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A1  
Rádio Comercial
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29-12-2020 10:00

Restrições para o Ano Novo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=53290a90-d242-498a-9199-

d22d2a0c5fe2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os hotéis algarvios estão desmotivados por causa das restrições que o Governo impôs para o novo.
Declarações de Elidérico Viegas, Associação de Hotéis do Algarve.
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Jantares cancelados no Ano Novo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=10ae9207-a471-409b-bf6e-

74e75d49f7de&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A poucos dias do Ano Novo, muitos restaurantes no Algarve estão a ter reservas canceladas de
jantares de passagem de ano, devido às restrições impostas pelo Governo. Os empresários temem
que o recolher obrigatório imposto para a última noite do ano, aumente o número de festa ilegais.
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A3 Bloco de Esquerda reuniu com o presidente da ACRAL
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/12/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ad507754

 
Política
 
Uma delegação do Bloco de Esquerda/Algarve reuniu-se com o Presidente da ACRAL, na sede da
associação em Faro. Da parte do Bloco estiveram presentes João Vasconcelos, o deputado eleito pelo
Algarve, e os dirigentes regionais Luís Fernandes e Joaquim Gomes.
 
A reunião teve como finalidade a apresentação do Plano de Emergência Social e Económico para o
Algarve, iniciativa do Bloco de Esquerda e aprovado na Assembleia da República, além de auscultar a
ACRAL sobre os problemas e dificuldades que atravessam os setores do comércio e serviços na região.
 
Para o BE a crise pandémica da Covid 19, a que se associa a monocultura do turismo,  está a provocar
na região uma forte crise social e económica e com tendência de agravamento, caso não sejam
tomadas pelo Governo medidas urgentes extraordinárias, impedindo o encerramento de muitas
empresas e salvando os empregos . O Bloco fala de uma  situação explosiva na região, com o regresso
dos salários em atraso e com mais de 25 mil desempregados .
 
Segundo a ACRAL, 97% do tecido económico regional assenta nas micro e pequenas empresas, em
que 70% se encontram em risco de encerrar total ou parcialmente, conduzindo a um aumento drástico
do desemprego.
 
No balanço da reunião com a ACRAL, ficou assente que,  deve ser dada uma atenção especial aos
micro e pequenos empresários através da simplificação de processos nos pedidos de apoio, as
moratórias devem ter uma extensão de pelo menos 60 meses, haver a possibilidade dos apoios do
Estado serem convertíveis, temporariamente, em parte do capital da empresa e o Governo, nos apoios
a conceder, deve ter a perceção de toda a envolvente turística, como a cultura, restauração, praia,
natureza, etc., havendo a necessidade de manter a estrutura de oferta turística, com a consequente
manutenção da qualidade .
 
Para o Bloco de Esquerda  não deixa de ser lamentável o facto do Governo ainda não ter delineado
qualquer plano específico de apoio à região, quando em julho passado anunciou tal plano .
 
Defende o partido que são necessárias, da parte do Governo,  medidas urgentes e robustas, para
responder com êxito à emergência social e económica que se abateu sobre o Algarve . O Bloco diz ter
feito o trabalho de casa de forma atempada apresentando um Plano de Emergência Social e
Económico para o Algarve, cabendo ao Governo o cumprimento da Resolução aprovada na Assembleia
da República.
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AHRESP pede compensações
proporcionais aos prejuízos
do Natal e Ano Novo
Apoios O sector da restauração é um dos mais afectados pelas medidas que
visam travar a propagação do virus. 

A Associação da Hotelaria,
Restauração e Similares de
Portugal (AHRESP) defendeu
a atribuição de compensações
financeiras proporcionais aos
prejuízos que se vão verificar
no Natal e ano novo, face à
pandemia de covid-19.

“A AHRESP reuniu recente-
mente com o Governo, a fim
de apresentar a urgência de
medidas de compensação fi-
nanceira para os elevados pre-
juízos que se previam para a
época natalícia e de passagem
de ano, e que resultam da que-
bra de receitas e do pagamento
de compromissos já assumi-
dos”, indicou, em comunicado,
a associação.

A AHRESP considerou ser
necessário alterar os mecanis-
mos de cálculo da compensa-
ção financeira, aplicando-o à
quebra efectiva por compara-
ção às receitas verificadas no
mesmo período do ano ante-
rior. Por outro lado, a associa-
ção pediu ao executivo que

esta compensação abrangesse
as empresas de alojamento tu-
rístico, além da restauração e
similares.

“Estas compensações não
afastam a imperiosa necessi-
dade de ver regulamentadas e
disponibilizadas todas as me-
didas apresentadas pelo mi-
nistro de Estado, da Economia
e da Transição Digital [Siza
Vieira] no passado dia 10 de
Dezembro, com vista ao re-
forço da liquidez das empre-
sas, da protecção do emprego
e do apoio às rendas comer-
ciais”, ressalvou.

Após a reunião com a secre-
tária de Estado do Turismo e o
secretário de Estado do Co-
mércio, Serviços e Defesa do
Consumidor com a AHRESP,
o Governo anunciou, pela voz
do secretário de Estado Ad-
junto e da Economia, em en-
trevista a um jornal diário, o
alargamento do Programa
Apoiar ao 4.º trimestre de
2020. Segundo a AHRESP,

“esta medida reveste-se da
maior importância para a
compensação financeira dos
elevados prejuízos que as nos-
sas empresas estão a registar,
seja na época natalícia e muito
particularmente na passagem
de ano”.

Conforme anunciado, o
apoio será de 20% das quebras
registadas no 4º trimestre 2020
face ao período homólogo de
2019 e as candidaturas serão
abertas no decorrer da pri-
meira quinzena de Janeiro de
2021. 

“Uma vez que se trata de
uma medida ao abrigo do Pro-
grama Apoiar, acreditamos
que as empresas do aloja-
mento turístico possam tam-
bém ser abrangidas, como te-
mos defendido”, consideram.

No seguimento do pedido de
esclarecimentos formulado
pela AHRESP junto da Secre-
taria de Estado do Turismo,
com o objectivo de clarificar
as  regras de funcionamento

dos restaurantes dos aloja-
mentos turísticos no período
de fim de ano, e a circulação
de turistas, foram recepciona-
das as respetivas respostas que
se transcrevem: “Os empreen-
dimentos podem assegurar o
serviço de refeições aos hós-
pedes nos termos em que ha-
bitualmente vêm prestando
esse serviço e no estrito cum-
primento das regras sanitárias
em vigor”; não podendo, no
entanto, “organizar ou promo-
ver celebrações ou festas de
réveillon, fim de ano ou com
qualquer outra designação”.
Quanto à circulação entre con-
celhos, entre as 00h00 do dia
31 de Dezembro de 2020 e as
05h00 do dia 4 de Janeiro de
2021, permite-se “deslocações
de cidadãos não residentes em
território nacional continental
para locais de permanência
comprovada”, designada-
mente empreendimentos tu-
rísticos e estabelecimentos de
alojamento local..|

Primeiro foi a diminuição de lugares dentro dos restaurantes, depois os horários reduzidos de encerramento
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AGÊNCIAS DE VIAGENS 

APAVT toma 
posse no dia 5 

A cerimónia de tomada de pos-
se dos novos corpos sociais 
da Associação Portuguesa das 
Agências de Viagens e Turismo 
(APAVT), que conta com o ma-
deirense Duarte Correia, decorre 
no próximo dia 5 de janeiro, pe-
las 17h30, no hotel Dom Pedro 
Lisboa, sob a presença da secre-
tária de Estado do Turismo, Rita 
Marques. 

A direção tem como presiden-
te Pedro Costa Ferreira (Loun-
ge), vice-presidentes Nuno Ma-
teus (Solférias), Duarte Correira 
(World2Meet Portugal) e José Bi-
zarro (Transalpino), como dire-
tora-tesoureira Paula Antunes 
(Compasso), como diretores Car-
los Baptista (Gecontur) e Joaquim 
Monteiro (Luisa Todi), como su-
plentes estão Elsa Diogo (I.N. 
Tours) Isabel Martins (PT Team) 
e Ricardo Correia (Total Fun). 
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Cerca de 70% das PME comerciais do Algarve estão em risco, segundo a ACRAL
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/12/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=97cd11a4

 
Cerca de 70% das PME comerciais do Algarve estão em risco, segundo a ACRAL
 
Cerca de 70% das pequenas e médias empresas do setor do comércio no Algarve estão em risco de
fechar total ou parcialmente, de acordo com a Associação dos Comerciantes da Região do Algarve
(ACRAL), o que conduzirá a um dramático aumento do desemprego.
 
A informação foi hoje divulgada pelo Bloco de Esquerda, após uma reunião entre as duas entidades,
nesta segunda-feira.
 
Segundo a ACRAL, citada pelos bloquistas, 97% do tecido económico regional assenta nas micro e
pequenas empresas e 70% encontram-se em risco de encerrar total ou parcialmente, conduzindo a
um aumento drástico do desemprego.
 
"Torna-se necessário a implementação de ferramentas adequadas e eficazes para evitar uma
catástrofe social e económica no Algarve. Mais linhas de crédito e moratórias de curto prazo já não
são solução. Deve ser dada uma atenção especial aos micro e pequenos empresários através da
simplificação de processos nos pedidos de apoio, as moratórias devem ter uma extensão de pelo
menos 60 meses, haver a possibilidade dos apoios do Estado serem convertíveis, temporariamente,
em parte do capital da empresa e o Governo, nos apoios a conceder, deve ter a perceção de toda a
envolvente turística, como a cultura, restauração, praia, natureza, etc., havendo a necessidade de
manter a estrutura de oferta turística, com a consequente manutenção da qualidade", afirma o Bloco
em nota de Imprensa.
 
A delegação do Bloco de Esquerda/Algarve reuniu-se com o Presidente da ACRAL, Paulo Alentejano, na
sede daquela Associação em Faro. Da parte do Bloco estiveram presentes João Vasconcelos, o
deputado eleito pelo Algarve, e os dirigentes regionais Luís Fernandes e Joaquim Gomes.
A reunião teve como finalidade a apresentação do Plano de Emergências Social e Económico para o
Algarve, da iniciativa do Bloco de Esquerda e aprovado na Assembleia da República, assim como
auscultar a ACRAL sobre os problemas e dificuldades que atravessam os setores do comércio e
serviços na região.
 
De acordo com o BE, a crise pandémica da Covid 19, a que se associa a monocultura do turismo, está
a provocar na região uma forte crise social e económica e com tendência de agravamento, caso não
sejam tomadas pelo Governo medidas urgentes extraordinárias para a mitigação da crise, impedindo o
encerramento de muitas empresas e salvando os empregos. Temos na região uma situação explosiva,
com o regresso dos salários em atraso e com mais de 25 mil desempregados.
"Para o Bloco de Esquerda não deixa de ser lamentável o facto do Governo ainda não ter delineado
qualquer plano específico de apoio à região, quando em julho passado anunciou tal plano, o qual foi
badalado pelo PS/Algarve em grandes parangonas. Infelizmente, estes anúncios nada avançaram no
terreno, não passando de meras intenções propagandísticas", afirma-se no documento.
 
O Bloco invoca a necessidade de "medidas urgentes e robustas, para responder com êxito à
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emergência social e económica que se abateu sobre o Algarve".
 
"O Bloco fez o seu trabalho de casa de forma atempada apresentando um Plano de Emergência Social
e Económico para o Algarve. Agora o que se impõe é que o Governo cumpra a Resolução aprovada na
Assembleia da República", concluem os bloquistas.
 
João Prudêncio
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Turismo em família é tendência para 2021
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Início VIP Turismo em família é tendência para 2021
 
Turismo em família é tendência para 2021
 
Dezembro 29, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Uma pesquisa do site de buscas de viagens pelo mundo, Kayak, mostrou que o turismo em família é a
tendência para o próximo ano, e que os viajantes estão mais criativos na hora de fazer e planear as
viagens.
 
Mais de 63% dos entrevistados responderam que a viagem em família era a opção mais viável, o que
demonstra que com o isolamento social, em que as pessoas tiveram que ficar em casa, as famílias se
aproximaram mais e agora querem viajar todos juntos.
 
O item para viajar sozinho, em contrapartida, teve apenas 16% da preferência dos entrevistados.
Outra forte tendência é que as pessoas vão continuar a preferir o alojamento em pequenas unidades
hoteleiras, casa de turismo rural, ao contrário de grandes hotéis como aconteceu em 2020 em quase
todo o mundo.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Carolina Morgado
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Regras mais apertadas para o Ano Novo. Recorde as restrições
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 29/12/2020

Meio: Renascença Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c53444d6

 
Portugal está em estado de emergência até 7 de janeiro.
 
Os últimos números da pandemia em Portugal e no mundo
 
Depois de um inicial alívio das medidas para esta época do ano, o primeiro-ministro, António Costa,
recuou e anunciou, a 17 de dezembro, o decreto do recolher obrigatório a partir das 23h00 do dia 31
de dezembro e das 13h00 dos dias 1, 2 e 3 de janeiro.
 
As medidas para a Passagem de Ano, aplicadas a todo o território nacional continental, são as mesmas
para todo o país.
 
A circulação entre concelhos será permitida, mas com regras específicas. Poderá fazê-lo apenas para
viagens antes da meia-noite de quinta-feira, dia 31 de dezembro, e para o caso de o regresso ocorrer
a partir das 05h00 da próxima segunda-feira, dia 4 de janeiro. Entre este período será proibido
circular entre concelhos.
 
As exceções são as habituais: motivos de saúde, de assistência a familiares e trabalho.
 
Os horários de funcionamento dos restaurantes também sofrem alterações durante o Ano Novo.
 
No dia 31 de dezembro, em Portugal Continental, os restaurantes podem estar abertos até às 22h30.
Nos dias 1, 2 e 3 de janeiro fecham mais cedo, às 13h00, com exceção para entregas ao domicílio.
 
Os ajuntamentos foram limitados a um máximo de seis pessoas e as festas públicas, em espaços
fechados ou na rua, estão proibidas.
 
Apesar de não ser aconselhável passar o Ano Novo com família ou amigos, pode fazê-lo, desde que
cumpra a distância física e as restantes medidas impostas para travar a propagação da Covid-19.
 
Na baía do Funchal, na Madeira, estarão três paquetes com 1.400 pessoas e os bares na cidade do
Funchal funcionarão até às 24h00 no dia 30 e até às 01h00 horas na noite de 31 para 1.
 
Mais de duas mil "bolsas" onde podem estar até cinco pessoas a assistir ao espetáculo de fogo de
artifício da noite da passagem do ano vão ser criadas na Madeira.
 
"É garantido o espetáculo de fogo de artifício no dia 31 de dezembro", disse o secretário regional do
Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, na conferência de imprensa de apresentação da operação deste
cartaz turístico da Madeira, este ano condicionado a regras e orientações sanitárias devido à
pandemia.
 
O Governo Regional apela aos madeirenses para que vejam o espetáculo em casa, mas, nessa
impossibilidade, definiu 2.060 "bolsas" onde poderão estar um máximo de cinco pessoas, de
preferência familiares, num total de 10.300 pessoas.
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Covid-19 por regiões
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Espetáculo fogo de artifício

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bacad69c-70c0-47c1-be94-

d182f1751425&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Já há regras para assistir ao fogo de artifício no final do ano, a primeira é mesmo ver o fogo em casa,
para quem não puder fazer tem na baixa do Funchal no Miradouro das Neves e no Pico dos Barcelos
10300 lugares em 2060 postos que podem ter no máximo 5 pessoas. Declarações de Eduardo Jesus,
Secretário Regional de Turismo.

 
Repetições: RTP3 - Telejornal Madeira , 2020-12-28 04:04
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-12-28 23:31
 RTP Madeira - Telejornal Madeira , 2020-12-28 04:04
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1 1 1

Centro com quebras de 75%

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=75b08a9d-a375-48b2-abfc-

7c8d4989d99b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os empreendimentos turísticos da Região Centro apresentam quebras superiores a 75% em relação a
2019.
Declarações de Pedro Machado, presidente do Turismo do Centro.

 
Repetições: RTP1 - Portugal em Direto , 2020-12-28 18:36
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Turistas britãnicos 
violam quarentena 

Cerca de 200 turistas 
britânicos, que estavam 
obrigados a cumprir uma 
quarentena de dez dias numa 
estância de esqui na localidade 
suíça de Verbier, fugiram 
clandestinamente durante a 
noite. Estes cerca de 200 
turistas britânicos fazem parte 
de um grupo de 420 abrangidos 
pelas medidas de quarentena 
impostas pelo Governo da Suíça 
aos viajantes do Reino Unido. 
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Get on your bike!

The “Guide to Cycling Routes” of the Algarve is available to download for free

The Algarve is leading the way in providing cycling routes, 
having recently created 20 more tourist trails for those 
who enjoy cycling on holiday. 

All of the new routes 
have been added to the 
new “Guia de Percursos 
Cicláveis”, published by 

Turismo do Algarve, which hopes 
to promote the use of bicycles in the 
region throughout the year.
Following modern trends, with people 
using their bicycles more, and with the 
aim of boosting cycling in the region, 
Turismo do Algarve has launched the 
initiative with the promise to guide 
tourists and residents on two wheels 
along municipal and rural roads and 
dirt or gravel roads. 
The 20 routes are circular (beginning 
and end in the same place), pass 
through the 16 counties of the region 
and were defined for the Algarve 
Tourism by a specialised technician, 
taking into account criteria such as 
technical difficulty, points of tourist 
interest in each municipality and their 
suitability for touring or trekking 
bicycles.        
“We want to get closer to the goals 
of a smooth and sustainable mobility 
destination, promoting the use of 
bicycles during holidays. According to 
a 2016 study by Tourism Development 
International, Europeans made about 
23 million trips in 2014 motivated 
by cycling on holiday. More than just 
a means of transport, cycling thus 
becomes part of the tourist experience 
itself. 
“With our new guide we intend to 
capture the interest of these cyclists 
for the Algarve, especially those from 
the United Kingdom, the Netherlands 
and Germany”, said the president of 

Turismo do Algarve, João Fernandes. 
The “Guide to Cycling Routes” of 
the Algarve is available to download 
for free at www.visitalgarve.pt and 
was edited as part of the project 
SustenTUR.
But this is only one of the many actions 
developed by the Algarve Tourism in 
the segment of hiking and cycling. 
Between November and December of 
this year there were training actions 
for 50 accommodation units in order 
to better meet the needs of those who 
travel by bicycle or on foot. The units 
enrolled in this training received a 
personalised consulting service that 
helped assess their offer and seek 
solutions to increase the quality of the 
experience for the walkers and cyclists 
who stay in them.

“This action was extremely positive as 
it enabled the accommodation units 
to identify areas for improvement in 
their cycling and walking services. The 
consultancy team’s reports will be the 
basis for the tourist accommodation 
in the Algarve to become highly 
specialised in this segment, which will 
greatly benefit the destination and the 
tourist”, adds João Fernandes.
The training action “Bike & Walk 
Friendly” was also carried out under 
SustenTUR, a project that will be 
underway until the end of 2020 which 
is based on the sustainable development 
of tourism in the Algarve, through 
information and social, environmental 
and cultural awareness initiatives aimed 
at tourism professionals, visitors and 
the resident population.
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We are all One.

Online in German, 
Dutch, Spanish, 
Italian, French 

& Swedish.
 

Discover the 
Algarve on two 
wheels! P3

Improvements 
being made in 
education. P4

Bumper Christmas 
and New Year TV 
guide. P34 – 36

Christmas decorations illuminate towns and cities across Portugal to celebrate a festive season like no other with curfews brought in for 
New Year’s Eve. (Photo: CM Silves) Full story P6.

Celebrating a Christmas 
and New Year like no other
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Algarve 2020 apoia 
cultura em rede com 
800 mil euros
O Programa Operacional 
do Algarve aprovou a can-
didatura da Programação 
Cultural em Rede, apre-
sentada pela AMAL - Co-
munidade Intermunicipal 
do Algarve, pela Direção 
Regional de Cultura e pe-
los 16 municípios, no va-
lor global de 800 mil eu-
ros. Está previsto que as 
operações tenham a dura-
ção máxima de 18 meses e 
beneficiem de uma taxa de 
cofinanciamento com na-
tureza regressiva, sendo 
de 100 por cento no pri-
meiro ano e, caso a pro-
gramação seja continuada, 
de 95 por cento no segun-
do ano da operação. Desta 
forma, o Programa Opera-

cional do Algarve contri-
bui para apoiar os artis-
tas locais de cada municí-
pio, promovendo a realiza-
ção de itinerância dos 70 
projetos incluídos, sendo 
70 por cento apresentados 
ao ar livre. A generalidade 
dos eventos previstos rea-
liza-se fora da época alta 
do turismo de sol e mar, de 
forma a contrariar a sazo-
nalidade do sector turís-
tico e melhorar a oferta 
cultural para a população  
residente. A ideia é apoiar 
os artistas locais de cada 
município algarvio e des-
centralizar os eventos 
culturais na região, favo-
recendo o barrocal e o  
interior serrano.
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Turismo do Algarve lança 
publicação dedicada  
aos cicloturistas
O Algarve lidera o pelotão da 
oferta de percursos de bici-
cleta, ao ter criado recente-
mente mais 20 trilhos turís-
ticos para quem gosta de pe-
dalar nas férias. Estão reuni-
dos no novo «Guia de Percur-
sos Cicláveis», uma edição do 
Turismo do Algarve que as-
sim espera promover o uso 

da bicicleta na região duran-
te o ano inteiro. Os 20 per-
cursos são circulares (início e 
fim no mesmo local), passam 
pelos 16 concelhos da região 
e foram definidos por um téc-
nico especializado, tendo em 
conta critérios como a difi-
culdade técnica, os pontos de 
interesse turístico em cada 

concelho e a sua adequação a 
bicicletas de touring ou trek-
king, em formato de passeio. 
A edição está disponível para 
download gratuito e foi edita-
do no âmbito do projeto Sus-
tenTUR, candidatado à Linha 
de Apoio à Sustentabilida-
de do Programa Valorizar, do 
Turismo de Portugal.
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