduzidas na 2.a fase da linha de apoio à tesouraria para 
microempresas do turismo Covid-19, disponibilizada pelo 
Turismo de Portugal. 
Como informa esta entidade, "os Postos de Turismo do Al-
garve dão agora apoio às empresas que tentam manter a sua 
atividade e respetivos postos de trabalho desde o início da 
pandemia. 
Este novo modelo de colaboração, que permite fazer chegar  

verba adicional para o sector da restauração situada em conce-
lhos de alto risco, de forma a compensar as perdas sofridas ao 
longo dos dois últimos fins de semana de encerramento obri-
gatório a partir das 13h00, imposto pelo Estado de Emer-
gência. 

informação personalizada às empresas turísticas locais, decor-
re da necessária proximidade que já se verificava com os em-
presários do setor. Com o atendimento presencial reduzido e 
a prestação de informação turística direcionada para canais 
como o online, identificou-se a oportunidade de reforçar o 
serviço prestado pelos profissionais dos 20 Postos de Turis-
mo tutelados pela Região de Turismo do Algarve (RTA). Es-
tes passam a ser agora um contacto de primeira linha com 
empresas locais dos seus respetivos concelhos de atuação, de 
forma a divulgar linhas de apoio e outras informações úteis à 
atividade, remetendo para o Gabinete de Apoio ao Empresá-
rio da RTA para ajuda futura ou mais esclarecimentos." 
«Vivemos tempos desafiantes que nos impelem à mudança 
e constante reinvenção, nomeadamente pela quebra na ati-
vidade turística. Procurámos assim um novo formato, num 
contexto de proximidade, para continuarmos a apoiar as em-
presas do setor da região», refere João Fernandcs, presidente 
do Turismo do Algarve. 
«A oportunidade surgiu através dos nossos Postos de Turismo. 
Realizámos sessões de capacitação com todos os colaborado-
res que estão já a dar apoio às empresas locais, informando os 
empresários, de forma personalizada, sobre a linha de apoio 
à tesouraria para microempresas do turismo. Este é mais um 
exemplo do trabalho que temos vindo a desenvolver e do nos-
so empenho em encontrarmos novas soluções que ajudem a 
mitigar os efeitos da pandemia», conclui João Fernandes. 
A linha de apoio à tesouraria para microempresas do turismo 
Covid-19, disponibilizada pelo Turismo de Portugal, é diri-
gida às microempresas turísticas que demonstrem reduzida 
capacidade de reação à forte retração da procura que se tem 
registado. Foi reforçada para responder às necessidades ime-
diatas de financiamento destas empresas, salvaguardando a 
sua atividade plena e o seu capital humano, e cuja dotação 
ascende agora aos 90 milhões de euros. Permitirá, mediante 
certas condições, que 20% do valor do apoio já concedido ou 
do apoio a conceder possa ser convertido em incentivo não 
reembolsável. 
Já o novo programa Apoiar.PT prevê uma dotação de 750 
milhões de euros a fundo perdido, financiados por fundos 
europeus, para micro e pequenas empresas do comércio, res-
tauração, turismo e atividades culturais que tenham registado 
quebras de faturação de pelo menos 25% nos primeiros nove 
meses deste ano. As ajudas do Apoiar.PT serão concedidas a 
partir de 25 de novembro, mas as empresas podem já anteci-
par o primeiro passo da candidatura através do seu registo no 
Balcão 2020. 
Além da linha de apoio à tesouraria para microempresas e 
do programa Apoiar.PT, o Governo disponibiliza ainda uma Página 14



A15

 
RTP 1

 	Duração: 00:00:28

 	OCS: RTP 1 - Bom Dia Portugal

 
ID: 90241972

 
18-12-2020 09:11

1 1 1

Quase um terço dos hotéis estiveram encerrados em Outubro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a02b87d4-0e6c-491c-bd66-

0eadbf214bfe&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Quase um terço dos hotéis estiveram encerrados em Outubro. O Instituto Nacional de Estatística
revelou que o setor teve uma quebra de 60% em relação ao ano passado.

 
Repetições: RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-12-18 09:11
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Dia Internacional das Migrações

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6e8f41fd-cd53-4e75-be4d-

a5d4d53b030d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Assinala-se hoje o Dia Internacional das Migrações. No ano passado mudaram-se para Portugal, 73 mil
pessoas. Oito dos dez municípios do país com mais estrangeiros são algarvios.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-12-18 09:41
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-18 08:38
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-18 09:41
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400 mil desempregados na restauração

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1793ba57-28aa-4e67-a60a-

7b2ebe92f47e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Durante o mês de Novembro, o setor da restauração despediu mais de 43.000 trabalhadores, os
números constam do último boletim do Instituto do Emprego e Formação Profissional que regista
quase 400 mil desempregados em Portugal.
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Turismo, restauração e comércio contra medidas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=24192f72-b4c1-4731-bc77-

376d76973525&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Estas medidas não caíram bem aos setores do turismo, da restauração, do comércio e da distribuição.
Consideram que o Governo acaba de arruinar a pouca esperança que havia para salvar o ano. É que
muitos restaurantes e hotéis já tinham reservas para a passagem de ano.
Declarações de João Fernandes, pres. da Assoc. do Turismo do Algarve; Daniel Serra, presidente da
PROVAR; João Vieira Lopes, Conf. Comércio e Serviços; Gonçalo Xavier, Ass. de Empresas de
Distribuição.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-12-18 07:03
 TVI - Diário da Manhã , 2020-12-18 08:03
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-17 00:03
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-17 01:02
 TVI - Diário da Manhã , 2020-12-18 09:03
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-17 02:28
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-18 06:02
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-18 06:35
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-18 07:03
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 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-18 08:03
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-12-18 09:04
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-18 10:13
 TVI 24 - Notícias , 2020-12-18 12:13
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Empreendimentos turísticos do Centro com quebras superiores a 75% em dezembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/12/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ba5f578c

 
Mais de 60% dos 1.100 empreendimentos turísticos da região Centro devem registar em dezembro
quebras de receitas superiores a 75%, comparativamente a 2019, disse à agência Lusa o presidente
do Turismo Centro de Portugal (TCP).
 
Segundo Pedro Machado, esta tendência deverá manter-se nos meses de janeiro e fevereiro de 2021.
O responsável salientou que "as medidas anunciadas pelo Governo, nomeadamente o programa
Apoiar, estão neste momento a ser recebidas com alguma satisfação", mas que não são "suficientes
para inverter a tendência da perda de receita e, muito em particular, da diminuição do número das
reservas". "Sobretudo, quando está anunciada a suspensão de muitas festividades associadas à
passagem de ano ou quando muitas estão a ser substituídas por festas que podem ser acompanhadas
online", sublinhou.
 
A juntar a este cenário, Pedro Machado acrescenta "a perda compulsiva do mercado espanhol, que
eram normalmente turistas que vinham para o centro de Portugal e, em particular, para as festas com
maior dimensão", como é o caso de Aveiro, Figueira da Foz, Mira, Nazaré e Santa Cruz (Torres
Vedras). "São normalmente festividades muito fortes na passagem de ano e que este ano não vão
poder contar com o mesmo número de portugueses e, particularmente, não vão poder contar com o
número significativo de turistas espanhóis que estavam habituadas a receber nos anos transatos",
frisou.
 
Além disso, 45 estabelecimentos turísticos da região Centro vão estar fechados, "o que é um dado
preocupante, pois normalmente não existia esta tendência de encerrar tantos estabelecimentos
turísticos durante o período de Natal e de final do ano".
 
"A única janela de oportunidade que acredito possa vir a acontecer será se o Estado conseguir cumprir
o primeiro e o segundo ciclos de vacinação, no sentido de reforçar a confiança dos mercados,
sobretudo os mercados emissores que estão agora a vacinar, como é o caso do Reino Unido,
Alemanha e França, entre outros", previu o presidente do TCP.
 
Pedro Machado considerou que a situação pode melhorar, "se estes países fizerem a escolha óbvia em
2021, que é Portugal, por ser um destino que está num raio de duas ou três horas de avião, e que
está a vacinar, à semelhança dos países europeus, e é a alternativa válida a destinos como o Brasil,
Estados Unidos ou África".
 
O responsável adiantou ainda que, em novembro, "mais de 49% das empresas de alojamento
registaram quebras superiores a 90% na faturação". Mais grave, salientou, é que "mais de 25% das
empresas não conseguiram pagar os salários em novembro e 09% pagou uma parte dos salários".
 
"Cerca de 26% das empresas tiveram de recorrer a financiamento, nomeadamente bancário, para
poderem pagar os salários dos seus trabalhadores no mês de novembro", acrescentou. Neste cenário,
o presidente do TCP considera "muito preocupante que mais de 14% das empresas assuma que não
vai conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do ano".
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De acordo com Pedro Machado, as perdas entre março e novembro de 2020, comparado com o
período homólogo de 2019, são muito relevantes, com 49% dos estabelecimentos turísticos a
registarem "perdas de receitas superiores a 50%".
 
"Apenas 7,9% tiveram perdas abaixo destes números [dos 50%], que variam entre os 20/25/30%",
disse o responsável, referindo que, de acordo com o último barómetro da Associação da Hotelaria,
Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), calcula-se que "ao nível da restauração e do
alojamento existem números muito superiores a estes, nomeadamente ao nível da faturação".
 
Pedro Machado referiu ainda que "29% das empresas exploram os seus negócios em espaços
arrendados e destas 54% tinham tentado reduzir o valor da renda", mas sem sucesso. Segundo o
presidente da TCP, "42% dos arrendatários já estavam com rendas em atraso, ou seja, praticamente
entre cinco e mais meses de rendas em atraso".
 
"Este balão que o Governo anunciou vai poder inverter um pouco esta tendência, mas não acredito
que seja suficiente para a ultrapassar, sobretudo aquilo que é a expectativa de perda que se calcula
que possa vir a acontecer nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, que são os mais críticos",
sublinhou.
 
Desde o início do Estado de Emergência, 28% das empresas efetuaram despedimentos, o que significa
que, "destas, mais de 33% reduziram o quadro de pessoal entre 25 a 50%, e cerca de 27% destas
empresas reduziram em mais de 50% os seus postos de trabalho".
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MAIS&MENOS 

TURISMO MUNDIAL 

900 MIL MILHÕES 
=0

 

turismo mundial de-

 

verá registar uma que-
da de receitas de 900 mil 
milhões de euros em 
2020, devido à pandemia. 
Segundo a Organização 
Mundial do Turismo 
(OMT), com estes dados o 
turismo regressa em 
2020 - o pior ano da his-
tória do setor - aos núme-
ros de 1990 e pode provo-
car uma queda do PIB 
mundial de 1,63 biliões. 

SAINT-GOBAIN, AVEIRO 

NOVA LINHA 
" A multinacional france-

sa'  Saint-Gobain inves-
tiu 1,2 milhôes de euros 
numa nova linha de pastas 
de produção em Aveiro. 
Em comunicado, o grupo 
refere que a nova linha, 
operacional desde novem-
bro, permitirá "ampliar a 
capacidade de produção 
dos produtos de revesti-
mento de fachadas". 
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Como a Covid-19 arrastou o turismo português para crise sem precedentes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/12/2020

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=330db204

 
Após anos de ouro para o setor em Portugal, a pandemia trouxe restrição de movimentos que
impediram viagens em todo o mundo.
 
Depois de um ano de recordes no turismo, em 2020 o setor sucumbiu aos efeitos da pandemia de
covid-19, prejudicado pelas restrições de movimentos que impediram viagens em todo o mundo.
 
Em janeiro deste ano, os números mostravam que em 2019 o setor tinha mantido o seu percurso de
crescimento, com o Governo a apontar para receitas turísticas de 18,1 mil milhões de euros, acima
dos 16,8 mil milhões de euros do ano anterior, e a Associação de Hotelaria de Portugal (AHP) a prever
a abertura de 51 novos hotéis em 2020.
 
Mas, a partir de março, com o primeiro caso registado de covid-19 em Portugal e o início do
confinamento, as companhias aéreas praticamente pararam e, sem clientes, os hotéis, alojamentos,
restaurantes e outras atividades do setor reduziram a atividade ou encerraram.
 
Cerca de 80% dos titulares e gestores de alojamento local (AL) registaram uma queda de faturação
superior a 75% durante o segundo trimestre de 2020, face ao mesmo período do ano anterior,
segundo um estudo do ISCTE, conhecido em novembro.
 
Já o presidente da AHP, Raul Martins, estimou em outubro que a perda de receitas dos hotéis
nacionais em 2020 possa ser superior a 3,6 mil milhões de euros.
 
Já este mês, a associação revelou que 45% dos inquiridos preveem encerrar até ao final do ano, altura
em que está previsto o reforço das medidas de confinamento nos concelhos mais atingidos pela
pandemia.
 
Adicionalmente, os grupos hoteleiros com várias unidades admitem encerrar 56% dos seus
estabelecimentos também até ao final do ano.
 
Quanto aos estabelecimentos que se mantêm abertos, estima-se uma redução de 72% da oferta de
unidades de alojamento, ou seja, não estarão a funcionar em plena capacidade.
 
A restauração, uma atividade que também depende em grande parte do fluxo de turistas nacionais e
estrangeiros, foi uma das mais atingidas pelo confinamento e sucessivos estados de emergência, que
reduziram as deslocações e forçaram os estabelecimentos a fechar aos fins de semana, altura em que
a faturação era maior.
 
Este mês, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) revelou que quase
metade (45%) dos espaços de restauração arrendados não pagaram a renda em novembro e 65%
tem três, ou mais, meses de rendas em atraso.
 
Um inquérito da associação revela também que 40% das empresas de restauração e bebidas pondera
avançar para a insolvência, por as receitas não suportarem os encargos do funcionamento da
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atividade, uma vez que 56% das empresas registaram perdas acima dos 60% na faturação de
novembro.
 
"Como consequência da forte redução de faturação, cerca de 16% das empresas não conseguiram
efetuar o pagamento dos salários em novembro e 15% só o fez parcialmente", precisou a AHRESP,
adiantando que 46% das empresas já efetuaram despedimentos desde março, o início da pandemia,
e, destas, 30% reduziu entre 25% e 50% o pessoal.
 
"17% reduziram em mais de 50% os postos de trabalho a seu cargo", disse a associação, adiantando
que cerca de 17% dessas empresas estima não conseguir manter todos os postos de trabalho até ao
final do ano.
 
Mas não são só as previsões internas a apontar para uma redução significativa nesta área. A Comissão
Europeia acredita que a atividade turística em Portugal poderá registar uma queda homóloga de até
63% devido ao impacto da pandemia de covid-19.
 
Em causa estão as previsões económicas de outono da Comissão Europeia, que dedicam um capítulo
ao setor do turismo, um dos mais "importantes para a economia europeia", mas também dos mais
afetados pelo surto do novo coronavírus devido às medidas restritivas adotadas.
 
O Fundo Monetário Internacional (FMI), por sua vez, pôs Portugal na lista de países que deverão ter
perdas no setor do turismo superiores a 2% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo um relatório
divulgado em agosto.
 
"As perdas nas receitas do turismo que ultrapassam os 2% do PIB devem concentrar-se em grandes
exportadores de turismo, como a Costa Rica, Egito, Grécia, Marrocos, Nova Zelândia, Portugal,
Espanha, Sri Lanka, Tailândia e Turquia", pode ler-se no relatório.
 
Já a Organização Mundial do Turismo (OMT), num balanço divulgado na quinta-feira, estima que o
turismo mundial tenha uma queda de receitas de 1,1 biliões de dólares (cerca de 900 mil milhões de
euros) em 2020, recuando a números de 1990.
 
A agência de turismo das Nações Unidas prevê que na segunda metade de 2021 haja uma retoma da
atividade no setor, mas um regresso aos níveis de 2019 poderá levar entre dois anos e meio a quatro
anos.
 
O setor tem sido alvo de várias medidas de apoio, em Portugal, algumas específicas, incluindo linhas
de crédito da responsabilidade do Turismo de Portugal e outras transversais a toda a economia, bem
como o 'lay-off' simplificado, o apoio à retoma progressiva e outras.
 
Além disso, os estabelecimentos hoteleiros, de turismo de habitação e 'resorts' estão agora
autorizados a serem temporariamente usados como escritórios, 'showrooms' e centros de dia.
 
As associações representativas do setor têm apelado para que sejam implementadas mais medidas de
apoio e o presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, defendeu em
novembro a necessidade de novas medidas de apoio às empresas para enfrentarem a continuação da
pandemia da covid-19.
 
No caso dos restaurantes, várias manifestações têm alertado para a crise gerada pela covid-19,
incluindo movimentos que vão surgindo, como o "Sobreviver A Pão e Água", de vários empresários
que fizeram uma greve de fome, em Lisboa.
 
Além disso, cerca de uma centena de trabalhadores dos restaurantes, hotéis, cafés, pastelarias e
similares manifestaram-se no dia 10 de dezembro, em frente ao Ministério do Trabalho, em Lisboa,
para exigir apoios diretos aos trabalhadores e não só às empresas e pela reabertura imediata de
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estabelecimentos.
 
A iniciativa foi convocada pela Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas,
Hotelaria e Turismo de Portugal (Fesaht), afeta à CGTP-IN, e juntou pessoas de vários pontos do país,
no âmbito de uma ação nacional de luta.
 
Lusa
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Pandemia já "roubou" mais de 2 mil milhões em receitas à hotelaria
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/12/2020

Meio: Dinheiro Vivo Online Autores: Ana Laranjeiro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=436993d3

 
Até outubro, as unidades hoteleiras acolheram 7,3 milhões de hóspedes e pouco mais de 19 milhões
de dormidas, números muito abaixo do registado em 2019.
 
© Pixabay
Comentar
É uma equação simples: menos turístas é igual a menos dormidas e a menor receita.Os proveitos
totais da hotelaria (hotéis, hotéis-apartamentos, pousadas e quintas da Madeira, apartamentos
turísticos e aldeamentos turísticos) de janeiro a outubro ascenderam a 1,15 mil milhões de euros, de
acordo com cálculos do Dinheiro Vivo com base nos dados divulgados esta quinta-feira pelo INE.
 
Apesar de 2020 ser um ano atípico, porque a quebra da atividade deve-se à pandemia, se
compararmos com o mesmo período de 2019, percebe-se que a quebra nos proveitos totais (que inclui
receitas obtidas com os quartos, mas também, por exemplo, com aluguer de salas para eventos) da
hotelaria é na casa dos 66%, o que significa menos 2,2 mil milhões de euros. Nos primeiros dez
meses de 2019, a receita total da hotelaria (que tem um peso de mais de 80% para os proveitos
totais do alojamento turístico) superou os 3,4 mil milhões de euros.
 
Os proveitos totais registados até outubro estão abaixo do que as unidades hoteleiras tinham
registado nos primeiros dez meses de 2013, ano que Portugal estava ainda a aplicar o programa de
ajustamento e em que o portefólio de unidades hoteleiras não era tão grande.
 
Este ano, os proveitos de aposento até outubro, são de quase 848 milhões de euros, uma quebra
superior a 60% comparando com o período homólogo.
 
Apesar de janeiro e fevereiro terem sido meses de crescimento para a atividade turística em Portugal,
com a chegada da pandemia em março, muitos hotéis encerraram portas. À medida que o
desconfinamento foi acontecendo, houve unidades que optaram por reabrir - os dados do INE indicam
que em agosto 21% dos estabelecimentos de alojamento turístico (que além da hotelaria conta
também com o alojamento local e turismo no espaço rural).
 
Contudo, com o fim do verão e o regresso das medidas de restrição, a tendência de perda tem-se
agravado. Em outubro, 32,1% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou
não registaram movimento de hóspedes.
 
A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) realizou recentemente um estudo, cujas conclusões foram
divulgadas na semana passada, que aponta que 45% dos inquiridos pretendem encerrar nos próximos
meses - ou já estão encerrados - e muitos estimam reabrir apenas no início do segundo trimestre.
 
As fortes quebras são transversais a todo o setor do turismo. Esta quarta-feira, a secretária de Estado
do Turismo, no Parlamento, indicou que "tivemos até setembro de 2020 uma quebra na faturação nas
empresas do setor do turismo de 7,7 mil milhões de euros, o que representa basicamente um
decrescimento de receitas de 56%, recuando 2010".
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Menos 14 milhões hóspedes
 
De janeiro a outubro, as unidades de alojamento turístico acolheram 9,6 milhões de hóspedes, dos
quais 7,3 milhões ficaram na hotelaria e realizaram 19,1 milhões de dormidas. Nos primeiros dez
meses do ano passado, o alojamento turístico tinha contado com mais de 23,8 milhões de hóspedes,
dos quais 14,6 milhões eram estrangeiros. Olhando para os números de 2020 e de 2019, percebe-se
que Portugal contou com menos 14,1 milhões de hóspedes.
 
A hotelaria até outubro de 2019 tinha granjeado a fatia de leão dos turistas: tinha acolhido 18.8
milhões de hóspedes e 51,7 milhões de dormidas.
 
[Additional Text]:
Pandemia já "roubou" mais de 2 mil milhões em receitas à hotelaria
Ana Laranjeiro
 
Ana Laranjeiro
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VENCEDORES DO PRÉMIO 
NACIONAL DO TURISMO

Categorias
  ^  Turismo em Rede  
Vencedor: Book in Xisto

  ^  Turismo Autêntico 
Vencedor: Casa de São Lourenço 
Menção honrosa: Grande  
Rota Peneda-Gerês (GR50)

  ^  Turismo Sustentável 
Vencedor: certificação de 
sustentabilidade do destino 
turístico Açores

  ^  Turismo Inteligente 
Vencedor: Envision @Pestana 
Menção honrosa: Smart Resort

  ^  Turismo de Confiança 
Vencedor: selo Clean & Safe

Categorias Especial
  ^  Prémio Carreira 
Vencedor: Mário  
Pereira Gonçalves

Textos Paulo Brilhante

M
ais do que exem-
plos de resiliên-
cia, criatividade 
e inovação, agu-
çadas em tempo 
de pandemia, os 
projetos distin-
guidos na segun-
da edição do Pré-

mio Nacional do Turismo (PNT) são 
símbolos dos novos caminhos que o 
sector vai ter de trilhar nos próximos 
anos, com a necessidade extra de se 
adaptar e ultrapassar os condiciona-
lismos provocados pela covid-19.

Chegar à serra da Estrela, fazer 
check-in num hotel — que recupera 
uma das primeiras Pousadas de Por-
tugal e é o primeiro com classificação 
cinco estrelas na região —, instalar-se 
num quarto, onde o granito das pare-
des convive com peças de design, com 
o burel como denominador comum, 
olhar a magnífica paisagem para o 
vale glaciar a partir da varanda, pro-
var os melhores sabores regionais, ler 
um livro aconchegado pela lareira, 
usufruir da piscina interior aqueci-
da, que permite nadar até ao exterior 
mesmo quando a neve cai, são parte 
da experiência proporcionada pela 
Casa de São Lourenço (Chave de Prata 
na edição 2020 do guia “Boa Cama 
Boa Mesa”). A paisagem natural pode 
ser descoberta através de passeios 
guiados por vários trilhos, piscinas 
naturais e penhascos, como a Varanda 
do Chimpanzé, onde se pode estender 
uma toalha e usufruir de um pique-
nique recheado de produtos locais. 
A ligação às tradições e história da 
serra da Estrela é reforçada com uma 
visita à Burel Factory, considerada um 

exemplo a seguir no turismo indus-
trial em Portugal. Aqui nasceu, em 
1947, a Lanifícios Império, a fábrica de 
lãs mais importante da região. Hoje, o 
burel (tecido de lã tradicional) ganhou 
nova vida e novas utilizações, com o 
design a potenciar o valor ancestral 
deste produto. Ao convidar os visi-
tantes a conhecerem as experiências 
associadas ao alojamento, a Casa de 
São Lourenço promove o desenvol-
vimento da região sem desvirtuar a 
autenticidade e justifica a atribuição 
da distinção Turismo Autêntico na 
segunda edição do Prémio Nacional 
do Turismo, uma iniciativa Expresso/
BPI, que esta semana anunciou ven-
cedores através de uma cerimónia e 

Distinções Conheça os vencedores da segunda edição do Prémio Nacional do Turismo,  
que adaptou categorias e reconheceu a carreira, em defesa da restauração, de Mário Pereira Gonçalves

O turismo português  
para além do bilhete-postal

programação exclusivamente virtuais 
e transmitida via Facebook.

Nesta categoria foi ainda atribuída 
uma menção honrosa à Grande Rota 
Peneda-Gerês (GR50), promovida 
pela ADERE-PG, uma associação de 
desenvolvimento local, em parceria 
com o Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas. Com 190 
km de extensão, o percurso atravessa 
cinco municípios e cerca de 40 aldeias, 
contribuindo para o desenvolvimento 
“económico, social e ambiental do ter-
ritório e das comunidades”. Na práti-
ca, e do ponto de vista do turista, para 
além da identificação da Grande Rota, 
o projeto disponibilizou uma aplicação 
móvel para navegação online e offline 
ao longo de cada etapa do percurso. A 
partir do site da ADERE-PG é, por ou-
tro lado, possível aceder a uma central 
de reservas de alojamentos.

Aposta digital

Este verão, em consequência da pan-
demia, a Book in Xisto, a plataforma 
online multisserviços da rede Aldeias 
do Xisto, que permite fazer reservas de 
alojamento, restaurantes e experiên-
cias, pulverizou recordes de acesso e de 
vendas efetivas. “Estes resultados são 
também consequência da criação de 
uma receção virtual, em que se aprovei-
ta o potencial digital para preparar uma 
visita o mais possível analógica.

A partir da confirmação da reserva, 
é indicado ao cliente o que pode visitar 
naquela zona, que restaurantes dis-
põem de take away, os trilhos que pode 
fazer, as praias fluviais mais próximas 
e outros locais de interesse”, refere 
Rui Simão, responsável pela ADXTUR 
— Agência para o Desenvolvimento 
Turístico das Aldeias do Xisto. Mes-
mo sem uma perceção automática, 

PRÉMIO NACIONAL  
DO TURISMO
O Expresso e o BPI, 
em parceria com o 
Turismo de Portugal 
e a Deloitte, lançam 
pelo segundo ano 
consecutivo o 
Prémio Nacional 
do Turismo (PNT), 
um projeto para 
promover, incentivar 
e distinguir as 
melhores empresas, 
práticas e projetos  
do sector.

os visitantes acabaram por usufruir 
de uma capacitação digital, vertida na 
plataforma de reservas e que absorve e 
promove a oferta dos parceiros locais, 
justificando a atribuição do prémio 
Turismo em Rede.

“É bom quando há uma sintonia entre 
aquilo que se quer, se promove e se pre-
meia”, refere ao Expresso Luís Araújo, 
presidente do Turismo de Portugal, ao 
valorizar as cinco (novas) categorias do 
PNT: “O turismo do futuro vai ser muito 
mais competitivo, por isso é importante 
não só acompanhar as tendências e a 
inovação, mas também chamar a aten-
ção para outros fatores que não sejam 
o habitual bilhete-postal.”

pbrilhante@impresa.pt

O hotel Casa  
de São Lourenço, 

na serra da Estrela, 
conquistou o 

prémio Turismo 
Autêntico 

FOTO JOSÉ VICENTE

PRÉMIO CARREIRA

Mário Pereira 
Gonçalves

Presidente da Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares de Portugal

 P Aos 81 anos, o que representa 
receber o Prémio Carreira no âmbito 
do Prémio Nacional do Turismo?
 R É um grande motivo de orgulho e 

receber este prémio num ano atípico 
como este é razão para o sentir de 
uma forma ainda mais intensa.

 P Ao olhar para o atual estado 
da restauração em Portugal, 
consequência da covid-19, quais são 
os seus maiores receios?
 R Esta situação é completamente 

diferente de todas as outras que 
enfrentei e é o desconhecido e a 
incerteza que mais me assustam. 
Há muitas empresas que estão 
neste momento no seu limite 
de sobrevivência, e o receio que 
tenho é de que, precisamente, não 
consigam ultrapassar esta fase até 
que cheguem os apoios que podem 
fazer verdadeiramente a diferença. 
Em paralelo, estamos a desqualificar 
irreversivelmente a qualidade da 
nossa oferta turística, o que, como 
sabemos, levará alguns anos a ser 
recuperado.

 P É dirigente da AHRESP desde 
1976 e está, neste momento, a 
cumprir o nono mandato como 
presidente da maior associação 
empresarial do país.  
Quais são os maiores desafios  
para os próximos anos?
 R Sem dúvida sabermos, com 

dignidade e resiliência, ultrapassar 
a atual crise sanitária. As nossas 
empresas e a oferta turística 
terão de acompanhar os novos 
caminhos da inovação, digitalização 
e sustentabilidade ambiental, sem 
os quais nenhuma sociedade e 
nenhum destino turístico poderão 
enfrentar um futuro competitivo. 
Contudo, o grande desafio para o 
futuro de todos nós é a preparação 
e a qualidade da nossa educação e 
formação profissional.
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Prémio Nacional do Tu-
rismo São oito os projetos e 
personalidades distinguidos na 
segunda edição do PNT, inicia-
tiva que junta o Expresso ao 
BPI. O evento de atribuição do 
prémio foi inteiramente digi-
tal, com o presidente do Turis-
mo de Portugal, Luís Araújo, 
a lembrar um 2020 difícil. P44
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Dois viajantes natos, e cò ntadores de histórias deisas 
aventuras que dão mundo, deixam o testemunho 

de como foi 2020 para quem está a habituado 
a parar pouco por casa. Falamos de Gonçalo Cadilhe 
e José Luís Peixoto. O repórter e cronista do i Afonso 

de Melo escreve sobre a Auschwitz que encontrou 
em plena pandemia. E os números contam mais sobre 
este ano estranho em que não fomos a lado nenhum. 

TExros Cláudia Sobral,Afonso de Melo e Marta E Reis 
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Zoom // Viagens 

A vida dos viajantes 
profissionais 
em ano de pandemia 
Para Gonçalo Cadilhe 
e José Luís Peixoto, 
2020 foi um ano como 
não tinham há muito. 
Mas viajaram, ainda 
assim. O primeiro 
chegou a Itália 
e descobriu que 
a viagem que fazia 
era afinal no tempo; 
no Dubai ou mesmo 
em Badajoz, o segundo 
encontrou um novo 
significado para o 
privilégio que é poder 
fazer uma viagem. 

01 Foi em plena segunda 
vaga da pandemia que, 
em novembro passado, 
José Luís Peixoto teve a 
oportunidade de visitar o 
Dubai pela primeira vez. 
Antes de regressar a Lis-

 

boa, foi obrigado a reali-

 

zar um teste laboratorial 
à covid-19 
iwriuciA sA.Nnos pis-ro 

02 A crise no setor do turis-
mo foi o que transformou 
a viagem de Gonçalo 
Cadilhe às Cinque Terre, 
em Itália, numa viagem 
no tempo ao lugar que 
conheceu no início da 
década de 1990, quand 
lá viveu, antes do boom 
turístico que se seguiu à 
classificação da Unesco, 
em 1997 
GONÇALO CADILHE 

CLAUDIA SOBRAL 
daudia.sobral@ionline.pt 

Em 2020, as viagens de Gonçalo Cadi-
lhe fizeram-se sobretudo em corridas 
ao longo da marginal da praia de Buar-
cos, na Figueira da Foz. Com os aviões 
em terra e, mais do que isso, a amea-
ça constante de, partindo para um des-
tino distante, não conseguir depois iegiey 
sar a casa, aquele que será o mais reco-
nhecido viajante profissional português 
aproveitou para fazer o que não fazia há 
30 anos: viver a vida normal, rotineira, 
acordar a olhar para a mesma paisagem 
dias e semanas e meses a fio. "Uma coi-
sa rara", diz. "Foi bom. Estava há 30 anos 
a viajar sem parar e foi a primeira vez 
de facto que em 30 anos estive com roti-
nas. Foi uma maneira de pôr ordem em 
coisas da minha vida que estavam há 
anos à espera de serem arquivadas, cata-
logadas, arrumadas. Foi um ano bem 
passado este. Em casa". 

Há uma estranheza em ouvir Gonçalo 
Cadilhe falar assim. Ele que, em 23 de feve-
reiro, aterrava em Portugal de uma volta 
ao mundo que iniciara um mês antes com 
um grupo de 20 pessoas, numa viagem 
integrada no programa Viagem com os 
Autores da agência Pinto Lopes Viagens, 
com a qual colabora regularmente. Refa-
ziam o trajeto do seu livro Nos Passos de  

Magalhães (ed. Clube do Autor), em que 
revisitou ele próprio para o escrever os 
lugares por onde passou o navegador por-
tuguês. Atlântico Sul, Patagónia, Pacífico, 
ilha da Páscoa, Nova Zelândia, Austrália, 
Singapura, Malásia, a travessia do Índico 
em direção a Mombaça, no Quénia, e o 
regresso a Lisboa. "Quando começámos 
a viagem ainda nem se falava no corona-
vírus; no regresso estávamos a ver que 
íamos ficar retidos na Malásia ou no Qué-
nia. Passar as fronteiras era o buraco da 
agulha, completámos o itinerário no fio 
da navalha". 

Ao fim de meses de corridas e rotinas 
que desconhecia na Figueira da Foz, onde 
vive, surgiu a oportunidade de uma nova 
viagem a Itália. Viagem que tem dificul-
dade em descrever como tal, como as vol-
tas que deu por Portugal num ano em que 
sair do país se tornara difícil. "Nem são 
viagens para mim. É quase ir comprar o 
jornal ao quiosque da esquina". Foi justa-
mente essa espécie de não-viagem que lhe 
trouxe uma das experiências que menos 
esperava poder ter algum dia. De novo 
com um grupo de pessoas e ao serviço da 
mesma agência de viagens, foi passar uma 
semana a Cinque Terre, na Ligúria, para 
cumprir "uma proposta do catálogo da 
agência que tem a ver com um dos meus 
livros que se passa ali nas Cinque Terre". 
Lugar património mundial da Unesco des-

 

José Luis Peixoto 

"Foi incrível ir a 
Badajoz, algo que para 
mim que sou daquela 

região até era uma 
viagem habitual" 

"A maior diferença foi 
realmente o valor que 

estas viagens 
ganharam.Por terem 
sido tão excecionais" 

Ç-1 
41440009080„, 

• 

01 
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de 1997 e onde viveu nos primeiros anos 
da década de 1990. 

E vamos ao que fez dessa viagem reali-
zada em outubro, a única que Gonçalo 
Cadilhc fez desde o regresso da volta ao 
mundo às portas do decretar do primeiro 
estado de emergência pelo Governo por-
tuguês, uma viagem como nenhuma outra 
"No início dos anos 1990, quando apare-
cia lá um turista parávamos para beber 
um copo com ele, admirados por ele ter 
ouvido falar das Cinque Terre. Depois, a 
partir do final dos anos 1990, foram des-
cobertas pelo turismo de massis e nos últi-
mos anos era quase impossível estar nas 
Cinque Terre sem outros milhares de turis-
tas à volta. Aquilo tem muito pouco espa-
ço, a única forma de chegar é de comboio, 
os apeadeiros são pequenos, havia con-
centrações enormes", descreve. "De repen-
te, esta viagem foi como viajar até há 30 
anos atrás e encontrar as Cinque Terre 
como eu as conheci no início dos anos 
1990. Foi de facto uma viagem não só a 
Itália mas também à minha juventude e 
ao início da minha carreira de viajante 
quando vivi nesses territórios encantados. 
Foi extremamente emocionante para mim 
voltar a ter tempo para encontrar pessoas 
e descobrir o vazio dos lugares. Curiosa-
mente um dos lugares em que pensava 
ser mais impossível este tipo de situação 
era as Cinque Terre". 

UMA TRANQUILA VISITA AO BURJ ~LUFA 
José Luís Peixoto, que além da escrita de 
romances se vem dedicando também à 
escrita de viagens num trabalho que pode 
ser acompanhado no site www.joseluis-
peixotoemviagem.com, viu canceladas 
várias das viagens que tinha programa-
das para 2020. Com uma média de uma 
grande viagem por mês, por vezes mais 
do que isso, ao longo dos últimos anos —
em janeiro e em fevereiro fez ainda duas, 
à Tailândia e a Cuba — para o escritor não 
foi um descanso a obrigação de ficar em 
terra por longos meses. "Acho que o pro-
blema é que não podemos viajar. Esse é 
um dado assente: as viagens estão limita-
das. O problema grave é deixarmos tam-
bém de sonhar. Porque mesmo quando 
estava tudo normal não tínhamos a opor-
tunidade de viajar a todos os lugares que 
queríamos, sabíamos que se as condições 
se reunissem, poderíamos fazê-lo. Agora 
sabemos à partida que não podemos. Isso 
tira-nos essa capacidade de sonhar, o que 
é terrível. É uma amputação bastante dura". 

Não será de admirar por isso que, estan-
do na zona de Elvas no dia em que foi rea-
berta a fronteira terrestre com Espanha, 
a primeira coisa que lhe tenha ocorrido 
tenha sido cruzá-la em direção a Badajoz. 
Apenas isso. "Como estava ali mesmo ao 
lado fui. E foi incrível. Só isso. Ir a Bada-
joz, algo que para mim que sou daquela 

Gonçalo Cal:0111e 

"Foi de facto uma 
viagem não só a Itália 
mas também à minha 

juventude nesses 
territórios encantados" 

"Foi extremamente 
emocionante voltar a ter 

tempo para encontrar 
pessoas e descobrir o 

vazio dos lugares" 

região até era uma viagem mais ou menos 
habitual mas que aí teve realmente um 
sabor diferente. Fui das primeiras pessoas 
[que voltaram a cruzar a fronteira]. Esta-
vam lá o Presidente da República [portu-
guês], o rei [espanhol], os primeiros-minis-
tros, foi um dia muito solene". 

Mas não se ficou por aí, nem por outras 
pequenas viagens por território espanhol 
que vieram nos meses seguintes, mais uma 
a Leipzig, a propósito de um evento literá-
rio, e outra ao Dubai, que nunca tinha visi-
tado. Aconteceu no mês passado, como 
extensão da estadia depois de um convite 
para um outro evento literário. "No Dubai 
está tudo em funcionamento. Claro que há 
algumas restrições na lotação dos espaços, 
mas está tudo em funcionamento — pelo 
em novembro estava". Visitou por exem-
plo o icónico Bud Khalifa tranquilamente. 
Contaram-lhe que o habitual seriam lon-
gas esperas em longas filas. Bastou-lhe che-
gar e entrar. Mas não foi aí que encontrou 
a maior diferença entre viajar em plena 
segunda vaga da pandemia e o que seria 
viajar noutra altura. "A maior diferença foi 
realmente o valor que estas viagens ganha-
ram. Por terem sido tão excecionais, na 
medida em que existe esta limitação de via-
jar. Tive uma sensação de privilégio e de 
liberdade... As viagens de um modo geral 
já são sempre um modo de liberdade mas, 
nestas circunstâncias, muito mais". Página 33
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AFONSO DE MELO 
afono. melogionline.pt  

As bétulas são árvores tristes. Têm um 
tronco branco, quase sinistro. 50', 2' e 09"de 
latitude norte; 19°, 10' e 42" de longitude 
este. Olho em volta e só vejo troncos bran-
cos. Brancos e cúmplices. Quem veio des-
vendar o seu segredo? Quem veio procu-
rar entre elas o ponto mais baixo da huma-
nidade? Auschwitz é um nome fétido. Cheira 
a fumo e a queimado junto à chaminé de 
tijolo, monumento eterno ao tempo em 
que assassinaram a fraternidade. E a ter-
nura? Em que lugar ficava a ternura? As 
bétulas calam-se. De vez em quando, uma 
brisa no silêncio. É o seu murmúrio. Ah! 

Quantos segredos têm as bétulas por con-
tar? Murmuram de umas para as outras 
a vergonha que sentem de nada terem 
podido fazer para combater a barbárie. Eu 
desculpo as bétulas. Deus também não se 
mexeu, não ergueu o dedo da sua omni-
potência, não cerrou o punho da sua eter-
nidade. Teve medo. Teve medo das botas 
que marchavam arrastando a gravilha por 
baixo da porta de ferro que diz "Arbeit macht 
frei". Deus/Cristo também teve medo: afi-
nal, era judeu. Preferiu o madeiro metafó-
rico dos nossas pecados, preferiu a quase 
nudez do sudário, não teve a coragem de 
entrar para lá destes muros carregados de 
arame farpado vestindo um pijama às ris-
cas e de caminhar, de cabelo rapado, na  

fileira infinita dos seus irmãos abandona-
dos. Quantos Cristos em Auschwitz? Con-
taste-os, Deus? Dois, três, quatro milhões? 
Não tens dedos para contá-los, Tu que fizes-
te o homem à Tua imagem e semelhança. 
Quais deles eram mais à Tua imagem e 
semelhança? Os que vestiam a farda com 
oemblema da caveira ou os que eram cavei-
ras adiadas até ao momento de nem cavei-
ras poderem ser? 

DIGAM POEMAS! Birkenau. Em polaco escre-
ve-se Brzezinka. Quer dizer floresta de 
bétulas. As bétulas escondem as casernas 
enfileiradas, rodeiam as linhas de cami-
nho-de-ferro, crescem em troncos bran-
cos na verticalidade de um céu cinzento. 
Birkenau é uma cinza em forma de lugar. 
Escura. Baça. Talvez tenha ainda entra-
nhado o tom cinza das cinzas malditas, 
agora que o fumo já não brota senão de 
usinas distantes, perdidas num horizon-
te sem alma. Fico também eu cinzento 
por dentro. Milhares e milhares e milha-
res de imagens percorrem o rio largo da 
memória, filmes, fotografias, documentá-
rios desfocados. Não há memória sem 
Auschwitz. Ou, como escreveu Theodoro 
Adorno para todo o sempre no quadro 
negro das perguntas sem respostas: "Como 

Cada morto é um morto! 
Não cometam 

a injustiça de os contar 
aos milhões e transformá-

los em estatística 

escrever poemas depois de Auschwitz?" 
É preciso pedir aos poetas que cá venham 
e os escrevam. Escrevam-nos à sombra 
das bétulas infetadas; escrevam-nos à vis-
ta dos carris femigentos; escrevam-nos 
ao ritmo das botas negras da Gestapo; 
escrevam-nos por entre os gritos dos que 
morreram e perante o choro incontido 
dos que continuam vivos. É preciso escre-
ver poemas depois de Auschwitz para que 
nunca ninguém se possa orgulhar de que 
Auschwitz matou a poesia. 

Caminho por entre as bétulas, as folhas 
húmidas, castanhas, colam-se-me às solas 
dos sapatos, uma opressão surge não sei 
explicar de onde e poisa ao de leve em 
tudo o que penso. É pesado, é muito pesa-
do pensar enquanto se caminha por den-
tro do KL: Konzentrationslager. Auschwitz 
em polaco é Oswiecím. Repito a palavra 
devagar. Tem um som bonito dita desta 
forma Perde a identidade dos ossassinios, 
passa a ser apenas um nome, um nome 
qualquer, abandonado no centro da Euro-
pa, abandonado por entre os bosques, na 
confluência de 44 vias de caminho-de-fer-
ro que faziam dele o entroncamento da 
ferocidade dos homens-lobos com pasto-
res alemães pelas trelas. Qual deles mais 
bichos. Oswiecim: talvez seja possível escre-
ver poemas que rimem com o desampa-
ro dos que sofreram a antonímia da soli-
dão coletiva. Cada morto é um morto. Não 
os contem. Não cometam a injustiça de 
os contarem. Cada morto é um morto. Não 
é mais um morto: é um morto no pleno 
orgulho da sua identidade. As almas, essas, 
flutuam por entre as bétulas. Eu ouvi-as: 
vinham do eco sórdido do sofrimento... 

Por entre 
osilêncio 
cúmplice 
das bétulas... 
É preciso escrever poemas em Auschwitz 
para que ninguém se orgulhe de Auschwitz 
ter assassinado a poesia. 
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Cultural, Bernardo Alabaça, à 
agência Lusa, no primeiro 

semestre de 2020 o verificou-

 

se uma quebra "brutal" de 
visitantes nos museus 

portugueses, que levou a 
uma quebra de receitas na 

ordem dos 70% em museus, 
monumentos e palácios 
tutelados pelo Governo. 

5 mil 
VISITANTES DIÁRIOS 

NO LOUVRE 
O Museu do Louvre, o mais 

visitado do mundo, tem tido 5 
mil visitantes por dia, um 

terço do que era habitual. Um 
relatório do Conselho 

Internacional dos Museus 
revelava no mês passado que 

quase um terço dos seus 
membros vai despedir 

trabalhadores permanentes 
devido à crise. 

6,3M 
OS TURISTAS QUE BALI 

DEIXOU DE TER 
Bali, a ilha Indonésia que se 

tomou um dos destinos mais 
badalados nos últimos anos, 

está fechada a turistas 
estrangeiros desde março. 
No ano passado teve 6,3 

milhões de visitantes. 

6,1% 
DOS MUSEUS QUE 

EXISTEM PODEM FECHAR 
Ao Conselho Internacional 

dos Museus, 6,1% das 
instituições disseram que 
deverão encerrar de vez. 

AVIÕES EM TERRA, 
TURISTAS EM CASA. 
O ANO EM QUE 
FOMOS A LADO 
NENHUM 
Depois do primeiro confinamento, houve passeios 
e reaberturas, mas continua a haver quase metade 
dos voos na Europa do que acontecia antes 
da pandemia e os monumentos e museus mais 
visitados (os que estão abertos) registam mínimos 
inauditos de visitantes. Eis alguns números 
do turismo que não aconteceu em 2020. 

CLÁUDIA SOBRAL MARTA F. REIS 
claudia.sobral@ionline.pt marta.reis@ionline.pt 

2500 
_,ARE 

EIFFEL EM TEMPO 
NDEMIP • 

,,  • 

A Torre Eiffel chegou a ter planos para voltar a mostrar as 
vistas de Paris esta semana mas a reabertura foi adiada 

até novas ordens. Antes do reapertar de medidas na capital 
francesa, decretado no final de outubro, estava com 2500 
visitantes por dia. Num ano normal e num dia normal, 

tinha capacidade para receber 25 mil. 

8,6M 
DE HÓSPEDES 
EM PORTUGAL 

Até setembro 
oturismo nacional 

registou 8,6 milhões 
de hóspedes, uma quebra 

de 59,3% face ao 
ano passado, depois 

do recorde de 27 milhões 
de dormidas registado 

em 2019. 

3M 
DE TURISTAS 

ESTRANGEIROS 
Nos três primeiros 
trimestres de 2020, 

Portugal não recebeu 
mais do que 3 milhões 

de turistas vindos 
de outros países. 

Até ao mês de setembro, 

11.374 
VOOS NA EUROPA 

No dia de ontem, 16 de 
dezembro, o total de voos 
realizador no continente 
europeu foi 11.374. Um 

número baixo - 41% inferior 
- quando comparado com 

o mesmo dia do ano passado 
para um setor gravemente 

afetado pela pandemia. 

                   

                   

                   

a quebra era na ordem dos 
73% face ao mesmo 

período do ano anterior. 

  

32M  

 

mil os postos 
de trabalho perdidos 
em Portugal no setor 

da aviação devido 
à crise causada 
pelas restrições 

à circulação adotadas 
no combate 
à pandemia. 

  

1,7 

   

        

          

 

65% 

  

PASSAGEIROS DE 
AVIAÇÃO PERDIDOS 

Segundo dados 
divulgados no mês 

passado pela Autoridade 
Nacional da Aviação Civil, 
nos primeiros dez meses 

de 2020 voaram 
em Portugal 15,7 milhões 

de passageiros. Uma 
diferença de 32 milhões 

face aos 48 milhões 
registados no mesmo 

período de 2019. 

   

RECEITA DE BILHETEIRA 
DOS MUSEUS DESDE 

A REABERTURA 
As visitas aos museus, 

monumentos e palácios 
nacionais entre a reabertura, 

a 17 de maio, e 24 de 
novembro, renderam pouco 

mais de 1,7 milhões de euros 
de receita de bilheteira. 
Praticamente um terço 
dessas entradas foram 

registadas no Mosteiro dos 
Jerónimos, em Lisboa. 

DE QUEBRA NO 
TURISMO MUNDIAL 
É o valor da quebra 

na entrada de turistas 
nos países de todo 

omundo na primeira 
metade do ano de 2020 

face ao ano de 2019, 
de acordo com o mais 

recente relatório da 
Organização Mundial de 

Turismo das Nações 
Unidas, divulgado em 

setembro. Uma "quebra 
sem precedentes" que se 

deveu ao encerramento de 
fronteiras ou de introdução 

de restrições às 
deslocações que foram 
ao longo do ano sendo 

implementadas por todo 
omundo. 

   

25 

     

        

        

  

TURISTAS 
ESPERADOS 
PELO DUBAI 

NA EXPO 2020 
Apesar da crise, 

oDubai, que continua 
a permitir a entrada 

de turistas no país, continua 
a acreditar que será 

possível realizar a Expo 
2020. Para o evento, que 

terá início daqui a 40 
semanas e se prolongará 
por seis meses, o estado 

está a contar com 25 
milhões de visitantes. 

  

            

            

  

4 mil 

  

70% 

 

  

NÚMERO DE 
TRABALHADORES DE 

AEROPORTOS QUE 
PERDERAM O EMPREGO 

Ainda de acordo com o 
mesmo relatório, são já 4 

  

QUEBRA DE RECEITAS 
NOS MUSEUS 

PORTUGUESES 
Segundo números 

avançados em setembro pelo 
diretor-geral do Património 

                   

                   

r. 
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PUB 

MILHÕES 
41LitaN 

E FICA SÓ AQUI ENTRE NÓS. 
=0•3%rAt.41:= 

IPS JOGOS • 
Governo 
aperta 
restrições 
no Ano Novo 
// PÁGS. 2-3 

120 mil 
a 130 mil 
portugueses 
poderão passar 
o Natal isolados 
// PÁGS. 4-5 

Vacina só 
chega 
a 335 mil nos 
primeiros dois 
meses de 2021 

PÁGS. 6-7 

Oficina i. 
Sintra: câmara 
e empresários 
juntos pelo 
comércio local 
// PÁG. 24 

Edição fim de semana  
11 totototo

=
JACKPOT MAIS DE 

É FÁCIL É BARATO Da MILHÕES 
t JA ESTE SARADO 

Entrevista ao neurocientista 
António Damásio 

"Consigo ser otimista 
ate nos dias em que 

tudo corre mal" 
"De certo modo estamos a ficar cada vez mais ineficientes, 

para não dizer mais tontos e mais parvos" 
"A inteligência artificial é um exemplo claro do que 

é uma inteligência sem ligação com a vida" 
"Devemos agradecer à História que Shakespeare não 
fosse durante todo o tempo uma pessoa muito feliz" 

// PÁGS. 18-22 

VIAGENS POR UM CANUDO 
Dois viajantes natos e contadores de histórias dessas aventuras que dão mundo deixam o 
testemunho de como foi 2020 para quem está habituado a parar pouco por casa. Falamos 
de Gonçalo Cadilhe e José Luís Peixoto. O repórter e cronista do i Afonso de Melo escreve 
sobre a Auschwitz que encontrou em plena pandemia. E os números contam mais sobre 
este ano estranho em que não fomos a lado nenhum P— Á // GS. 12-17 Página 36
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Caminho 
Central 
de Santiago 
tem 210 km 
certificados 

Turismo e municípios 
asseguram manutenção 

CENTRO  O troço de 210 qui-
lómetros dos Caminhos 
Portugueses de Santiago 
que liga Golegã e Oliveira de 
Azeméis vai ser certificado 
até ao final do ano. Aquela 
parte do Caminho Central, 
que atravessa 11 municí-
pios, já "cumpre os requisi-
tos necessários" para a cer-
tificação, nomeadamente a 
nível de sinalética, espaços 
de pernoita e descanso, 
sombras e pontos de água, 
adiantou Pedro Machado, 
presidente do Turismo Cen-
tro de Portugal, que, ontem, 
em Águeda, assinou com 
autarcas um protocolo para 
manutenção da via. 

A melhoria de condições 
permitirá "potenciar" ainda 
mais aquele produto de turis-
mo religioso e os territórios 
associados, disse Pedro Ma-
chado, realçando que o nú-
mero de pessoas tem vindo a 
aumentar: em 2011 conta-
ram-se 183 mil peregrinos, 
em 2015 foram 262 mil e, em 
2019, 347 mil. 

MOTIVAÇÕES VÁRIAS 

As motivações são sobretudo 
religiosas (para 40%), mas há 
também questões culturais e 
outras que levam as pessoas 
a percorrerem a via. A maio-
ria são mulheres (51%). Qua-
se todos percorrem o trajeto 
a pé (327 mil em 2019), mas 
há quem vá a cavalo ou até 
em cadeira de rodas. 

De acordo com José Luís 
Sanches, presidente da As-
sociação de Peregrinos Via 
Lusitana, o troço que atra-
vessa a Região Centro tem 
"boas condições", mas é pre-
ciso zelar "pela manutenção 
da sinalética e da limpeza, a 
nível de vegetação e de de-
pósito de lixos". Ainda que 
possua alojamento suficien-
te, "não era má ideia haver 
mais albergues de peregri-
nos, que é um tipo de aloja-
mento específico que per-
mite a quem faz o caminho 
trocar experiências e tratar 
de aspetos logísticos especí-
ficos, como lavar a roupa", 
afirmou. •  ZULAY COSTA Página 37



A38

Madeira:verba para promoção pode chegar aos 16 milhões
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/12/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f1e574de

 
Início Destaques Madeira: verba para promoção pode chegar aos 16 milhões
 
Madeira: verba para promoção pode chegar aos 16 milhões
 
Dezembro 18, 2020
 
 
 
Em Agosto de 2020, em pleno período pandémico, a procura do mercado nacional pelo destino
Madeira foi maior em comparação com os números de Agosto do ano passado e grande parte desta
procura por parte do mercado nacional foi materializada na ilha do Porto Santo, afirmou o secretário
regional do Turismo da Madeira, Eduardo de Jesus que acrescentou ainda que a taxa de ocupação
hoteleira prevista na Madeira no Natal é na ordem dos 40% e atinge os 50% no fim do ano.
 
Quanto ao Orçamento da Madeira para 2021, que é o maior de sempre, a verba destinada à promoção
do destino representa um investimento de 15,5 milhões de euros.
 
Eduardo Jesus salientou que este departamento do executivo madeirense tem no Orçamento Regional
um montante de 46,7 milhões de euros, o que representa um aumento na ordem dos 14%, ou seja,
5,6 milhões de euros em comparação com o deste ano.
 
O secretário regional do Turismo da Madeira salientou que a operação de rastreio no Aeroporto da
Madeira tem sido uma grande bandeira para a região, destacando que a Madeira até foi eleita, em
Outubro, como "um destino de Natal seguro" pela Associação Europeia dos Melhores Destinos.
 
Eduardo Jesus frisou que estão reunidas todas as condições para a Madeira sair em força deste
momento de dificuldades em que se encontra, colocando em prática não só as campanhas e as ações
previstas como também reforçando fortemente a sua presença nos mercados emissores.
 
Ao ser interpelado sobre a quebra dos movimentos aéreos, o governante revelou que a quebra dos
movimentos aéreos no aeroporto da Madeira é de 65% contra os 88% de média de retração que a
IATA aponta para o movimento mundial, recordando que para dezembro o aeroporto da Madeira tem
72 mil lugares reservados. Também explicou que quanto à redução das taxas aeroportuárias, medida
tem vindo a ser muito reivindicada, está dependente do Governo da República.
 
Luís de Magalhães
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Municípios e Turismo do Centro unidos  
na certi cação dos Caminhos de Santiago

Processo conta com a 
participação da associação 
Via Lusitana, que apela à 
criação de mais albergues 
de peregrinos

Maria José Santana

É mais um passo para a certi cação 

dos Caminhos Portugueses de San-

tiago e, consecutivamente, para o 

seu reconhecimento internacional. 

O Turismo do Centro assinou, 

ontem, um protocolo com os muni-

cípios da sua área de in uência 

abrangidos pelo Caminho Central 

com vista à sua valorização. O mes-

mo será feito, hoje, relativamente à 

Via Portugal Nascente, outro dos 

caminhos portugueses que atraves-

sam a região centro. Esta certi cação 

é considerada essencial para o posi-

cionamento do Caminho Português, 

que já é o segundo mais percorrido 

para chegar a Santiago de Compos-

tela. Contudo, alerta a associação 

Via Lusitana, importa criar mais 

albergues de peregrinos. 

Ainda que reconheça o esforço 

feito por algumas autarquias e asso-

ciações na abertura de albergues — e 

de que são exemplo os casos de 

Albergaria-a-Velha e de Coimbra —, 

José Luís Sanches, presidente da Via 

Lusitana, diz que é preciso criar 

mais alojamentos vocacionados 

para os peregrinos. “O que faz o 

sucesso de um caminho são os 

albergues, senão acaba por se resu-

mir a um percurso de trekking”, 

reforçou, durante a sessão de apre-

sentação do processo de certi ca-

ção do caminho central, decorrida 

em Águeda — a cerimónia referente 

à Via Nascente decorrerá em Vila 

Velha de Ródão. 

O trabalho já realizado permitiu 

ção do itinerário, bem como dos 

vários pontos de interesse que os 

peregrinos encontrarão ao longo do 

caminho cujo itinerário foi marcado 

com base na descrição da peregri-

nação que o sacerdote Giovanni 

Bautista Confalonieri fez nos nais 

do século XVI. 

Pedro Machado, presidente do 

Turismo do Centro, recordou  

os números já conhecidos relativa-

mente à procura do caminho portu-

guês, destacando a importância 

desta aposta na sua valorização. 

Entre 2011 e 2019, a utilização do 

caminho português quase duplicou. 

Passou de 183.186 peregrinos, em 

2011, para 347.578 em 2019, referiu 

Pedro Machado. Destes, 327.281 

cumpriram o itinerário a pé, 19.363 

de bicicleta, 406 a cavalo e 85 em 

cadeiras de rodas, dados que 

demonstram que este é “um cami-

nho para todos”. 

de nir nove etapas no caminho cen-

tral, entre a Golegã e Oliveira de 

Azeméis, num total de 210,3 quiló-

metros. Em curso está também o 

trabalho de diagnóstico da sinaliza-

Entre 2011 e 2019,  
a utilização do caminho 
português quase duplicou:  
passou de 183.186  
peregrinos para 347.578 

PAULO PIMENTA
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Covid-19: Ocupação em hotéis no Alentejo antevê-se "muito fraca" para Natal e Ano
Novo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 18/12/2020

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e10c70eb

 
As reservas nas unidades hoteleiras do Alentejo para o Natal e Ano Novo "caíram
extraordinariamente", devido à covid-19, e a ocupação antevê-se "muito fraca", lamentou hoje o
presidente da Entidade Regional de Turismo (ERT), Vítor Silva.
 
"Prevejo que a situação de ocupação, tanto no Natal como na passagem de ano, vá ser muito fraca",
admitiu à agência Lusa o responsável da Turismo do Alentejo e Ribatejo.
 
Os empresários, "há um ou dois meses, tinham bastantes reservas", mas neste momento, devido às
restrições decorrentes da pandemia de covid-19, "as reservas caíram extraordinariamente", assinalou.
 
"Como não são permitidas festas nas unidades hoteleiras, as pessoas possivelmente preferem ficar
nos seus locais de residência", acrescentou.
 
Ainda assim, como nos últimos anos se instaurou alguma "tradição" de passar a época natalícia em
unidades hoteleiras, este ano, este fator mantém-se, mesmo que a afluência seja mais reduzida: "Há
unidades hoteleiras que continuam a ter reservas".
 
Alertando que a crise no turismo deverá continuar, pelo menos, até à próxima Páscoa, em abril, o
presidente da ERT do Alentejo e do Ribatejo disse ainda que o setor da animação turística e das
agências de viagens está a passar por momentos "ainda piores" do que os da restauração e da
hotelaria.
 
"Muitas empresas estão a recorrer ao 'lay-off', há empresas que suspenderam a atividade, há também
algumas, felizmente ainda poucas, que fecharam. Até à Páscoa, a situação vai estar muito
complicada", vincou.
 
Vitor Silva perspetivou que os "primeiros três meses" de 2021 "vão ser muito difíceis, talvez os mais
difíceis de todos".
 
Numa ronda efetuada pela Lusa junto de diversos hotéis da região foi possível perceber que as taxas
de ocupação para esta época festiva são fracas.
 
Em Portalegre, o diretor do Hotel José Régio, Luís Grades, recordou que há dois ou três meses a
situação era "diferente", mas a evolução epidemiológica na região mudou as estimativas desta
unidade hoteleira, situada no rossio daquela cidade e que tem, atualmente e até ao final do ano, uma
taxa de ocupação na ordem dos 20%.
 
Já o Tivoli Évora Ecoresort, um hotel de quatro estrelas na periferia da cidade alentejana, tem uma
taxa de reserva e ocupação de 30% para o programa de passagem de ano. O de Natal está abaixo dos
20%, segundo o diretor comercial, Miguel Rosado da Fonseca.
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"Nunca tínhamos chegado a esta altura do ano que não tivéssemos já o hotel cheio", frisou, indicando
que muitos dos possíveis clientes já pediram informações, mas têm estado a aguardar a indicação do
Governo sobre as medidas do novo período do estado de emergência.
 
Em Beja, o proprietário do BejaParque Hotel, de quatro estrelas, que detém outra unidade de três
estrelas na cidade, fechada desde março devido à covid-19, disse que "as perspetivas não são nada
famosas" para este mês, que deverá fechar com taxas de ocupação a rondar os 30%.
 
"E as limitações por causa da pandemia nem nos permitem fazer o 'réveillon', [que nos anos
anteriores] ajudava a deixar este mês mais composto", lamentou João Rosa.
 
Pelo litoral alentejano, as perspetivas não são melhores. O Hotel Vila Park, em Vila Nova de Santo
André, no concelho de Santiago do Cacém (Setúbal), prevê "uma quebra de cerca de 50%" da taxa de
ocupação durante o Natal e Ano Novo.
 
"Para a altura do Natal temos uma taxa de 20% e o Ano Novo, que está mais fraco, ronda os 10% a
15%", resumiu à Lusa fonte deste hotel de quatro estrelas.
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Algarve tem seis restaurantes 
com estrelas Michelin 
Check-in do chef Leonel Pereira, em Faro, entra numa nova categoria  
do famoso guia
A edição de 2021 do Guia  
Michelin confirma para o Al-
garve seis restaurantes com 
uma e duas estrelas, e dis-
tingue, pela primeira vez, o 
Check-in Faro na categoria 
«Bib Gourmand» pela ótima 
relação qualidade/preço. As-
sim, estão na lista o Ocean 
(Lagoa) e o Vila Joya (Albu-
feira), galardoados com duas 
estrelas («cozinha excecio-
nal, merece o desvio»); e o 
Bon Bon (Carvoeiro), o Gus-
to by Heinz Beck (Almancil), 
o Vista (Portimão) e o Vis-
tas (Vila Nova de Cacela), dis-
tinguidos com uma estrela  
Michelin («cozinha de gran-
de nível, compensa parar»). A 
novidade surge com o prémio 
«Bib Gourmand» atribuído 
ao Check-in Faro («ótima re-
lação qualidade/preço, vale 
a pena ir»). Este junta-se ao 
restaurante Avenida (Mari-
na de Lagos), também incluí-
do na mesma categoria. João 
Fernandes, presidente do  

Turismo do Algarve, congra-
tula-se com as distinções do 
famoso guia, referindo que 
«o Algarve é sinónimo de boa 
gastronomia, pela forma ím-
par como combina qualida-
de, variedade, tradição e cria-
tividade, e privilegia a incor-
poração dos produtos típicos 
sazonais. Este é o contexto 
que encontramos no destino 
e é o que fica registado nes-
ta nova edição do conceitua-
do Guia Michelin, o qual ano 
após ano tem vindo a distin-
guir a excelência da cozinha 
algarvia. Este é também um 
importante reconhecimento 
à restauração algarvia, sobre-
tudo no momento que esta-
mos a atravessar. Os empre-
sários e trabalhadores bem o 
merecem! O turismo gastro-
nómico é um dos nossos pro-
dutos turísticos estratégicos, 
no qual vamos naturalmen-
te continuar a apostar», con-
clui o responsável do turismo  
algarvio. Leonel Pereira 
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Semanário Regional do Algarve

Seis estrelas
Michelin brilham
no Algarve P3

Somos parceiros
do projeto
SAPO Voz P10

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, 17 dezembro 2020 | Ano XLVI #2236 | Diretor: Bruno Filipe Pires | barlavento.pt  /jornalbarlavento

Telemóveis serão guias 
de visita à Ria Formosa P6

FARO E OLHÃO CRIAM APLICAÇÃO DE REALIDADE AUMENTADA

Centro de Acolhimento de Emergência 
Social é «necessidade urgente» P4

Tipografia União  
de Faro será museu P8

Br
un

o 
Fi

lip
e 

Pi
re

s

Página 43



A44

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Regional

  Pág: 6

  Cores: Cor

  Área: 26,00 x 23,23 cm²

  Corte: 1 de 2ID: 90219986 17-12-2020

REGIONAL

Telemóveis 
serão guias  
de visita à  
Ria Formosa
Uma nova aplicação (app) de realidade aumentada será 
desenvolvida em parceria pelos municípios de Faro e 
Olhão com financiamento a 100 por cento do Turismo  
de Portugal. Orçamento ronda os 125 mil euros
Bruno Filipe Pires
bruno.pires@barlavento.pt

«Baixe a aplicação, tenha a Ria 
sempre à mão» é o mote para 
uma nova aplicação (app) mó-
vel, a criar de raiz, bilingue, 
em português e inglês, desti-
nada a um visitante que quer 
interpretar a paisagem com 
recurso ao telemóvel.

A ideia surgiu no final da 
segunda edição do «ALA+T», 
Programa Nacional de Quali-
ficação Local Autárquica para 
o Turismo destinado a técni-
cos superiores e executivos 
da administração pública au-
tárquica.

O curso, iniciativa do Ins-
tituto de Planeamento e De-
senvolvimento do Turismo 
(IPDT), com o apoio do Turis-
mo de Portugal, teve a partici-
pação de municípios de norte 
a sul do país.

No final, os formandos fo-

ram desafiados a apresentar 
projetos inovadores com pos-
sibilidade de serem imple-
mentados nos seus territórios.

Havia, contudo, um requi-
sito importante: as ideias de-
viam ser desenvolvidas em 
parceria, ou em rede, numa 
lógica intermunicipal.

Carlos Baía, vereador da 
Câmara Municipal de Faro e 
Jorge Miguel Tavares, técni-
co da Câmara Municipal de 
Olhão, resolveram juntar es-
forços.

Aproveitando um pouco a 
experiência adquirida no de-
senvolvimento da app «Visit 
Olhão», lançada em junho de 
2018, Tavares pensou em criar 
uma nova ferramenta dedica-
da apenas à Ria Formosa, re-
conhecida como uma das sete 
maravilhas de Portugal, e co-
mum a ambos os concelhos.

No final, o projeto foi esco-
lhido entre 13 concorrentes.

Na prática, a ideia é criar 
um mapa com 30 locais/pon-
tos de interesse na Ria Formo-
sa. Não haverá os habituais 
QR codes. Ao invés, «será pre-
ciso sempre um ponto de re-
ferência, um trigger. Vai ser 
difícil criá-los, mas poderá ser 
um objeto, uma arte de pesca, 
uma marca da paisagem, algo 
que vai despoletar o softwa-
re», explica Tavares.

O objetivo é que o visitante 
aponte o telemóvel para algo 
que a aplicação reconhecerá 
para apresentar conteúdos so-
bre a realidade do momento.

Segundo Jorge Tavares, o 
utilizador verá, por exemplo, 
um vídeo explicativo sobre os 
viveiros de bivalves, ou será 
surpreendido com imagens 
de realidade aumentada (téc-
nica que consiste na integra-
ção de elementos ou informa-
ções virtuais com elementos 
do mundo real através da câ-

mara fotográfica do telemóvel 
ou tablet), na Fortaleza de São 
Lourenço, da qual restam al-
guns vestígios visíveis na bai-
xa-mar, e três bocas de fogo 
de ferro.

«As pessoas cada vez 
mais dão importância à ver-
tente tecnológica, ao mesmo 
tempo que querem vivenciar 
experiências únicas. Os con-
teúdos poderão ser anima-
ções 3D com pequenos filmes 
em registo de documentário, 
por exemplo, sobre a pesca 
artesanal da Culatra, que tor-
nem a experiência mais au-
têntica. Isto cria storytelling 
e acrescenta informação fi-
dedigna sobre espécies pro-
tegidas, gastronomia, sítios 
emblemáticos ou ofertas cul-
turais. Também nos permiti-
rá trabalhar a sensibilização 
ambiental do território», de-
talha Carlos Baía.

«E há ainda um outro as-
peto muito relevante. O Turis-
mo de Portugal vai fazer tu-
toria e acompanhar a imple-
mentação deste projeto. Vai 
envolver-se no conhecimen-
to que temos do terreno e na-
quilo que pretendemos fa-
zer», até porque não há mui-

tas ferramentas congéneres 
no país. Tavares refere como 
inspiração a app «Quinta da 
Regaleira 4.0» de Sintra.

Por outro lado, «nós va-
mos beneficiar daquilo que é 
o pensamento macro da Es-
tratégia do Turismo 2027», 
acresce Carlos Baía. Para já, 
os promotores querem ouvir 
os operadores das empresas 
marítimo-turísticas, que te-
rão uma palavra a dizer acer-
ca daquilo que mais atrai a 
atenção dos turistas durante 
os cruzeiros e visitas guiadas 
na Ria Formosa.

«A aplicação é suscetível 
de ser utilizada por qualquer 
pessoa que visite a Ria For-
mosa. Pode ser por via da vi-
sita autónoma ou numa em-
presa. O que queremos é criar 
um produto de qualidade. No 
caso das empresas, poderá 
até ser um complemento ao 
serviço informativo que pres-
tam e uma forma diferente de 
interagir com a paisagem. Po-
dermos atingir um ponto óti-
mo na transmissão de conhe-
cimento científico», conside-
ra o vereador farense. Os pro-
motores da ideia estimam 
que o orçamento global ronde 

os 125 mil euros, a financiar 
a 100 por cento pelo Turismo 
de Portugal. O caderno de en-
cargos incluirá uma fatia para 
a promoção e divulgação da 
app, e também para a aquisi-
ção de headphones, a distri-
buir gratuitamente em locais 
pré-determinados.

Em relação a prazos, «seria 
interessante conjugar o lança-
mento desta aplicação com a 
retoma. Nós passamos um pe-
ríodo muito crítico do ponto 
de vista económico, e acho que 
se conseguirmos não ter res-
trições e a população vacina-
da na próxima época alta, seria 
um bom momento para o lan-
çamento», conclui Baía.

Por fim, Jorge Tavares am-
biciona que «esta app pos-
sa vir a ser agregada a outras 
aplicações como a Visit Olhão, 
incorporada num cluster de 
aplicações» e que até pos-
sa vir a ter a participação de 
outros municípios banhados 
pela Ria Formosa.

Numa versão mais apura-
da poderá servir para agen-
dar visitas, solicitar pedidos 
de informação, fazer parti-
lhas nas redes sociais, entre 
outras valências.

Carlos Baía e Jorge Miguel Tavares
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Semanário Regional do Algarve

Seis estrelas
Michelin brilham
no Algarve P3

Somos parceiros
do projeto
SAPO Voz P10

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, 17 dezembro 2020 | Ano XLVI #2236 | Diretor: Bruno Filipe Pires | barlavento.pt  /jornalbarlavento

Telemóveis serão guias 
de visita à Ria Formosa P6

FARO E OLHÃO CRIAM APLICAÇÃO DE REALIDADE AUMENTADA

Centro de Acolhimento de Emergência 
Social é «necessidade urgente» P4

Tipografia União  
de Faro será museu P8

Br
un

o 
Fi

lip
e 

Pi
re

s

Página 45


