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A1  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:49

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 90417591

 
30-12-2020 11:53

Perdas no turismo e restauraçã

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6978ba64-aa41-4ec8-a317-

a1f9d1f00efc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O maior desafio para o setor da hotelaria em 2021 é sobreviver à crise e conseguir adaptar-se aos
novos tempos. Quem o diz é o presidente da Turismo do Centro, Pedro Machado diz que o setor vai
passar dificuldades, apesar das ajudas do Governo.
 
Repetições: Rádio Comercial - Notícias , 2020-12-30 12:56
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Renascença

 	Duração: 00:01:01
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30-12-2020 10:02

Passagem do ano na Madeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4da42b23-3d68-46db-91bc-

2a4462e8a582&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Na Ilha da Madeira, as restrições são menos apertadas do que no continente, mas ainda assim as
expectativas para a passagem do ano estão longe de ser positivas. A pandemia afastou muitos turistas
da ilha, a proibição das viagens do Reino Unido acabou com a esperança de um fim de ano
compensador.
Declarações de Miguel Gouveia, presidente da Câmara do Funchal.
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Renascença

 	Duração: 00:03:28
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30-12-2020 07:05

Perdas no turismo e restauração no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4a78fb07-ffd5-4578-8a87-

e81a21cb70e7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O final do ano está aí, mas não é o balão de oxigénio que os empresários do setor da Restauração e
Turismo esperavam, as restrições apertadas por causa da pandemia, a proibição das viagens do Reino
Unido deitaram por terra as expectativas de uma  melhoria na faturação.
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A4 Turismo com quase menos 80% de hóspedes e dormidas em novembro
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/12/2020

Meio: Correio da Manhã Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=beec14d0

 
Atividade turística acentuou a tendência de contração, avança o INE.
 
A atividade turística acentuou a tendência de contração em novembro, com menos 76,3% de
hóspedes e uma descida de 76,7% nas dormidas, totalizando 415.700 e 950.500, respetivamente,
divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).
 
"De acordo com a estimativa rápida, em novembro de 2020, o setor do alojamento turístico deverá ter
registado 415,7 mil hóspedes e 950,5 mil dormidas, correspondendo a variações de -76,3% e -76,7%,
respetivamente (-59,7% e -63,3% em outubro, pela mesma ordem)", divulgou a entidade estatística.
 
Os dados recolhidos até ao momento indicam que as dormidas de residentes terão diminuído 58,6% (-
21,7% em outubro) atingindo 543,3 mil e representando 57,2% do total, enquanto as de não
residentes terão decrescido 85,2% (-76,4% no mês anterior), situando-se em 407,3 mil.
 
...
 
Lusa
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TEXTO CÉU NEVES 

TURISMO Os hotéis podem funcionar depois das 22h30 para hóspedes, 
mas há quem tenha dúvidas e feche. Até porque há limite de circulação 
entre concelhos e recolher obrigatório. Mantêm-se quebras na hotelaria 
apesar das reservas de última hora. As viagens estão reduzidas a 10 %. 

Confusão sobre 
restrições e últimas 
medidas castigam 
pacotes de fim de ano 

o

cn

 s operadores turísticos e 
da hotelaria esperavam 

elhorias na faturação 
om o fim de ano. E até 

desenvolveram programas para os 
dias 31 de dezembro e 1 de janeiro. 
Mas as últimas medidas, mais res-
tritivas, fizeram que dessem passos 
atrás. Depois, perceberam que po-
diam fazer pacotes só para os hós-
pedes para além da meia-noite, 
mas muitos empresários têm dúvi-
das e terminam o jantar às 22h30. 
Apesar das reservas de última hora, 
nada se aproxima dos anos ante-
riores. A ocupação continua baixa, 
com exceção das unidades de tu-
rismo de habitação e no espaço ru-
ral. Nas viagens, assiste-se a algu-
ma movimentação, mas é residual 
e as quebras atingem os 90%. 

"Há uma descoordenação total. 
A secretária de Estado de Turismo 
enviou um e mail a dizer que tínha-
mos de fechar às 22h30, depois a 
AHRESP (Associação da Hotelaria, 
Restauração e Similares de Portu-
gal) veio dizer que não há quais-
quer constrangimentos no que diz 
respeito aos hóspedes", lamenta 
Pedro Ribeiro, diretor de operações 
do grupo de hotéis Dom Pedro. 

Têm quatro hotéis e oferecem 
um pacote que inclui o jantar de ré-
veillone o pequeno-almoço do dia 
1, mas fecham o serviço de refei-
ções às 22h30, podendo os hóspe-
des ficar nas zonas comuns. Têm, 
também, um brunch deAno Novo. 
"Temos alguma procura mas com 
incidência quase exclusiva na noi-
te de 31.A ocupação está muito se-
melhante nas três regiões [Lisboa, 
Algarve e Madeira] , rondando os 
30% nas unidades que temos em 
operação", refere Pedro Ribeiro. 
Uma ligeira melhoria em relação à  

média do ano, com quebras entre 
75% e 90% dependendo do hotel. 

Não é esta a interpretação dos 
responsáveis do grupo PortoBay. 
"Vamos fazer um jantar de gala só 
para os hóspedes com um grupo 
de música ao vivo, mas sem pista 
de dança. Não podemos promover 
festas", esclarece Silvia Rio, da dire-
ção comercial do PortoBay Liber-
dade. No dia 1 terão um almoço 
com início às 12h30. O ritmo das 
marcações tem aumentado nos úl-
timos dias, estimando-se que con-
sigam atingir 50% da lotação. 

"Temos pedidos de última hora, 
oque tem acontecido sempre du-
rante a pandemia. Telefonam com 
dúvidas e o que estamos a fazer é 
programas completamente volta-

 

• 
"Não existe restrição 
horária à circulação 
dos hóspedes nos 
espaços públicos do 
empreendimento, 
salvo as determinadas 
pelo próprio, 
nem dever 
de recolhimento 
ao quarto." 

dos para dentro, como o pacote de 
dois dias que inclui o jantar de gala, 
com uma seleção de vinhos, e o pe-
queno-almoço." 

Sem recolher obrigatório 
AAHRESP pediu esclarecimentos 
à Secretaria de Estado do Turismo, 
o que esta confirmou ao DN. Os 
hotéis não podem promover festas 
e receber "passantes" fora das ho-
ras do recolher obrigatório, mas tal 
não contempla hóspedes, traba-
lhadores ou funções equiparadas 
(decreto n° 11-A/2020). No entan-
to, o esclarecimento não é claro: 
"Os empreendimentos podem as-
segurar o serviço de refeições aos 
hóspedes nos termos em que habi-
tualmente vêm prestando e no es-
trito cumprimento das regras sani-
tárias em vigor." Pode questionar-
-se o que se entende por "serviço 
habitualmente prestado". Mas é ca-
tegórico no que diz respeito à mo-
vimentação dos clientes. "Não exis-
te restrição horária à circulação dos 
hóspedes nos espaços públicos do 
empreendimento, salvo as deter-
minadas pelo próprio empreendi-
mento, nem dever de recolhimen-
to ao quarto." 

Quanto à circulação e saídas das 
unidades hoteleiras, o recolher 
obrigatório mantém-se das 23h00 
às 05h00, permitindo a circulação 
até às 13h00. Luís Pedro Martins, 
presidente da Turismo do Porto e 
Norte de Portugal, entende que 
também o poderá fazer entre con-
celhos, desde que seja para regres-
sar a casa, como tem acontecido. 
Também não tem dúvidas quanto 
às limitações nos alojamentos tu-
rísticos: "Há alguma confusão no 
que diz respeito às restrições e que 
estão a contribuir para que as pes-

  

soas não façam reservas. Não há 
qualquer restrição relativamente à 
circulação, as pessoas não são obri-
gadas a ir para os quartos." 

Já ElidéricoViegas, presidente da 
Associação dos Hotéis e Empreen-
dimentos Turísticos do Algarve 
(AHETA), entende que o serviço de 
refeições deve encerrar às 22h30, o 
que não impede que os clientes fi-
quem nas zonas comuns. "Os ho-
téis podem fornecer serviço de take 
awaya partir das 22h30, até porque 
os hóspedes não têm de estar con-
finados aos quartos." Acrescenta, 
no entanto, que não é isso que vai  

trazer muitos mais clientes. "O fim 
de ano é um período de grande 
procura, sobretudo para os nacio-
nais. Neste ano, 80% das unidades 
hoteleiras do Algarve estão encer-
radas. Alguns dos hotéis que pen-
savam reabrir e os 20% que estão 
abertos viram comprometidas as 
suas aspirações quando foram 
anunciadas as novas restrições." 

Foi a gota de água para o agra-
vamento do negócio, sublinha 
Ana Jacinto, secretária-geral da 
AHRESP. "As estimativas em no-
vembro já não eram boas e foram 
agravadas com as restrições: 48% 
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Madeira criou 
bolsas, com limite 
de cinco pessoas, 
para assistir ao 
fogo-de-artifício 
de 2020-21. 
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dos restaurantes e 32% dos hotéis 
diziam que não aguentavam mais 
dois meses. As primeiras medidas 
tinham menos restrições e as pes-
soas compraram produtos e con-
trataram serviços. As novas restri-
ções não só agravaram a quebra 
de faturação como as pessoas fize-
ram uma despesa que não tem re-
torno", protesta. Considera que as 
medidas de apoio para o setor são 
as que pediram, mas têm de ser ra-
pidamente executadas. 

O hotel Tivoli MarinaVilamoura 
preparou várias opções para a pas-
sagem de ano, uma das quais um  

jantar no restaurante principal que 
já esgotou. Tem jantares noutros 
dois espaços e um brunch, ambos 
com disponibilidade. Criaram um 
programa de réveillon privado em 
suites para fazer face às limitações 
devidas à pandemia. Ataxa de ocu-
pação é de 50%. 

A ocupação difere do tipo de alo-
jamento, sublinha Luís Pedro Mar-
tins: "No Douro, Minho e Trás-os-
-Montes, em unidades de pequena 
dimensão, a taxa de ocupação ron-
da os 80%. Quando falamos em ho-
téis de cidade e de grande dimen-
são, baixa para os 20% a 30%, com 
exceções." 

OTheYeatman, com vista para o 
rio Douro, adaptou-se à realidade, 
estando já esgotadas as reservas 
para o jantar do dia 31, bem como 
o alojamento. Há lugares para o al-
moço do dia 1. O TheVmtage Hou-
se, do mesmo grupo, preparou 
uma escapadinha de fim de ano no 
Douro, que inclui o jantar de réveil-
lon. "Dadas as circunstâncias, o ba-
lanço que fazemos da recetividade 
a este programa e às reservas é bas-
tante positivo. As marcações para o 
jantar são maioritariamente de 
hóspedes, amaioria tem estadas de 
duas a três noites." 

Viagens paradas 
As agências de viagens também 
tentaram contrariar os efeitos da 
pandemia apostando em progra-
mas nacionais, mas sem sucesso. 
"Há uma correlação negativa mui-
to forte entre os níveis da pande-
mia e a confiança para viajar. Não é 
estranho o que está a acontecer 
neste final de ano, com um grande 
número de infetados e a previsão 
de uma terceira vaga, as quebras de 
faturação são na ordem dos 90%. 
Não quer dizer que não existam 
pessoas a comprar viagens para 
CaboVerde, as Caraíbas, para a Ma-
deira ou as ilhas espanholas, mas é 
residual. O setor está paralisado", 
diz Pedro Costa Ferreira, presiden-
te da Associação Portuguesa das 
Agências deViagens e Turismo. 

Pedro Quintela, diretor de ven-
das e marketingdaAgênciaAbreu, 
diz que se mantém a redução de 
vendas na passagem de ano. Apro-
cura é interna, os portugueses, pro-
curam as ilhas e o continente, mais 
casais ou famílias que pretendem 
passar o ano em ambiente íntimo, 
mas em segurança. 

No entanto, está otimista: "As 
notícias mais recentes dão-nos 
conta de um futuro promissor e de 
esperança na retoma e isso já tem 
reflexos nas pesquisas para 2021 
que os nossos clientes têm feito 
nas nossas lojas I site, demonstran-
do uma enorme vontade de voltar 
à normalidade." Têm tido mais 
procura para destinos de praias 
exóticas como Maldivas, Seychel-
les, Zanzibar, e para destinos mais 
tradicionais como Caraíbas e Du-
bai. Já os destinos tradicionais nes-
ta época, como Cabo Verde, Brasil, 
EUA e até as cidades europeias, ti-
veram pouca procura. Página 6
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Concordam com as 
restrições no Natal 

SONDAGEM DN/JN/TSF 

TA 

GESTÃO DA PANDEMIA E NAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO 

47O O  Concordam com as % 0  059%  restrições no Ano Novo 

Crimes de ódio 
e radicalização 
ameaçam país 
Peritos identificam os maiores 
riscos à segurança interna em 
2021, em cenário de pandemia 
e crise. Cibercrime também 
motiva preocupação. 

Défice de 2020 
bate maior 
valor em pelo 
menos17 anos 
Défice dispara para nove mil 
milhões em novembro e em 
dezembro vai somar mais cinco 
mil milhões devido à covid. 

AO GOVERNO N 

o 

.6k 

E cada vez mais barato chegar a Belém 
PRESIDENCIAIS  Custos da campanha serão incomparavelmente inferiores aos de 2016. 
Marcelo não vai além de 25 mil euros, e mesmo PCP e BE, os mais gastadores, vão cortar. 

Pacotes de fim 
de ano sofrem 
com restrições 
llotéis podem funcionar 
mas há quem prefira fechar 
dado o limite de circulação 
e o recolher obrigatório. 
Viagens estão reduzidas a 10 %. 

"É difícil para 
os democratas 
queixarem-se 
de Biden" 
Politólogos americanos 
falam à correspondente do DN 
nos EUA sobre o que se espera 
do novo presidente. 

Pierre Cardin, 
ocostureiro 
com a cabeça 
no futuro 
Marcou a moda e quebrou 
convenções na alta-costura 
e no pronto-a-vestir. 
Morreu ontem, aos 98 anos. 
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TEXTO PAULA SOFIA LUZ 

COVID-19 O ano de 2020 chega ao fim como o primeiro da história da 
pandemia do novo coronavírus, declarada pela OMS em março. Nestes 
últimos dias, milhares de pessoas estão a ser vacinadas em Portugal. 
O longo caminho está aberto. Há muita estrada para percorrer em 2021. 

A pandemia 
em cinco atos: uma 
mão-cheia de medo, 
outra de esperança 

vor 

uando há um ano pre-

 

arávamos as festas de 
assagem de ano por 

todo o mundo, não po-
díamo adivinhar este cenário 
para os próximos dias: um reco-
lher obrigatório quase generali-
zado, sem música nas ruas, nem 
bares abertos, nem discotecas, 
nem programas especiais nos ho-
téis, nem jantares numerosos, 
nem quase nada. Não podíamos 
adivinhar que as notícias que 
chegavam da China acerca de um 
novo coronavírus estavam para 
chegar à Europa, à América, a 
África, ao mundo inteiro, qual fil-
me de ficção científica em que a 
realidade supera, afinal, a ficção. 

Passou apenas um ano e, no en-
tanto, parece uma década, um sé-
culo. Uma eternidade em que um 
vírus nos obrigou a parar, a reco-
lher obrigatoriamente, a confinar, 
em que uma crise sanitária arras-
ta consigo uma crise económica, 
de contornos que só agora come-
çamos a vislumbrar. Uma poeira 
que ainda não assentou e que só 
2021 vai começar a destapar. 

O "vírus da China" 
a espalhar-se pelo mundo 
Em dezembro de 2019, começa-
vam a chegar notícias da China, 
em catadupa, sobre o número de 
infetados e de mortos, sobre a 
construção de hospitais especifi-
camente para tratar a doença, do 
foro respiratório, com alguns sin-
tomas similares aos da gripe, mas 
às vezes de muito maior gravidade. 

O primeiro primeiro caso co-
nhecido de covid-19 remonta a 
17 de novembro do ano passado. 
De acordo com uma investigação 
do jornal de Hong Kong South  

China Morning Post, aconteceu 
na província chinesa de Hubei. 
Segundo o jornal, uma pessoa de 
55 anos foi o primeiro caso iden-
tificado, informação que desafia 
a versão oficial, que aponta o 
aparecimento da doença em fi-
nais de dezembro, com vários ca-
sos de contaminação ligados a 
um mercado de marisco, situado 
nos subúrbios de Wuhan, a capi-
tal de Hubei. 

O mesmo jornal cita dados do 
Governo chinês que apontam 
para a existência "entre uma e 
cinco infeções por dia até 15 de 
dezembro". A 20 já havia 60 infe-
tados, segundo apurou a mesma 
fonte. 

A verdade é que nenhuma das 
nove primeiras infeções - quatro 
homens e cinco mulheres - foi 
identificada como o paciente 
zero, segundo os dados citados 
pelo jornal. Essas nove pessoas 
tinham entre 39 e 79 anos e, em-
bora não se saiba quantos eram 

• 
Em Portugal, o plano 
para a vacinação 
contra a covid-19 
deu prioridade 
aos profissionais 
de saúde. Seguem-se 
os lares de idosos, 
oponto mais sensível 
durante a pandemia. 

moradores em Wuhan, foi aqui 
que o surto alastrou. E foi daqui 
que se foi espalhando pelo mun-
do inteiro, provocando até agora 
milhões de infetados e mais de 
1,3 milhões de mortos. Não se 
conhecem ainda os efeitos que o 
vírus deixa em quem contraiu a 
covid-19 (provocada pelo SARS-
-CoV- 2, assim se designou este 
coronavírus) nem tão-pouco a 
duração da imunidade. 

Declarada a pandemia 
Nós, por cá, começámos a ouvir 
falar dele como hipótese remota, 
doença longínqua. Em janeiro, 
quando ainda não suspeitávamos 
que a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) viesse a declarar a 
pandemia- justificada com "ní-
veis alarmantes de propagação e 
inação" -, as notícias tornaram-se 
mais frequentes. Mas só em feve-
reiro chegariam a Portugal os pri-
meiros 20 cidadãos nacionais re-
patriados da China, e que ficaram 
em isolamento profilático "volun-
tariamente", então duas vezes tes-
tados. Nessa altura, o vírus avan-
çava, descontrolado, pelo mundo. 
Da Europa chegavam notícias 
preocupantes, sobretudo de Es-
panha e Itália, aqui tão perto. 

Depois de meses com casos 
suspeitos e não confirmados, e 
do primeiro português a contrair 
a doença num navio onde traba-
lhava (Adriano Maranhão, natu-
ral da Nazaré), a notícia do pri-
meiro caso em território nacional 
confirmou-se a 2 de março: um 
médico de 60 anos que estivera 
de férias em Itália. Logo a seguir, 
um homem de 33 anos, que se 
deslocara a Espanha em trabalho. 
Ambos eram oriundos do Norte  

do país, que desde então tem sido 
a região mais afetada em número 
de casos de infeção. Porém, a pri-
meira morte em território nacio-
nal aconteceu em Lisboa, duas 
semanas depois, no Hospital de 
Santa Maria: Mário Veríssimo, 80 
anos, antigo massagista do Estre-
la da Amadora, tinha outras pato-
logias associadas e não resistiu às 
complicações da covid-19. 

A 11 de março, Tedros Adha-
nom Ghebreyesus, diretor-geral 
da OMS, declarava a pandemia. 
Aconteceu dois dias antes daque-
la sexta-feira 13 em que o primei-
ro-ministro António Costa falou 
ao país para anunciar o fecho das 
escolas, o teletrabalho, o início do 
confinamento. "Temos de nos 
preparar para o pior, desejando 
que aconteça o melhor", disse na 
altura, frase que viria a repetir 
muitas vezes ao longo do ano. 

Desde então tem sido uma alu-
cinante viagem de avanços e re-
cuos. O mais emblemático pren-
de-se com o uso da máscara, que 
demorou a ser recomendado, pri-
meiro, e foi tornado obrigatório, 
depois, em muitos países -como  

onosso. Graça Freitas, a diretora-
-geral da Saúde, chegou a consi-
derar que "um bocado de pano a 
tapar a boca só dava uma falsa 
sensação de segurança", mas aca-
baria por recuar, alinhada com as 
orientações da OMS. E emitiu, 
entretanto, nova orientação so-
bre o uso de máscaras: aconselha 
uma utilização (ainda) mais am-
pla por todos e em todo o lado, 
mas com especial atenção para as 
unidades de saúde. Os especialis-
tas destacam que deve ser usada 
em ambientes interiores ou exte-
riores, sempre que não seja pos-
sível manter um afastamento de 
pelo menos um metro. 

A (terrível) segunda vaga 
O verão permitiu, por cá, algum 
alivio (houve mesmo um dia sem 
nenhuma morte), mas desde ou-
tubro que a segunda vaga se faz 
sentir com maior incidência, à se-
melhança do que é observado lá 
fora, no resto da Europa e no 
mundo. 

Quando acabaram as férias, em 
agosto, Portugal registava um 
gráfico cada vez mais ascenden-
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Os primeiros casos 
de covid-19 foram 
diagnosticados na China 
em dezembro de 2019. 
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te. Atravessámos o outono com 
números de infetados a superar 
os seis mil por dia, atingindo o 
pico a 20 de novembro, e o núme-
ro recorde de 95 mortes num só 
dia - a 11 de dezembro, exata-
mente nove meses depois de de-
clarada a pandemia. 

Mas, na Europa, os especialistas 
avisaram que a segunda vaga da 
pandemia de covid-19 poderia ser 
mais mortal do que a primeira. Em 
Portugal, tal como na maior parte 
dos países da União Europeia, foi 
isso mesmo que aconteceu. A pro-
gressão das primeiras duas mil foi 
bem mais lenta. Passaram 45 dias 
entre a primeira morte por covid-
-19 (17 de março) e as 1007 (1 de 
maio). A 4 de outubro, Portugal 
chegava aos 2005 mortos, depois 
de um período em que o número 
de infetados diminuíra bastante. 
Mas entre os dias 7 e 13 de dezem-
bro o país registou o maior núme-
ro de vítimas mortais. 

Os óbitos quase duplicaram em 
pouco mais de quatro meses. 
Ainda assim, há países em que as 
mortes aumentaram de forma 
bem mais vincada nesta segunda  

vaga, como é o caso dos que fi-
cam na Europa Central e na Euro-
pa de Leste. A meio de dezembro, 
a Itália tornou-se o país europeu 
com mais mortes associadas à 
covid-19, ultrapassando o Reino 
Unido, que desde o início regista-
va mais óbitos. Nestes últimos 
dias de dezembro, um e outro 
ombreiam com uma média de 
300 mortes por dia, número que 
tem vindo a decrescer para meta-
de. A meio do mês eram mais de 
600 óbitos diários. Por cá, chega-
mos ao fim do ano a inverter a 
curva: há uma tendência para 
menos casos e menos óbitos. 

A crise anunciada 
À medida que os países foram 
confinando, a economia foi-se 
ressentindo. O turismo foi o pri-
meiro setor atingido, com desta-
que para o universo das viagens e, 
consequentemente, da aviação, 
mas a restauração foi por arrasto. 

No final de agosto, um estudo 
da Comissão Europeia antecipa-
va para 2020 "uma quebra de tu-
ristas de 38% no melhor dos ce-
nários", sendo certo que advertia 

• 
O verão permitiu 
algum alívio em 
Portugal (houve 
mesmo um dia sem 
nenhuma morte 
associada à covid-19) 
mas a segunda vaga 
da pandemia fez 
disparar os números. 

para o pior: "Se houver novo fe-
cho de fronteiras, pode ir aos 
68%." Segundo o mesmo estudo, 
a crise no turismo europeu põe 
em risco até 11,7 milhões de em-
pregos, e o Algarve é das regiões 
mais afetadas. O verão passado 
foi aliviado com algum turismo 
nacional, embora não passe de 
um punhado de migalhas para 
uma região (e um país, com Lis-

  

boa à cabeça) que nos últimos 
anos tinha crescido exponencial-
mente na área turística. 

Em Portugal, depois de na pri-
meira vaga da pandemia o lay-off 
ter servido de analgésico para as 
dores da economia, são muitas as 
empresas que nos próximos tem-
pos podem fechar definitivamen-
te as portas. 

A segunda vaga da pandemia 
deve empurrar a economia por-
tuguesa para uma situação mais 
crítica do que se esperava em ter-
mos de emprego e salários. Se-
gundo um artigo publicado re-
centemente pelo Dinheiro Vivo, 
há várias instituições que pre-
veem que a retoma de Portugal 
seja três vezes mais lenta do que 
dizem o Governo e a Comissão 
Europeia. 

Algumas análises recentes indi-
cam mesmo que, por causa das 
novas medidas de confinamento, 
a economia está à beira de uma 
nova recessão - depois de ter re-
cuperado no terceiro trimestre 
(período do verão). A Organiza-
ção para a Cooperação e Desen-
volvimento Económico (OCDE),  

a que mais recentemente fez pro-
jeções para o país, mostrou-se 
bastante descrente na retoma. A 
economia portuguesa deve avan-
çar apenas 1,7% no ano que vem 
(três vezes menos do que os 5,4% 
estimados pelo Governo e Bruxe-
las) e os trabalhadores vão ser 
apanhados na crise de forma vio-
lenta. Segundo os cálculos do Di-
nheiro Vivo, a partir de dados da 
OCDE, a pandemia (primeira e 
segunda vaga juntas) deve apagar 
dois terços do emprego criado 
durante os últimos governos PS: 
foram criados 364 mil empregos, 
mas a pandemia fará desaparecer 
224 mil postos de trabalho, se-
gundo contas da OCDE. 

Um milagre chamado vacina 
Nunca a comunidade científica se 
concentrara, toda ela, em torno de 
uma vacina. E nunca uma vacina 
fora aprovada tão rapidamente, 
muitos menos foi tão curto o tem-
po que mediou entre o anúncio da 
vacina e a chegada das primeiras 
doses ao terreno. Foi no final de 
outubro que começaram a surgir 
as primeiras certezas sobre esse 
fenómeno: em menos de um ano, 
a comunidade científica conse-
guiu a tão esperada vacina. 

Na semana passada, a Agência 
Europeia do Medicamento (EMA) 
emitiu parecer científico favorável 
à vacina desenvolvida pela Pfizer 
e pela BioNTech. Seguiu-se a 
aprovação de Bruxelas. O Reino 
Unido - a braços com uma nova 
estirpe do vírus, 70% mais conta-
gioso, o que levou ao fecho das 
fronteiras, de novo -já começara 
a vacinar no dia 9 de dezembro. 
Mas a esperança era universal: 
que fosse aquele o primeiro dia 
em que a pandemia entra em con-
tagem decrescente. Cerca das 
06.30, Margaret Keenan, 91 anos 
feitos dias depois, foi a primeira 
pessoa a receber a vacina da Pfizer 
e da BioNTech, no Hospital Uni-
versitário de Coventry, no centro 
de Inglaterra. 

Em Portugal, foi o médico Antó-
nio Sarmento, 65 anos, diretor do 
serviço de Infecciologia do Hospi-
tal de São João, no Porto. Dezenas 
de fotógrafos captaram o momen-
to em que a enfermeira Isabel Ri-
beiro administrou a vacina, ao 
som de aplausos, e com a presen-
ça da ministra da Saúde, Marta Te-
mido, que acompanhou o arran-
que do plano de vacinação. Entre 
dezembro e o primeiro trimestre 
de 2021, que corresponde ao pe-
ríodo da primeira fase definida 
pela task force responsável pelo 
plano de vacinação, Portugal es-
pera receber 1,2 milhões de vaci-
nas, distribuídas por três perío-
dos: 312 975 doses no acumulado 
de dezembro e janeiro, 429 mil do-
ses em fevereiro e 487 500 em mar-
ço. Depois dos profissionais de 
saúde, aprioridade será para os la-
res de idosos, que se revelaram o 
ponto mais sensível durante a 
pandemia. 
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IHRU com 9 milhões de euros para reconverter alojamento local em arrendamento
acessível
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/12/2020

Meio: Diário Imobiliário Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e443cd9d

 
O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana dispõe de nove milhões de euros até 2021 para
assumir encargos plurianuais de apoio à reconversão de alojamento local para arrendamento
acessível.
 
Arrendamento
 
IHRU com 9 milhões de euros para reconverter alojamento local em arrendamento acessível
 
30 de dezembro de 2020
 
O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) dispõe de nove milhões de euros até 2021
para assumir encargos plurianuais de apoio à reconversão de alojamento local para arrendamento
acessível.
 
De acordo com a portaria do Governo, os encargos do IHRU relativos ao apoio à reconversão de
alojamento local para arrendamento acessível não podem exceder 4,5 milhões de euros por cada ano
económico de 2020 e de 2021, "valor ao qual não acresce IVA [imposto sobre o valor acrescentado]
por se tratar de um apoio financeiro".
 
"O montante fixado para o ano de 2021 pode ser acrescido do saldo que se apurar na execução
orçamental do ano anterior", lê-se na portaria, emitida pela secretária de Estado do Orçamento e pela
secretária de Estado da Habitação, que "entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação", ou
seja, na quarta-feira.
 
Neste sentido, o diploma do Governo, publicado em Diário da República, autoriza o IHRU a assumir
encargos plurianuais, "até ao montante global de nove milhões de euros", para apoio à reconversão de
alojamento local para arrendamento acessível, concretizando o que está definido no Programa de
Estabilização Económica e Social (PEES).
 
Os encargos plurianuais "serão satisfeitos por verbas adequadas inscritas ou a inscrever no orçamento
do IHRU, provenientes das receitas de impostos", determinou o Governo, indicando que este ano se
operacionaliza com "verbas previstas no n.º 63 do mapa de alterações e transferências orçamentais
anexo à Lei do Orçamento do Estado de 2020".
 
Aprovado em Junho deste ano, o PEES prevê a "concessão de apoio à reconversão do alojamento local
para arrendamento acessível, complementar à mobilização do património público, enquanto solução
rápida face à urgência de resposta à dificuldade de acesso à habitação existente em Portugal".
 
No âmbito das atribuições e competências na área da habitação, o IHRU é a entidade responsável por
disponibilizar a comparticipação do Estado "destinada a apoiar a reconversão do alojamento local para
arrendamento acessível no âmbito de programas municipais de arrendamento para subarrendamento

Página 10



habitacional a preços acessíveis".
 
"Têm acesso à comparticipação as entidades públicas que intervenham num programa municipal de
arrendamento para subarrendamento a custos acessíveis, relativamente a pedidos por estas
apresentados até 31 de dezembro de 2021 e até ao limite da dotação prevista", estipulou o Governo.
 
As entidades públicas têm de comprovar, cumulativamente, que detêm, no âmbito desse programa
municipal, a qualidade de titulares do arrendamento de imóveis que tenham estado afetos à
exploração de alojamento local, nos termos do Estatuto dos Benefícios Fiscais ou do regulamento do
Programa de Arrendamento Acessível, e que "destinam esses prédios ou frações a subarrendamento
habitacional a custos acessíveis".
 
De acordo com o anexo da portaria do Governo, a comparticipação é disponibilizada a cada entidade
beneficiária pelo IHRU no ato de celebração do contrato, em que o montante "correspondente a 50%
da diferença entre o valor da renda mensal da habitação paga pela entidade pública e o valor da renda
mensal devida pelo subarrendatário no primeiro ano".
 
No caso de cessação de um dos arrendamentos que participem num programa municipal, "a entidade
beneficiária deve comunicar de imediato o facto ao IHRU, que procederá ao cálculo do montante da
comparticipação a devolver por essa entidade e a notificará para, em prazo não superior a 90 dias,
proceder a essa devolução", segundo as regras determinadas em anexo da portaria do Governo.
 
Em junho deste ano, aquando da aprovação do PEES, o Governo estimou um investimento anual de
4,5 milhões de euros nas comparticipações do programa de conversão do alojamento local em
arrendamento acessível, no âmbito da atual "crise habitacional", a que acrescem 12,9 milhões de
benefícios fiscais.
 
Segundo o PEES, o financiamento é proveniente do Orçamento do Estado e a medida é um
complemento à "mobilização do património público", apresentando-se como "uma solução eficaz e
rápida face à urgência de resposta à crise habitacional, com o benefício adicional de aumentar as
opções disponíveis aos proprietários de alojamento local que se encontrem em dificuldade".
 
LUSA/DI
 
#alojamento local
 
#arrendamento
 
#mercado imobiliário
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Desemprego em Portugal: atualidade e previsões para 2021
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/12/2020

Meio: E-konomista Online Autores: Elsa Santos

URL: https://www.e-konomista.pt/desemprego-em-portugal/

 
A taxa de desemprego em Portugal deverá ficar nos 8,1% em 2020, abaixo do esperado pelo FMI.
Conheça todos os números e previsões para 2021.
 
A pandemia de COVID-19 provocou grandes alterações no mercado de trabalho, fazendo disparar a
taxa de desemprego em Portugal.
 
Segundo os últimos dados oficiais, em 2020 o número de desempregados aumentou 45% e ultrapassa
as 400 mil pessoas, em diferentes setores de atividade ao longo de todo o país.
 
Conheça os números e as previsões do desemprego em Portugal para o ano que aí vem.
 
Tudo sobre o desemprego em Portugal
Números de 2020
 
De acordo com os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), relativos ao terceiro
trimestre de 2020, a taxa de desemprego em Portugal situava-se nos 7,8%. Este número representa
um agravamento relativamente aos 5,6% registados no trimestre anterior.
 
Mais ainda, o INE destaca que o número de desempregados atingiu as 404,1 mil pessoas. Isto significa
um aumento de 45,1% (mais 125,7 mil pessoas) face ao segundo trimestre. Como frisa o INE, é a
"taxa de variação trimestral mais elevada da série iniciada em 2011".
 
O número de desempregados atingiu, assim, as 404,1 mil pessoas, mais 125,7 mil face ao segundo
trimestre deste ano, o que representa um aumento de 45%. Segundo o INE, trata-se da taxa de
variação trimestral mais elevada da série iniciada em 2011.
 
Em comparação com o período homólogo (terceiro trimestre) de 2019, o número de desempregados
aumentou 24,9%, ou seja, mais 80,7 mil pessoas ficaram sem trabalho.
 
Efeitos da pandemia
 
Apesar do impacto da pandemia de COVID-19 na economia e no mercado de trabalho, a taxa de
desemprego até começou por descer, no segundo trimestre, fruto do conceito usado pelo INE, que
segue as orientações da Organização Internacional do Trabalho e do Eurostat.
 
Para ser considerada desempregada, para além de não ter um posto de trabalho, uma pessoa tem de
procurar ativamente emprego e estar disponível para aceitar uma oferta. Estas são condições que
muitas pessoas não cumpriam durante o período do confinamento, levando ao engrossar das fileiras
dos inativos.
 
Com o desconfinamento progressivo a partir de maio, essa questão acabou por ser ultrapassada. A
taxa de desemprego começou a refletir o impacto negativo da pandemia, registando uma subida
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considerável no terceiro trimestre.
 
Aqui há um especial destaque para os jovens entre os 15 e os 24 anos. A taxa de desemprego em
Portugal nesta faixa etária subiu para 26,4% no terceiro trimestre. Compare-se com os 19,9%
registados no trimestre anterior e 17,9% no terceiro trimestre de 2019.
 
Ao mesmo tempo, o emprego também aumentou no terceiro trimestre face aos três meses anteriores,
refletindo o impacto do desconfinamento. Segundo o INE, a população empregada atingiu 4,7999
milhões de pessoas, subindo 1,5% (mais 68,7 mil pessoas) por comparação com o trimestre anterior.
 
Contudo, na comparação homóloga, em relação a 2019, a população empregada diminuiu 3% (menos
147,9 mil pessoas).
 
Layoff e horas efetivas de trabalho
 
O INE refere ainda que a população empregada ausente do trabalho na semana de referência diminuiu
24,4% (menos 263,3 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior. Uma queda que sinaliza um
menor número de pessoas abrangidas pelo regime de layoff, já que essas embora mantendo-se
empregadas, estavam ausentes do posto de trabalho.
 
Na comparação com o mesmo período de 2019, a população empregada ausente do trabalho
aumentou 6,5%, o que representa mais 49,4 mil pessoas do que no terceiro trimestre do ano anterior.
 
Observou-se, também, um acréscimo trimestral de 17,4% e uma redução homóloga de 7,2% do
volume de horas efetivamente trabalhadas.
 
O desemprego em Portugal por concelho
Desemprego acima de 20% em 11 concelhos
 
De acordo com as previsões do COVID-19 insights, um projeto da NOVA Information Management
School (NOVA IMS), da Universidade Nova de Lisboa, 11 concelhos de Portugal Continental deverão
encerrar 2020 com uma taxa de desemprego superior a 20%. Já em termos globais, a taxa de
desemprego poderá atingir os 10,2% no final do ano.
 
O estudo aponta para uma tendência negativa no emprego. Esta deverá ser mais evidente nas regiões
do Algarve, Lisboa e do Norte. A região algarvia poderá mesmo atingir a fasquia dos 11,4%.
 
Lisboa e Norte deverão chegar aos 10,7% e 10,4%, respetivamente. Em contrapartida, no Alentejo e
na região Centro, a taxa de desemprego não deverá ultrapassar a barreira dos 10%.
 
A investigação aponta para que, em termos de desemprego em Portugal, no desempenho por concelho
ocorra uma grande dispersão durante 2020. Significa que há concelhos onde a taxa de desemprego
não deverá ultrapassar os 6% (Oleiros, Mêda, Melgaço, Ferreira do Zêzere), enquanto outros poderão
ultrapassar os 30% (Albufeira).
 
Entre os 278 concelhos de Portugal continental, 11 deverão encerrar o ano com uma taxa de
desemprego superior a 20%, cinco dos quais situados na região do Alentejo: Albufeira, Mourão,
Moura, Sines, Murça, Monforte, Lamego, Moimenta da Beira, Barreiro, Barrancos e Moita.
 
Restauração e alojamento com mais desempregados
 
A taxa de desemprego em Portugal encontra a maior parcela nas atividades de alojamento e
restauração. Nestas áreas registou-se, em outubro, um aumento de 83,1% de pessoas que perderam
o trabalho, comparativamente com o mesmo mês de 2019, de acordo com a análise mensal do
Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).
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As áreas de transporte e armazenagem também registaram uma subida expressiva de 63,3%
desempregados. Para além disso, nas atividades imobiliárias e de serviços de apoio o aumento de
pessoas que ficaram sem trabalho situou-se nos 49,9%.
 
Mais de 403,5 mil pessoas ficaram inscritas nos centros de emprego à procura de novo trabalho no
final de outubro de 2020. No Algarve o aumento foi de 134%, o mais expressivo do país.
 
Previsões para 2021
Orçamento de Estado 2021
 
As previsões do Governo associadas ao novo Orçamento do Estado (OE2021), divulgadas em outubro,
apontavam para uma taxa de desemprego de 8,7% este ano e 8,2% em 2021.
 
No relatório que acompanha a proposta de Lei do Governo para o OE2021, pode ler-se:
 
"A melhoria esperada para o mercado de trabalho deverá levar a um crescimento do emprego em 1%
(-3,8% em 2020), assim como, a uma redução da taxa de desemprego, a qual deverá diminuir de
8,7%, em 2020, para 8,2%, em 2021".
 
Previsões do FMI
 
De acordo com a Previsões Económicas Mundiais do Fundo Monetário Internacional (FMI), a taxa de
desemprego em Portugal deverá atingir os 8,1% em 2020, baixando para 7,7% em 2021.
 
Esta previsão corresponde a uma atualização dos números divulgados em abril. Nesta altura, o FMI
previu que a taxa de desemprego em Portugal chegasse aos 13,9% este ano e recuperasse para os
8,7% em 2021.
 
Em 2019, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi de 2,2% e a taxa de desemprego em
Portugal foi de 6,5%.
 
[Additional Text]:
trabalhadora com caixa depois de ser despedida
 
Elsa Santos
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Portugal congela taxas nos voos de e para o Reino Unido
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/12/2020

Meio: ECO - Economia Online Autores: Rita Neto

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=221a9f48

 
Viajar entre Portugal e o Reino Unido vai continuar a implicar uma taxa de 3,2 euros paga pelo
passageiro. Portugal mantém este valor até 31 de dezembro de 2021 apesar do Brexit.
 
O Reino Unido deixa oficialmente de fazer parte da União Europeia (UE) a 1 de janeiro, o que implica
que todos os passageiros que voem entre Portugal e território britânico passem a pagar uma taxa
aeroportuária mais elevada. Contudo, "tendo em conta a importância do mercado turístico britânico",
o Governo português decidiu manter o valor desta taxa nos 3,2 euros.
 
Depois de ter sido alcançado um acordo comercial para o Brexit, que entra em vigor a 1 de janeiro de
2021, o Reino Unido vai passar a ser considerado um país terceiro em termos aéreos. Isso implicaria
que os passageiros que voassem entre Portugal e território britânico passariam a pagar uma taxa
aeroportuária de segurança de 6,21 euros. Contudo, essa atualização não vai acontecer para já.
 
Em comunicado enviado esta quarta-feira, os Ministérios das Finanças, da Administração Interna e das
Infraestruturas e Habitação referem que "o Governo português decidiu estender até 31 dezembro de
2021 o período em que vigora a classificação dos passageiros que viajam para o Reino Unido como
passageiros de voos intracomunitários fora do espaço Schengen".
 
Assim, até ao final de 2021, quem viajar de e para o Reino Unido continuará a pagar uma taxa de 3,2
euros. Contudo, o Governo nota que esta decisão pode ser "reavaliada antes dessa data, em função
da eventual conclusão do acordo definitivo sobre a relação futura entre a UE e o Reino Unido".
 
"Tendo em conta a importância do mercado turístico britânico para o nosso país, bem como a
mitigação de alguma instabilidade na decisão de viagem de todos os viajantes com origem no
mercado britânico, justifica-se a manutenção do nível de taxa de segurança no valor atual", lê-se no
comunicado.
 
O Governo recorda que, só no ano passado, o turismo britânico representou 13,2% do total de
hóspedes em território nacional, 19,2% das dormidas e 17,8% do total anual das receitas turísticas.
"Ou seja, foi o primeiro mercado em dormidas e receitas e o segundo em número de hóspedes, o que
faz do Reino Unido um importante mercado para Portugal, em geral, e para o Algarve, em particular".
 
Rita Neto
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A assinatura do acordo pós-Brexit e 4 outras coisas que precisa de saber para
começar o dia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/12/2020

Meio: Negócios Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4cff3f09

 
Os presidentes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu vão assinar formalmente nesta quarta-
feira o novo acordo de parceria com o Reino Unido, que entrará em vigor de forma provisória a 1 de
janeiro.
 
UE assina acordo de parceria com Reino Unido
 
O acordo para o período pós-Brexit - que entrará em vigor de forma provisória a 1 de janeiro - é
assinado esta quarta-feira, em Bruxelas, pelos presidentes da Comissão Europeia e do Conselho
Europeu. O documento voa depois para Londres, a fim de ser formalmente assinado pelo primeiro-
ministro britânico. Também hoje terá lugar a discussão e votação do acordo de parceria pelo
parlamento do Reino Unido.
 
Flexdeal conclui com sucesso compra de 19% da Raize
 
A primeira SIMFE portuguesa conseguiu comprar os 19% de capital da Raize sobre os quais havia
lançado uma oferta pública de aquisição no final de outubro. A Flexdeal conseguiu comprar 950 mil
ações da Raize, o equivalente a 19% do capital, na sequência da oferta pública de aquisição (OPA)
lançada sobre esta percentagem de capital da empresa de financiamento colaborativo. O número de
ordens de venda foi de cerca de três vezes a oferta.
 
Estimativa rápida do turismo
 
O ano tem sido mau para o turismo, pelo travão de viagens com a pandemia de covid-19. Esta quarta-
feira, o Instituto Nacional de Estatísticas divulga a primeira estimativa dos dados do turismo de
novembro. Em outubro, os estabelecimentos de alojamento turístico receberam um milhão de
hóspedes, responsáveis por 2,3 milhões de dormidas, números que correspondem a quebras em torno
dos 60%. Também o Banco de Portugal divulga os dados preliminares da balança de pagamentos
referentes às viagens e turismo.
 
Itália emite dívida a 10 anos
 
Depois de ter ido ao mercado para uma emissão a 10 anos, em novembro, o Tesouro italiano volta a
fazer nova operação com a mesma maturidade. Em novembro, emitiu a uma taxa de juro de 0,59%.
No mercado secundário a dívida a 10 anos de Itália transaciona nos 0,598%.
 
Como estão os stocks norte-americanos de crude?
 
A Administração de Informação em Energia (IEA, na sigla original, que está sob a tutela do
Departamento norte-americano da Energia) divulga hoje os níveis da semana passada dos inventários
de crude dos EUA, bem como os stocks de destilados e gasolina.
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Turismo continua em queda em novembro com quase menos 80% de hóspedes e
dormida
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/12/2020

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=51e926e1

 
Os hóspedes residentes terão sido 293,1 mil, o que se traduz num decréscimo de 62,3% e os
hóspedes não residentes terão atingido um total de 122,6 mil, recuando 87,5%.
 
A atividade turística acentuou a tendência de contração em novembro, com menos 76,3% de
hóspedes e uma descida de 76,7% nas dormidas, totalizando 415.700 e 950.500, respetivamente,
divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).
 
"De acordo com a estimativa rápida, em novembro de 2020, o setor do alojamento turístico deverá ter
registado 415,7 mil hóspedes e 950,5 mil dormidas, correspondendo a variações de -76,3% e -76,7%,
respetivamente (-59,7% e -63,3% em outubro, pela mesma ordem)", divulgou a entidade estatística.
 
Os dados recolhidos até ao momento indicam que as dormidas de residentes terão diminuído 58,6% (-
21,7% em outubro) atingindo 543,3 mil e representando 57,2% do total, enquanto as de não
residentes terão decrescido 85,2% (-76,4% no mês anterior), situando-se em 407,3 mil.
 
Já os hóspedes residentes terão sido 293,1 mil, o que se traduz num decréscimo de 62,3% (-24,5%
em outubro) e os hóspedes não residentes terão atingido um total de 122,6 mil, recuando 87,5% (-
77,9% no mês anterior).
 
Segundo o INE, o Alentejo terá continuado a apresentar a menor diminuição no número de dormidas,
face ao mês homólogo, com uma descida de 55,2% (-49,5% no caso dos residentes e -68,4% no de
não residentes), após a variação negativa de 29,4% no mês anterior. A totalidade dos principais
mercados emissores manteve decréscimos expressivos em novembro (superiores a 70%), aumento as
reduções face ao mês anterior.
 
O INE destacou, ainda, que, em novembro, 46,4% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão
estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes (32,1% em outubro).
 
[Additional Text]:
Turismo continua em queda em novembro com quase menos 80% de hóspedes e dormida
 
Lusa
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Até Março tudo foi bom, mas depois as desgraças foram aumentando. E em 2021?
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 30/12/2020

Meio: Turismo.PT Online (O) Autores: António Manuel Teixeira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2474a8eb

 
O ano 2020 era esperado como extraordinário para o Turismo, assim como para a economia mundial.
Mas após Março tudo mudou, mas para pior. Ou, até mesmo, muito pior. Em 2019 o turismo nacional
atingiu um nível de excelência, dando grandes rendimentos a todos os que trabalham no sector. O
traba
 
Em 2019 o turismo nacional atingiu um nível de excelência, dando grandes rendimentos a todos os
que trabalham no sector.
 
O trabalho que Ana Mendes Godinho, na altura secretária de Estado do Turismo, tinha deixado feito e
que Rita Marques, actual secretária de Estado continuou, fez com que existisse muito investimento
nacional e estrangeiro.
 
Dou como exemplo o Programa Revive, criado por Ana Mendes Godinho, para reabilitar património
nacional degradado em estâncias hoteleiras com a reabilitação a cargo de quem ganhou o concurso.
 
Muitos hotéis abriram e muitos mais estavam para abrir em 2020, uma vez que Portugal é o Melhor
Destino do Mundo, segundo os World Travel Awards, fazendo com que todos os meses o número de
turistas aumentasse.
 
Devido à procura, descaracterizaram o típico bairro de Alfama, para criar Alojamento Local (AL). Por
todo o país o AL nascia como cogumelos, pois todos queriam ganhar dinheiro com os turistas. Muitos
empresários pediram empréstimos para comprar e reabilitar prédios inteiros, com o intuito de os
arrendar a qualquer turista que visitasse Portugal.
 
Os Tuc Tuc, foram legalizados e tornaram-se uma praga nas principais cidades. O motivo é que não
existia uma lei que estabelecesse as regras para o seu funcionamento.
 
Os aviões traziam diariamente milhares de turistas para Portugal Continental, Açores e Madeira.
Muitas agências de viagens não tinham como responder a tantos pedidos para férias ou negócios.
 
Desde Março, tudo mudou
 
Não há viagens, não há turistas, não há investimento, mas sim muitas dividas e muito desemprego. O
desespero, em todos os sectores económicos do país, é enorme. As soluções não são visíveis, nem
mesmo ao fundo do túnel.
 
Hoje fazem-se conferência, feiras, e outros grandes eventos à distância. Ou seja tudo virtual e nada
presencial, fazendo com que não seja necessário viajar, ficar alojado, fazer refeições, ou até mesmo
comprar uma lembrança.
 
O coronavirus é o responsável por tudo isto, uma vez que a doença Covid 19 desenvolvida pelo
mesmo, criou medo, pânico, mortes, desespero, falências, desemprego e muito mais.
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Há dois dias, chegou a vacina, com o intuito de criar imunidade de grupo. Ou seja, que as pessoas não
se contagiem umas às outras.
 
Mas isso não vai mudar nada em relação ao que se passou desde Março até agora, pois vai tudo
continuar a piorar. O principal motor económico de Portugal, é o turismo. mas sem turistas não é
possível criar riqueza. Não posso deixar de recordar que em 2019 e no início de 2020 andavam a
discutir o novo aeroporto, curiosamente agora anseia-se que cheguem aviões com muitos passageiros
à Portela. Falava-se em criar um aeroporto na base de Montreal, para servir a zona centro. Hoje pede-
se para que existam turistas que impeçam a falência dos AL, Turismo Rural e Hotéis, da região.
 
O que se pode fazer para que isto mude? Pois, isso a resposta é desejada por milhões de pessoas. Mas
ninguém sabe, como, o quê, de que forma ou através de quê se pode mudar esta grande catástrofe
que atingiu o mundo inteiro.
 
Só podemos continuar a ter esperança e acreditar que vamos voltar ao ponto em que estávamos em
2019. Viver um dia de cada vez, com muita cautela, é o que vos sugiro para 2021.
 
António Manuel Teixeira
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Entrevista ao presidente da Associação de Hotéis e Empreendimento Turístico do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=89cb12a4-02e0-48b4-8d54-

3acb28defa35&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Entrevista ao presidente da Associação de Hotéis e Empreendimento Turístico do Algarve, Elidérico
Viegas.
 
- Fim de ano no Algarve.
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Nova variante do coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a6255275-8fff-4ff2-8a87-

33a8685659b9&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Portugal é já o segundo país com maior número de casos da nova variante do vírus, depois de o Reino
Unido.
Declarações de João Paulo Gomes, cientista do Instituto Ricardo Jorge, Graça Freitas, diretora-geral da
Saúde.
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POR MAIS CINCO ANOS 

Adriana Nogueira continua como diretora 
regional de Cultura 

A diretora regional de Cul-
tura do Algarve, em exercício 
desde 2018, Adriana Noguei-
ra, foi designada para o cargo 
em regime de comissão de 
serviço por cinco anos, segun-
do um despacho publicado 
em Diário da República. 

A professora universitária 
é designada para o cargo 
após um concurso público 
desenvolvido pela Comissão 
de Recrutamento e Seleção 
para a Administração Pública 
(CRESAP), lê-se no documen-
to, assinado pela secretá-
ria de Estado Adjunta e do 
Património Cultural, Ãngela 
Carvalho Ferreira. 

Apesar de Adriana Noguei-
ra ter sido nomeada para o 
cargo pela tutela "em regime 
de substituição", em dezem-
bro de 2018, a designação 
para o cargo acontece agora, 
dois anos depois, "conside-
rando os resultados obtidos 
em sede do procedimento 
concursal desenvolvido nos 
termos do Estatuto do Pessoal 
Dirigente da Administração 
Pública", acrescenta. 

A atual diretora regional de 
Cultura iniciou funções a 16 
de dezembro de 2018, após 
a finalização do mandato de 
Alexandra Gonçalves, que 
ocupava o cargo desde de-
zembro de 2013 e entretanto 
regressou à Universidade do 
Algarve, desempenhando 
desde outubro de 2019 as 
funções de diretora da Escola 
Superior de Gestão, Hotelaria 
e Turismo. 

Adriana Nogueira tem 54 
anos, é licenciada em Línguas 
e Literaturas Clássicas pela Fa-
culdade de Letras da Universi-
dade de Lisboa e doutorada no 
ramo de Literatura, na especia-
lidade de Literatura e Cultura 
Clássicas, pela Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais 
da Universidade do Algarve. 

Para além de professo-
ra auxiliar nesta faculdade, 
desde 2006 e até 2018, foi 
também diretora da biblioteca 
da mesma instituição, sendo 
subdiretora do Doutoramento 
em Literatura (2018). 

Dirigiu igualmente o de-
partamento de Artes e Huma-
nidades daquela instituição 
(2011-2013), foi membro 
eleito do Conselho Científico 
da mesma faculdade (2011-
2018) e diretora do Mestrado 
em Produção, Edição e Comu-
nicação de Conteúdos da Fa-
culdadé de Ciências Humanas 
e Sociais da Universidade do 
Algarve (2011-2014), entre 
outras funções.  

Municípios criam rede 
com Direção Regional 
e agentes culturais 
O Algarve tem, pela primei-

ra vez, uma rede constituída 
pelos 16 municípios, a Di-
reção Regional de Cultura e 
demais agentes culturais da 
região para concretizar um 
projeto conjunto na área da 
cultura, anunciou a AMAL -
Comunidade Intermunicipal 
do Algarve. 

Segundo a entidade, este é 
o principal aspeto inovador do 
projeto desta "Programação 
Cultural em Rede" que resulta 
de uma candidatura que a 
AMAL - Comunidade Intermu-
nicipal do Algarve submeteu, 
no final de setembro, no âm-
bito do Programa Opeiacional 
Regional do Algarve (CRESC 
Algarve 2020) e que foi agora 
aprovada. 

A programação, a ser pro-
movida em parceria com os 
16 municípios da região e a 
Direção Regional da Cultura, 
abrange um conjunto de 
iniciativas e eventos cultu-
rais em todos os concelhos 
algarvios, contribuindo desta 
forma para apoiar os artistas 
locais de cada município, rea-
lizando também itinerãncias 
entre concelhos. Para além 
disso, tem como objetivo 
a valorização do território, 
nomeadamente com a pro-
moção de eventos ao ar livre 
o que, por um lado, permite 
adaptar os eventos às con-
dicionantes da realidade 
pandémica e, por outro, pro-
gramar a atividade cultural 
nos monumentos, em locais 
históricos e mesmo em locais 
não convencionais. Com este 
projeto pretende-se, também, 
dinamizar o turismo cultural 
e captar novos públicos e vi-
sitantes para a região, como 
contributo para a atividade 
turística e combate à sazo-
nalidade. 

A AMAL recorda que a 
atividade cultural na região 
baixou drasticamente por 
causa da COVID-19 e a AMAL 
procura agora, à escala inter-
municipal, apoiar a dinâmica 
cultural na região, constituin-
do-se esta candidatura como 
um primeiro impulso para a 
retoma da atividade do setor 
na região. O investimento 
total do projeto ronda os 842 
mil euros. 

Para a AMAL, esta can-
didatura é de extraordinária 
importância, no contexto de 
uma região que se posiciona 
para ser capital europeia da 
cultura em 2027: "Faro -  

Capital Europeia da Cultura 
2027". 

Brevemente serão conhe-
cidos o nome do projeto, a 
imagem e a programação, 
que conta com iniciativas 
em múltiplas áreas artísticas 
(música, teatro, dança, artes 
de rua, artes plásticas, artes 
visuais, etc.) e que irá decorrer 
durante o ano.de 2021. 

ti 

ti 

,4 
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REGIÃO DE TURISMO DO ALGARVE 

Regras no Ano Novo terão impacto na região 

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) reconheceu 
na semana passada que as restrições para conter a pandemia de 
covid-19 vão ter um "impacto significativo" na procura pela região 
no Natal, mas sobretudo na passagem de ano. 

"Não há estimativas em concreto, mas sabemos que haverá 
um impacto significativo", afirmou João Fernandes, considerando 
que o agravamento das medidas de restrição que o Governo impôs 
para a passagem de ano vão impedir "alguma atividade esperada" 
num quadro mais permissivo. 

O presidente da RTA lamentou que a situação epidemiológica 
"menos gravosa" do Algarve, comparativamente com outras 
regiões do país, não fosse tida em conta pelo Governo quando 
agravou as restrições para a passagem de ano. 

"Tenho a certeza de que haverá muita gente a vir para as suas 
segundas residências no Algarve, mas [a decisão de agravar as 
restrições na passagem de ano] terá na atividade turística muito 
impacto e é um prolongamento de um ano muito difícil", afirmou. 

João Fernandes considerou que, embora a circulação entre 
concelhos se mantenha igual ao previsto antes do agravamento 
decidido pelo Governo, "a impossibilidade de circular na via pública 
a partir das 13:00 nos dias 1, 2 e 3 também vai limitar o gozo 
daquilo que no Algarve é uma condição especial, que é o poder 
andar ao ar livre uma boa parte do dia". 

"Era um ano em que obviamente esta procura era muito  

importante, a coincidência de o dia 31 ser numa quinta-feira e 
1 sexta-feira permitia um fim de semana prolongado, mas estas 

medidas - que vêm condicionar sobretudo o período do jantar da 

passagem de ano, das festividades de passagem de ano e do 
almoço de Ano Novo, bem como a•circulação na via pública nos 
dias seguintes - acabam por ditar uma perda do potencial que 
tínhamos para este período", argumentou. 

O presidente da RTA ainda esperou que o Governo tivesse tido 
em conta que o "Algarve tem sido capaz de prevenir e controlar a 

pandemia", e "só tem três municípios que não estão em risco mode-

rado" e "nenhum em risco muito elevado ou extremamente elevado" 

na lista de concelhos de risco, mas acabaram por ser aplicadas as 

mesmas restrições a todo o território continental português. 

"Espera-se é que estas medidas, que agora se tornam mais 

restritivas, possam salvaguardar um arranque progressivo a partir 

da Páscoa", desejou o representante. 
Na noite de passagem de ano, de 31 de dezembro para 1 de 

janeiro, haverá recolher obrigatório a partir das 23:00 e nos dias 1, 

2 e 3 de janeiro a partir das 13:00, anunciou o primeiro-ministro. 

O Conselho de Ministros decidiu manter os horários dos res-
taurantes no Natal, mas optou por reduzi-los na passagem do ano, 
determinando que encerrem às 22:30 no dia 31 e às 13:00 nos 

dias 1, 2 e 3 de janeiro. 
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Catorze anos depois da desativação do matadouro regional, o Algarve pode voltar em breve 

ater, de novo, o seu "matadouro", se vingarem os planos do Ministério da Agricultura. 

Mas o novo matadouro será móvel e em "formato camião". Ou melhor, poderão ser dois camiões 

TIR, que irão às explorações agrícolas, onde abaterão os animais. Se tudo correr sobre rodas, 

a solução está para breve. Só falta o enquadramento legal, que já está a ser trabalhado. 
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REINO UNIDO 

Restrição nos voos 
pode atrasar retoma 
do Turismo 

As restrições à entrada de viajantes do Reino Unido 
devido à nova estirpe do vírus causador da covid-19 podem 
põr em causa a recuperação a partir da Páscoa, alertou 
o presidente da principal associação hoteleira do Algarve. 

O presidente da Associação de Hotéis e Empreendi-
mentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas, 
reagiu assim à decisão do Governo português de autorizar 
apenas a entrada em Portugal de cidadãos nacionais ou 
residentes que chegam provenientes de voos do Reino 
Unido, mediante apresentação de um teste laboratorial de 
rastreio negativo ao novo coronavírus (SARS-Cov-2), que 
provoca a doença covid-19. 

"Esta nova estirpe ou variante do vírus gera enormes 
preocupações, uma vez que pode estar em causa o início 
da retoma que nós tínhamos previsto para a Páscoa do 
próximo ano", afirmou Elidérico Viegas à agência Lusa, 
referindo-se a uma mutação do vírus que está na origem de 
muitas infeções registadas no sul de Inglaterra e que levou 
vários Governos da União Europeia a aplicar restrições nas 
ligações aéreas com o Reino Unido. 

Elidérico Viegas disse que, apesar de os hotéis e 
empreendimentos turísticos do Algarve esperarem uma 
recuperação "muito mais lenta e que duraria sempre três 
a quatro anos", o "surgimento da vacina" permitia pensar 
numa "retoma a partir da Páscoa, no início da época tu-
rística", até porque o Reino Unido é o "maior fornecedor 
de turistas" no Algarve "e foi o primeiro país europeu que 
adotou a vacinação em massa". 

O presidente da AHETA argumentou que, "se os efeitos 
da vacina, como se esperavam, fossem positivos, poderiam 
contribuir de forma decisiva para repor fluxos turísticos a 
partir a Páscoa do próximo ano, de forma gradual", deixan-

do a região e o setor "no início da retoma" da atividade. 
"Esta nova estirpe ou variante pode estar a colocar 

em causa esta retoma porque não sabemos quais são os 

efeitos que esta estirpe pode ter, até que ponto vai afetar 
a questão da vacinação - se está ou não em causa - e, 

com o agudizar da pandemia e do vírus, se as perspetivas 

de recuperação se mantêm ou podem estar em causa", 

sustentou. 
Questionado sobre se as restrições agora adotadas 

para os viajantes procedentes do Reino Unido podem 
influir na atividade a mais curto prazo, Elidérico Viegas 

respondeu que "não", porque a "procura neste período é 

sempre muito baixa e as restrições que ainda se manti-
nham nas viagens para o Reino Unido não permitiam ter 
grandes perspetivas ao nível da procura turística" para os 
tempos mais próximos. 

"O que está em causa não é propriamente a procura que 
se perde no imediato, mas o que ela pode comprometer 
em termos de futuro, sobretudo a partir do início da época 
turística de 2021", insistiu a mesma fonte. 

Elidérico Viegas considerou que estas novas restrições 

vêm é trazer "mais um fator de incerteza, a associar a ou-

tros" que já estavam a afetar negativamente a atividade, 

e que os hoteleiros e operadores turísticos "não controlam 

nem dominam", como "a instabilidade no transporte aéreo, 

as restrições nos países de origem, o agudizar da pandemia 

ou os efeitos da vacinação", exemplificou. 
Os ministérios da Administração Interna e da Saúde 

anunciaram no domingo que o Governo decretou restrições 

à entrada em Portugal de passageiros de voos provenien-

tes do Reino Unido, que passa a ser permitida apenas a 

cidadãos nacionais ou legalmente residentes em Portugal. 

A restrição foi decretada na sequência da evolução 

epidemiológica no Reino Unido, onde foi identificada uma 

variante mais contagiosa do novo coronavírus, estando 

os cidadãos portugueses e legalmente residente no país 

obrigados a apresentar um teste laboratorial de rastreio 
negativo ao SARS-Cov-2. Página 26


