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Cimeira sobre turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=30de53ed-2ba7-4f31-8b20-

ef0f52e5f408&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A pandemia fez parar o turismo e só em abril 95% das empresas do setor tiveram uma quebra no
volume de negócios superior a 90%. Mesmo com o Verão a ser apontado como o motor de arranque
para a retoma de atividade, no início de Agosto, um relatório do Fundo Monetário Internacional
colocava o nosso país entre o grupo de destinos com quebras superiores a 2% do PIB no turismo.
Criatividade precisa-se no regresso à normalidade, uma ideia deixada por Francisco Calheiros,
presidente da Confederação do Turismo de Portugal nos debates preparatórios para a Cimeira que
junta hoje os players do setor na Fundação Calouste Gulbenkian.
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Pandemia provoca mudanças profundas no dia a dia dos moradores de Alfama

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f6313d8e-9294-40ae-9645-

987e989657ee&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Apesar de um ligeiro aumento de turistas nas últimas semanas, as ruas dos bairros históricos de
Lisboa deixaram de estar apinhadas de visitantes e de tuk-tuk. No bairro de Alfama, por exemplo, a
pandemia provocou mudanças profundas no dia a dia dos moradores.
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Desemprego no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9db21dc6-add8-4a15-928c-

970da0ae379a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O desemprego no Algarve subiu 178% em Agosto em relação ao mesmo mês do ano passado.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-09-28 09:07
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-09-28 08:52
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-09-28 09:08
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-09-28 12:12

Página 3



A4  
TSF

 	Duração: 00:02:29

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 88804180

 
28-09-2020 08:10

Cimeira sobre turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e594c271-c4a4-4bec-97f3-

d462d2bfd126&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Hoje a agenda política concentra as mais altas figuras de Estado e da economia numa Cimeira do
Turismo. O Presidente da República fecha a sessão que abre com o primeiro-ministro e que conta com
empresários do setor e também na banca e com a comissária Elisa Ferreira. O presidente da
Confederação do Turismo reivindica a propósito desta Cimeira, novas medidas porque as atuais para o
sector já não servem.
Declarações de Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo.
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A5 Turismo do Algarve lança Guia de Percursos Pedestres com 51 rotas para descobrir o
património natural do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2020

Meio: Algarve Informativo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a9b4d302

 
Turismo do Algarve lança  Guia de Percursos Pedestres  com 51 rotas para descobrir o património
natural do Algarve
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"Guia de Percursos Pedestres" com 51 Rotas para descobrir o património natural do
Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2020

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=46cc6b09

 
Para quem preza o contacto com a Natureza e gosta de aventurar-se ao ar livre, em família ou com
amigos, ou simplesmente passear sozinho, por entre serras, bosques, dunas, falésias, lagos e rios, o
novo "Guia de Percursos Pedestres do Algarve", editado pelo Turismo do Algarve, será bastante útil.
No total, são propostos 47 percursos de pequena rota (com menos de 30 km) e resumos de quatro
percursos de grande rota (com mais de 30 km) existentes na região.
 
É uma nova edição da publicação que leva à descoberta do riquíssimo património natural e edificado
do Algarve e da sua diversidade paisagística, cujas características especiais têm forte influência da
proximidade ao mar Mediterrâneo. Seja a desbravar caminhos de terra ou por troços empedrados ou
em passadiços de madeira, onde se pode ser surpreendido por um coelho-bravo, encontrar um sapal
ou um antigo moinho, são muitas as sugestões para os caminhantes, para que partam à descoberta e
possam desfrutar de um agradável passeio a pé, pela região. Para tal, o guia deixa conselhos práticos,
nomeadamente o tipo de vestuário e o equipamento que deve ser considerado.
 
Com cerca de 240 páginas, também disponíveis em formato digital, o guia é composto por um
conjunto de conteúdos detalhados, onde sobressaem as imagens ilustrativas e mapas indicativos. Há
ainda informações úteis associadas a cada percurso, como a distância total a percorrer, a duração
média e as características, mas também a época aconselhada para fazer cada visita.
 
A seleção dos atuais 51 percursos incluídos no guia, mais 14 do que na edição anterior, decorreu após
inúmeras saídas de campo e avaliação de um conjunto de critérios, nomeadamente a inclusão de, pelo
menos, um percurso por concelho, o estado de conservação, a segurança, a existência de material de
divulgação, de painéis de informação e sinalética, a presença de valores naturais, paisagísticos e
culturais relevantes, e a existência de singularidades.
 
Para as 47 pequenas rotas, o guia está organizado de acordo com cinco áreas: Costa Vicentina, Litoral
Sul, Barrocal, Serra e Guadiana. No final foram incluídos resumos da Via Algarviana, Rota Vicentina,
Grande Rota do Guadiana e Percurso Descoberta, as quatro grandes rotas.
 
Para o presidente da Região do Turismo do Algarve, "a nossa aposta em promover o Turismo de
Natureza tem sido promotora de uma atividade turística cada vez mais sustentável. No atual contexto,
as atividades ao ar livre, praticadas individualmente ou em pequenos grupos, que decorrem em
espaços naturais e que percorrem territórios de baixa densidade, são também uma alternativa que
atende às necessidades e preocupações de mutos turistas", conclui João Fernandes.
 
O "Guia de Percursos Pedestres do Algarve" foi editado no âmbito da candidatura Algarve Natural -
Promoção e Valorização do Património Natural do Algarve, projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve
2020 - Programa Operacional Regional do Algarve, e pode ser descarregado gratuitamente no canal
"Multimédia" do site visitalgarve.pt.
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Turismo do Algarve lança novo Guia de Percursos Pedestres da região
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2020

Meio: Barlavento Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ee62894b

 
Publicação será  bastante útil para quem preza o contacto com a Natureza e gosta de aventurar-se ao
ar livre, em família ou com amigos, ou simplesmente passear sozinho, por entre serras, bosques,
dunas, falésias, lagos e rios.
O novo  Guia de Percursos Pedestres do Algarve , editado pelo Turismo do Algarve, propõe 47
percursos de pequena rota (com menos de 30 quilómetros) e resumos de quatro percursos de grande
rota (com mais de 30 quilómetros) existentes na região.
 
É uma nova edição da publicação  que leva à descoberta do riquíssimo património natural e edificado
do Algarve e da sua diversidade paisagística, cujas características especiais têm forte influência da
proximidade ao mar Mediterrâneo .
 
Seja a desbravar caminhos de terra, ou por troços empedrados ou em passadiços de madeira, onde se
pode ser surpreendido por um coelho-bravo, encontrar um sapal ou um antigo moinho, são muitas as
sugestões para os caminhantes, para que partam à descoberta e possam desfrutar de um agradável
passeio a pé pela região. Para tal, o guia deixa conselhos práticos, nomeadamente o tipo de vestuário
e o equipamento que deve ser considerado.
 
Com cerca de 240 páginas, também disponíveis em formato digital, o guia é composto por um
conjunto de conteúdos detalhados, onde sobressaem as imagens ilustrativas e mapas indicativos. Há
ainda informações úteis associadas a cada percurso, como a distância total a percorrer, a duração
média e as características, mas também a época aconselhada para fazer cada visita.
 
A seleção dos atuais 51 percursos incluídos no guia, mais 14 do que na edição anterior, decorreu após
inúmeras saídas de campo e avaliação de um conjunto de critérios, nomeadamente a inclusão de, pelo
menos, um percurso por concelho, o estado de conservação, a segurança, a existência de material de
divulgação, de painéis de informação e sinalética, a presença de valores naturais, paisagísticos e
culturais relevantes, e a existência de singularidades.
 
Para as 47 pequenas rotas, o guia está organizado de acordo com cinco áreas: Costa Vicentina, Litoral
Sul, Barrocal, Serra e Guadiana. No final foram incluídos resumos da Via Algarviana, Rota Vicentina,
Grande Rota do Guadiana e Percurso Descoberta, as quatro grandes rotas.
 
Para o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes,  a nossa aposta em promover o
Turismo de Natureza tem sido promotora de uma atividade turística cada vez mais sustentável. No
atual contexto, as atividades ao ar livre, praticadas individualmente ou em pequenos grupos, que
decorrem em espaços naturais e que percorrem territórios de baixa densidade, são também uma
alternativa que atende às necessidades e preocupações de mutos turistas .
 
O  Guia de Percursos Pedestres do Algarve  foi editado no âmbito da candidatura Algarve Natural -
Promoção e Valorização do Património Natural do Algarve, projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve
2020 - Programa Operacional Regional do Algarve.
 
[Additional Text]:
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Mandatos de quatro anos 
Os mandatos dos presidentes e 
'vices' das CCDR são de quatro 
anos e decorrem nos 90 dias 
seguintes às Autárquicas. Este 
ano serão em outubro e o man-
dato será de cinco anos, para 
que os novos eleitos possam 
acompanhar as negociações 
dos fundos comunitários. 

PS admite que "é pouco" 
Do lado do PS, o vereador da 
Câmara do Porto, Manuel Pizar-
ro, embora defenda estas elei-
ões indiretas, admite que 

"para quem for regionalista isto. 
sabe a pouco". 

Apelo ao voto em branco 
Os autarcas da CDU (PCP/PEV) 
vão "apelar ao voto em branco 
como forma de protesto", reve-
lou o presidente da Câmara de 
Évora, Carlos Sá. "Estamos pe-
rante um embuste e não vamos 
dar para esse peditório", atira. 

ELEIÇÕES INDIRETAS PARA AS CCDR 

Nomes alegadamente acordados entre António Costa e Rui Rio estão a suscitar críticas por parte de diversos autarcas 

SALOMÉ PINTO 

s primeiras eleições indi-

 

retas para as cinco comis-

 

sões regionais (CCDR), no 
próximo dia 13 de outubro, vão 
realizar-se sob um clima de for-
te contestação dos autarcas. Em 
causa está a exclusão dos muni-
cípios cio processo de seleção 
dos candidatos a presidente e a 
`vice' das CCDR. "Os líderes do 
PS, António Costa, e do PSD, 
Rui Rio, escolheram sozinliós os 
candidatos", afirma ao CM o so - 
cial-democrata Almeida Henri-
ques, presidente da Câmara de 
Viseu (PSD). "Isto é urna no-
meação com cheiro a eleição" 
que vai "legitimar a dependên-

  

testação, os 
candidatos 
únicos à lide 
rançadas CCDR parecem reunir 
algum consenso entre os autar-
cas, com exceção do Alentejo 
(ver caixa) . No Norte, o ex -rei-
tor da Universidade do Minho, 
António Cunha, foi contactado 
por Rio e Costa para suceder a  

Freire de Sousa, sabe o CM. Para 
`vice', o líder do PSD indicou, 
com o aval cio PS, o ex-autarca 
de Macedo de Cavaleiros, Beral-
dino Pinto. Em Lisboa e Vale do 
Tejo, a recandidatura da atual 
presidente, Teresa Almeida, 

proposta por 
Costa, tam-
bém é vista 
com bons 
olhos. O mes-

mo não sucede como candidato 
a 'vice' indicado por Rio: Joa-
quim Sardinha, 'vice' da Câma-
ra de Mafra. O social -democra-
ta, Carlos Carreira, edil de Cas-
cais, discorda clo nome propos-
to, revelando que "Rio não quis 

PORMENORES 

ouvir a opinião dos autarcas". 
No Centro, mantém-se Isabel 
Damasceno à frente da CCDR. A 
economista e ex-autarca de Lei-
ria (PSD) foi mais uma escolha 
do bloco central. Para 'vice' 
concorre em lista única, com o 
apoio do PS e PSD, Jorge Brito, 
atual secretário-executivo da 
Comunidade Intermunicipal da 
Região, de Coimbra. Para a pre-
sidência do Algarve, Costa cha-
mou o seu ex-secretário de Es-
tado das Pescas, José Apolinário, 
para suceder a Francisco Serra. 
Já Rio ficou com a vice- presi - 
dência, indicando Elsa Cordei-
ro, candidata à Câmara de Tavi-
ra, em 2017, pelo PSD. • 

Municípios vão ter 
de pagar senhas 
de presença 
a Para eleger os presidentes 
das CCDR, o Governo decidiu 
convocar assembleias munici-
pais, onde irão votar todos os 
presidentes das câmaras e de 
juntas, vereadores e deputados 
municipais, entre as 16h e as 
20h. "Isto significa que as au-
tarquias vão ter de pagar se-
nhas de presença e, para se ter 
uma ideia, em Famalicão uma 
assembleia custa 10 mil euros" , 
alerta Paulo Cunha, autarca de 
Famalicão. A eleição do 'vice' 
das CCDR decorrerá nas CIM e 
apenas os presidentes das câ-
maras poderão votar. • S.P. 

Paulo Cunha é autarca de Famalicão 

Só no Alentejo 
haverá verdadeira 
disputa eleitoral 
13 O Alentejo e a única re-
gião onde haverá verdadei-
ra disputa eleitoral, com 
dois candidatos à presidên-
cia. António Ceia da Silva, 
ex-deputado do PS e líder 
do Turismo do Alentejo, 
avança com a bênção do 
primeiro-ministro. Mas 
como o PS não tem maioria 
absoluta na região o atual lí-
der da CCDR, Roberto Grilo 
(PSD), apresentou uma can-
didatura independente. *S.P. 

Roberto Grilo recandidata-se 

‘r" 

cia face ao poder central", con-
testa ainda o presidente da au-
tarquia de Vila Nova de Famali-
cão,

 
António Cunha (PSD). 

Ambos os autarcas defendem 
antes "uma verdadeira regiona-
lização". 
Apesar da 

onda de con -  JOSÉ APOLINÁ 
GOVERNO PAR 
A CCDR DO AL 

RIO DEIXOU 
A LIDERAR 

GARVE 

Regiões vão a votos 
em clima de guerra 
ACORDO  0Costa e Rio decidem os nomes dos presidentes e 'vices' das cinco comissões regionais 
PROTESTO  °Autarcas contestam legitimidade democrática do processo e exigem regionalização 
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Cavaco de férias prolonga estadia no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2020

Meio: Correio da Manhã Online Autores: Rui Pando Gomes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b1e827d0

 
Antigo Presidente da República foi almoçar junto à praia.
 
Todos os verões, Aníbal Cavaco Silva regressa à região onde nasceu e passa férias no Algarve junto da
mulher, Maria Cavaco Silva, dos filhos e dos netos. Este ano não foi exceção, mas desta vez o antigo
Presidente da República, de 81 anos, decidiu prolongar a estadia na sua casa de férias junto à praia da
Coelha, no concelho de Albufeira.
 
O CM surpreendeu o antigo Chefe de Estado a sair de um restaurante de praia na zona de São Rafael,
depois de um almoço com a esposa e mais duas pessoas. O CM sabe que usou sempre máscara
enquanto esteve na rua e durante a refeição, dentro do estabelecimento, manteve uma distância de
segurança das outras pessoas com quem almoçou. A saída de casa para o almoço foi feita na
companhia de dois seguranças pessoais, que mantém em todas as deslocações. Também a GNR
esteve nas imediações da praia quando Cavaco Silva estava a sair do restaurante e mantém a
vigilância à casa de férias.
 
Normalmente, a família de Cavaco Silva junta-se na casa de férias no Sul do País durante o mês de
agosto. Este ano, ao que tudo indica devido à pandemia de Covid-19, a estadia foi prolongada, uma
vez que no Algarve o risco de um possível contágio é menor do que na região de Lisboa, onde tem a
residência oficial.
 
Cavaco de férias prolonga estadia no Algarve
 
Rui Pando Gomes
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Linha de microcrédito do Turismo de Portugal não pode excluir empresas encerradas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2020

Meio: Diário Imobiliário Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ae17fbb5

 
Reforço de 30 milhões de euros da linha de microcrédito do Turismo de Portugal, é apenas para
empresas que estejam em actividade efectiva. AHRESP defende que a linha não pode excluir as
encerradas por decreto.
 
Turismo
 
Linha de microcrédito do Turismo de Portugal não pode excluir empresas encerradas
 
28 de setembro de 2020
 
Reforço de 30 milhões de euros da linha de microcrédito do Turismo de Portugal, é apenas para
empresas que estejam em actividade efectiva para novo pedido de financiamento.
 
A AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugaldefende que a linha não pode
excluir as empresas encerradas por decreto.
 
A associação indica em comunicado que esta condição não seja aplicada às empresas que se
encontram encerradas por decreto legal, nomeadamente as actividades de animação noturna (bares e
discotecas), uma vez que estas actividades económicas não estão em actividade efetiva, apenas
porque legalmente estão impedidas.
 
#AHRESP
 
#turismo
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Moda de baloiçar 
a ver a paisagem 
arrasta multidões 
e veio para ficar sr. 

Ì. 
rt 

6r• 
• "" 

 

,:1
.1

*1̂
i O

V
V

O
f 

 

 

o 
o o 

S
N

A
D

V
IS

; 

• 4' 

• 
,,-••$- • , 

1.Baloiço do Mezio 
2.Baloiço do 
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3.Baloiço do Burgo 
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São cada vez mais os territórios que usam 
os baloiços como forma de atrair visitantes 

dura, depois um banco, 
umas letras e o mais famo-
so 'baloiço do Trevim'. As vi-
sitas foram aumentando, 
tal como as partilhas nas re-
des", explicam João Martins 
e Gonçalo Marques. O baloi-
ço, a 1200 metros de altitu-
de, cedo figurou entre arti-
gos internacionais e come-
çou a gerar filas. A par desse 

11111 mil 11111 

SAIBA MAIS 

Baloiço da Boneca 
Foi um dos mais visita-
dos e publicados nas re-
des sociais, mas por 
questões de segurança 
do parque eólico junto 
ao qual estava colocado, 
obaloiço da Boneca, na 
serra em Sebolido, Pe-
nafiel, foi retirado. 

Milhares 
"Aquilo teve um impac-
to muito grande. Vie-
ram milhares de visi-
tantes. Foi uma loucu-
ra", aponta o presidente 
da Junta de Freguesia de 
Sebolido, Fábio Correia, 
justificando o regresso 
pela dinãmica criada. 

Novo local 
O baloiço da Boneca vai 
ser colocado em novo 
local, com trilho próprio 
e uma atração surpresa. 
Regressa em outubro. 

Fernanda Pinto 
locais@jn.pt 

TURISMO  Pequenos ou gi-
gantes, na serra ou sobre a 
água, os baloiços paisagísti-
cos vieram para ficar. São já 
dezenas, arrastam multi-
dões a sítios outrora deser-
tos e dinamizam a econo-
mia local. Por isso, não é de  

estranhar que cada vez mais 
terras embarquem na onda. 
As fotografias nas redes so-
ciais fazem o resto. 

Em 2016, dois amigos lan-
çaram, "numa brincadeira", 
o "Isto é Lousã". Acabaram 
por iniciar uma moda no 
país. A meta era criar um 
atrativo turístico. "O proje-
to começou com uma mol-

  

• 

nasceu outro: o baloiço do 
Burgo, onde se pode baloi-
çar com os pés na água fres-
ca da ribeira de São João, que 
também é muito visitado de 
verão. Há quem vá só pela 
fotografia e quem aprovei-
te para visitar a região. 

Desde então, têm sido 
muitos os baloiços criados. 
As partilhas nas redes so-
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ciais fazem deles moda. 
Que o diga Pedro Sá, fotó-
grafo de Cinfães, que criou 
uma romaria ao local quan-
do partilhou uma fotogra-
fia do baloiço do Bestança, 
sobre o rio com o mesmo 
nome. "Já existe há alguns 
anos no mesmo local e, 
quando o lancei no Google 
Maps, nunca imaginei o im-
pacto que iria ter", confes-
sa. A imagem deu origem a 
várias notícias e os 
"bloggers" fizeram dele um 
sucesso. Pedro Sá tem tes-
temunhado o impacto. 
"Desde que o baloiço se tor-
nou famoso, os turistas au-
mentaram de forma signi-
ficativa. Há muitas vezes 
dificuldade em estacionar e 
filas para a fotografia", re-
conhece. 

MAIS DOIS A NORTE 
Em julho, nasceram no Nor-
te mais dois baloiços de 
grandes dimensões que têm 
atraído milhares de pessoas. 
O baloiço do Cervo - CerLo-
ve, em Vila Nova de Cervei-
ra, tem doiS lugares para ba-
loiçar em simultãneo e vis-
tas para território português 
e espanhol. A afluência foi 
tanta que o trânsito caótico 
gerado obrigou mesmo a fe-

  

char a estrada nos primeiros 
fins de semana. Tem cerca 
de sete metros de altura e 
tem sido um sucesso, garan-
te Costantino Costa, presi-
dente da União de Fregue-
sias de Vila Nova de Cervei-
ra e Lovelhe. "Foi um inves-
timento de cerca de mil eu-
ros e há espanhóis a percor-
rer 300 quilómetros de pro-
pósito para ir lá. É um cha-
mariz para conhecer o res-
to", acredita. 

Já o baloiço do Mezio, na 
serra do Soajo, às portas do 
Parque Nacional da Peneda-
-Gerês, em Arcos de Valde-
vez, tem também mais de 
sete metros de altura. Ante-
vendo o sucesso, foram cria-
dos no local quatro parques 
de estacionamento. 

Entre julho e agosto, já ti-
nham passado por lá mais 
de 20 mil pessoas, sendo 
que aos fins de semana che-
gavam a ser 3000 os visitan-
tes, adianta o autarca da 
Junta de Freguesia de Caba-
na Maior, Joaquim Costa. 

O baloiço, que considera 
mais "uma escultura", está 
num local que praticamen-
te não era visitado. Colocar 
baloiços em sítios panorâ-
micos foi uma ideia brilhan-
te", reconhece.* 
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Algarve tem novo guia de percursos pedestres
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=151a15ef

 
O Turismo do Algarve lançou um novo Guia de Percursos Pedestres no Algarve, que inclui um total de
47 percursos de pequena rota (com menos de 30 km) e resumos de quatro percursos de grande rota
(com mais de 30 km) existentes na região.
 
A nova edição da publicação leva à descoberta do património natural e edificado do Algarve e da sua
diversidade paisagística, cujas características têm forte influência da proximidade ao mar
Mediterrâneo. Seja a desbravar caminhos de terra ou por troços empedrados ou em passadiços de
madeira, onde se pode ser surpreendido por um coelho-bravo, encontrar um sapal ou um antigo
moinho, são muitas as sugestões para os caminhantes, para que partam à descoberta e possam
desfrutar de um passeio a pé, pela região. Para tal, o guia deixa conselhos práticos, nomeadamente o
tipo de vestuário e o equipamento que deve ser considerado.
 
Com cerca de 240 páginas, também disponíveis em formato digital, o guia é composto por um
conjunto de conteúdos detalhados, onde sobressaem as imagens ilustrativas e mapas indicativos. Há
ainda informações úteis associadas a cada percurso, como a distância total a percorrer, a duração
média e as características, mas também a época aconselhada para fazer cada visita.
 
A seleção dos atuais 51 percursos incluídos no guia, mais 14 do que na edição anterior, decorreu após
inúmeras saídas de campo e avaliação de um conjunto de critérios.
 
Para as 47 pequenas rotas, o guia está organizado de acordo com cinco áreas: Costa Vicentina, Litoral
Sul, Barrocal, Serra e Guadiana. No final foram incluídos resumos da Via Algarviana, Rota Vicentina,
Grande Rota do Guadiana e Percurso Descoberta, as quatro grandes rotas.
 
Para o presidente da Região do Turismo do Algarve,  a nossa aposta em promover o Turismo de
Natureza tem sido promotora de uma atividade turística cada vez mais sustentável. No atual contexto,
as atividades ao ar livre, praticadas individualmente ou em pequenos grupos, que decorrem em
espaços naturais e que percorrem territórios de baixa densidade, são também uma alternativa que
atende às necessidades e preocupações de mutos turistas , conclui João Fernandes.
 
O  Guia de Percursos Pedestres do Algarve  foi editado no âmbito da candidatura Algarve Natural -
Promoção e Valorização do Património Natural do Algarve, projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve
2020 - Programa Operacional Regional do Algarve, e pode ser descarregado gratuitamente no canal
Multimédia  do site visitalgarve.pt.
 
Publituris
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WTTC lança novo relatório sobre o futuro das viagens e turismo pós-COVID
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a3e8417e

 
Consumidores estão a prestar mais atenção à 'sustentabilidade' das marcas
 
Os consumidores estão a prestar mais atenção à 'sustentabilidade' das marcas e os destinos precisam
adotar novos protocolos de medidas de saúde e higiene. Estas são duas das conclusões do novo
relatório do World Travel & Tourism Council (WTTC), elaborado em conjunto com a empresa de
consultoria Oliver Wyman.
 
O relatório enfatiza a importância de se adotar uma abordagem global coordenada para a
recuperação, que possa "aprimorar a atual experiência de viagem, adotando a integração de novas
tecnologias e protocolos globais de saúde e higiene para, em última instância, reconstruir a confiança
dos viajantes".
 
O documento destaca a necessidade do setor público e privado trabalharem juntos para recuperar os
milhões de empregos afetados, reconstruir a confiança dos viajantes e construir a resiliência do setor.
 
De acordo com o relatório, 70% dos viajantes norte-americanos de lazer dizem que reservariam
durante o COVID-19 se as alterações de viagens não tivessem custos.
 
Além disso, mais de nove em cada 10 (92%) consumidores confiam nas recomendações pessoais
relacionadas com a saúde e higiene, e 69% dos viajantes citam a limpeza como um componente
crítico da resposta à crise de uma marca de viagens. Espera-se, ainda, que os viajantes continuem a
prestar atenção redobrada à saúde e higiene, mesmo depois de haver uma vacina COVID-19.
 
"Isso significa uma necessidade de prontidão para o destino, à medida que as prioridades dos
consumidores evoluem, e também a necessidade de adoção de novos protocolos de medidas de saúde
e segurança para acompanhar a evolução da procura que estamos a observar", refere o WTTC.
 
A digitalização foi fundamental durante a pandemia de COVID-19. "Dada a mudança para o
teletrabalho, bem como os bloqueios de viagem em todo o mundo, houve uma rápida mudança para a
digitalização, com as pessoas cada vez mais confortáveis com uma experiência de viagem sem
contato. O relatório revela que esta tendência veio para ficar com quase metade (45%) dos viajantes
a dizer que estão prontos para mudar de passaportes em papel para uma identidade digital".
 
Além disso, quase três quartos (73%) dos consumidores afirmam estar atentos às marcas que estão a
fazer a diferença durante o COVID-19,revelando cada vez mais atenção com a sustentabilidade.
 
Gloria Guevara, presidente e CEO da WTTC disse: "Esta pesquisa abrangente abre o caminho para a
recuperação do setor de viagens e turismo. Embora ainda haja trabalho a ser feito, isso dá-nos uma
ideia de como podemos abordar da melhor forma a recuperação e oferece uma visão e esperança para
o setor. É fundamental que continuemos a aprender com as crises anteriores e nos unamos de forma
coordenada para fazer uma diferença real na redução do impacto económico e humano".
 
Matthieu De Clercq, partner da Oliver Wyman, disse "O setor de viagens e turismo já é responsável
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por um em cada dez empregos em todo o mundo e continuará a ser fundamental para o
desenvolvimento económico de muitas economias. Criar oportunidades inclusivas para mulheres,
jovens e minorias não só faz sentido economicamente, mas também é o que os turistas do futuro
desejam, especialmente pós-COVID".
 
"É imperativo ir além da crise e continuar a apoiar a mudança sistêmica na indústria para aumentar
sua resiliência a choques futuros e melhorar seu impacto socioeconômico positivo."
 
Publituris
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Algarve: Novo guia de percursos pedestres apresenta 51 rotas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2020

Meio: Sapo Online - Sapo Viagens Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4a056f83

 
Para quem preza o contacto com a Natureza e gosta de aventurar-se ao ar livre, em família ou com
amigos, ou simplesmente passear sozinho, por entre serras, bosques, dunas, falésias, lagos e rios, o
novo "Guia de Percursos Pedestres do Algarve", editado pelo Turismo do Algarve, será bastante útil.
 
No total, são propostos 47 percursos de pequena rota (com menos de 30 km) e resumos de quatro
percursos de grande rota (com mais de 30 km) existentes na região.
 
É uma nova edição da publicação que leva à descoberta do património natural e edificado do Algarve e
da sua diversidade paisagística, cujas características especiais têm forte influência da proximidade ao
mar Mediterrâneo.
 
Seja a desbravar caminhos de terra, por troços empedrados ou em passadiços de madeira, onde se
pode ser surpreendido por um coelho-bravo, encontrar um sapal ou um antigo moinho, são muitas as
sugestões para os caminhantes, para que partam à descoberta e possam desfrutar de um agradável
passeio a pé, pela região. Para tal, o guia deixa conselhos práticos, nomeadamente o tipo de vestuário
e o equipamento que deve ser considerado.
 
Com cerca de 240 páginas, também disponíveis em formato digital, o guia é composto por um
conjunto de conteúdos detalhados, onde sobressaem as imagens ilustrativas e mapas indicativos. Há
ainda informações úteis associadas a cada percurso, como a distância total a percorrer, a duração
média e as características, mas também a época aconselhada para fazer cada visita.
 
Continuar a ler
 
A seleção dos atuais 51 percursos incluídos no guia, mais 14 do que na edição anterior, decorreu após
inúmeras saídas de campo e avaliação de um conjunto de critérios, nomeadamente a inclusão de, pelo
menos, um percurso por concelho, o estado de conservação, a segurança, a existência de material de
divulgação, de painéis de informação e sinalética, a presença de valores naturais, paisagísticos e
culturais relevantes, e a existência de singularidades.
 
Para as 47 pequenas rotas, o guia está organizado de acordo com cinco áreas: Costa Vicentina, Litoral
Sul, Barrocal, Serra e Guadiana. No final foram incluídos resumos da Via Algarviana, Rota Vicentina,
Grande Rota do Guadiana e Percurso Descoberta, as quatro grandes rotas.
 
Para o presidente da Região do Turismo do Algarve, "a nossa aposta em promover o Turismo de
Natureza tem sido promotora de uma atividade turística cada vez mais sustentável. No atual contexto,
as atividades ao ar livre, praticadas individualmente ou em pequenos grupos, que decorrem em
espaços naturais e que percorrem territórios de baixa densidade, são também uma alternativa que
atende às necessidades e preocupações de mutos turistas", conclui João Fernandes.
 
O "Guia de Percursos Pedestres do Algarve" foi editado no âmbito da candidatura Algarve Natural -
Promoção e Valorização do Património Natural do Algarve, projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve
2020 - Programa Operacional Regional do Algarve, e pode ser descarregado gratuitamente aqui.
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Fonte: Turismo do Algarve
 
Newsletter Receba o melhor do SAPO Viagens. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi
Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Facebook Twitter Instagram
 
SAPO Viagens
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Governo decide em Novembro se haverá uma nova edição do 365Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2020

Meio: Sul Informação Online Autores: Hugo Lopes Rodrigues

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b60416ab

 
Revelou Ângela Ferreira, a secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural
 
A decisão sobre se será ou não realizada a próxima edição do programa "365Algarve" será anunciada
em Novembro , revelou Ângela Ferreira, a secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural,
antes de assistir ao espetáculo "O Homem de Fogo", em São Brás de Alportel, este sábado.
 
A governante explicou aos jornalistas que  ainda está a ser feita uma avaliação  da atual edição, que
foi fortemente afetada pela pandemia e, como tal, ainda decorre. Esta análise é da responsabilidade
não apenas do ministério da Cultura, mas também do da Economia, nomeadamente a Secretaria de
Estado do Turismo, que financiam, em conjunto, o "365Algarve".
 
Continuamos a estudar com o gabinete da secretária de Estado do Turismo e espero que durante o
mês de Novembro possamos avançar novidades nessa matéria , explicou Ângela Ferreira.
 
Ângela Ferreira - Foto: Flávio Costa | Sul Informação
 
Afinal, este é um programa que visa garantir a animação cultural na região algarvia, na época baixa.
E, apesar de tudo, é o que tem estado a fazer, depois da pandemia ter obrigado ao adiamento de boa
parte da programação da atual edição do 365, que deveria ter acontecido entre Outubro de 2019 e
Maio de 2020.
 
Ainda ontem estive em Lagos na abertura do Festival Algarve Jazz Gourmet Moments e assisti a um
concerto fabuloso da Orquestra de Jazz do Algarve. E ainda estão a decorrer muitas atividades da
programação da quarta edição, que foram interrompidas devido ao Estado de Emergência e à Covid-
19 , ilustrou a secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural.
 
Neste momento, estamos a estudar em conjunto com o Turismo, as condições que há para realizar a
quinta edição do "365Algarve" , rematou Ângela Ferreira.
 
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
 
Hugo Rodrigues
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"Medidas tomadas estão gastas." Confederação do Turismo pede novos apoios
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 28/09/2020

Meio: TSF Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=5d68a3c7

 
Presidente da Confederação do Turismo reivindica novas medidas e argumenta que as atuais já não
servem.
 
A agenda política concentra, esta segunda-feira, as mais altas figuras do Estado e da economia numa
cimeira do turismo. O Presidente da República fecha a sessão que abre com o primeiro-ministro e que
conta com empresários do setor, da banca, bem como com a comissária Elisa Ferreira.
 
O presidente da Confederação do Turismo reivindica, a propósito desta reunião, novas medidas porque
as atuais já não servem.
 
"A nossa opinião é que o Governo esteve muito bem no ataque à pandemia no início dela, só que
entretanto passaram seis meses e, portanto, as medidas que foram tomadas estão ultrapassadas,
gastas, esgotadas. Continuamos a dizer que é fundamental termos o lay-off simplificado, na nossa
opinião não fez qualquer sentido ter acabado no mês passado", explicou à TSF Francisco Calheiros.
 
A Confederação do Turismo lembra que este foi um ano horribilis. Se nada melhorar, no final do ano o
setor vai cair 60%.
 
A cimeira do turismo vai discutir cenários pós-Covid. Mesmo sem saber como acaba a pandemia,
Francisco Calheiros defende a importância de o país estar preparado para a recuperação e lembra que
tudo pode mudar de um momento para o outro.
 
"É evidente que, nos anos anteriores, subimos muito nas épocas baixas, mas temos o exemplo da
época alta do golfe que começa agora no Algarve, mas essa época alta é muito preenchida por
ingleses e estamos com os problemas dos corredores turísticos. Naquela semana de dez dias em que
os corredores turísticos do Reino Unido estiverem abertos para Portugal chegámos a ter 50 voos
diretos de lá para cá", acrescentou o presidente da Confederação do Turismo.
 
[Additional Text]:
A Confederação do Turismo lembra que este foi um ano horribilis
 
TSF
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TVI

 	Duração: 00:02:29

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 88800186

 
27-09-2020 20:42

1 1 1

Dia Mundial do Turismo marcado pela pandemia - Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e141520d-71df-4340-8334-

83202aafbee2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Dia Mundial do Turismo, onde a radiografia que fica é a de um ano particularmente penalizador para
quem depende desta atividade económica. No Algarve, o impacto da pandemia continua a fazer-se
sentir e setembro, tem sido um mês com muito menos turistas, logo muito menos receitas do que
aquilo que é habitual.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-09-28 08:42
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-09-27 20:43
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-09-28 08:42
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 	Duração: 00:01:15

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 88800182

 
27-09-2020 20:41

1 1 1

Confederação do Turismo pede reposição do "lay-off" simplificado no setor

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=89272959-5888-46ed-964d-

321c3589fad6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Confederação do Turismo de Portugal quer que o Governo reponha o regime de "lay-off"
simplificado. Os empresários antecipam que a recuperação da atividade turística vai ser lenta e difícil e
avisam para o risco elevadíssimo do aumento do desemprego no setor.
Declarações de Francisco Calheiros, Confederação do Turismo.

 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-09-28 08:40
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-09-27 20:41
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-09-28 08:41
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RTP 1

 	Duração: 00:04:27

 	OCS: RTP 1 - Telejornal

 
ID: 88800165

 
27-09-2020 20:22

1 1 1

Desemprego no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=88fb03f0-8588-425b-8d16-

118b5489d9f0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O desemprego no Algarve subiu 178% em Agosto, em relação ao mesmo mês do ano passado. O
cenário pode vir a agravar-se dada a ausência de reservas para os próximos meses.
Declarações de Eliana Garcia, empresa de exploração de SPAS; Ricardo Mariano, empresa de trabalho
temporário; Carlos Santinha, diretor de parque aquático; Paulo Nugas, empresa de marítimo-
turísticas.

 
Repetições: RTP 3 - 360 , 2020-09-27 21:38
 RTP 3 - 3 às... , 2020-09-28 10:09
 RTP 3 - 3 às... , 2020-09-28 11:17
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 	Duração: 00:04:16

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 88796242

 
27-09-2020 14:02

1 1 1

"Rota do Petisco 2020"

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=829e48cc-5205-42c5-9e4a-

98ca790158cc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
31 dias, 13 concelhos e 231 estabelecimentos aderentes, está nas ruas do Algarve até 11 de Outubro
a "Rota do Petisco". A iniciativa que visa dinamizar a restauração local convida a provar a gastronomia
do mar e da Serra a 3 euros por petisco. A rota tem associado um passaporte que serve para angariar
receitas para vários projetos solidários.
Declarações de António Crista, aderente "Rota do Petisco".

 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-09-27 14:03
 SIC Notícias - Notícias , 2020-09-27 18:33
 SIC - Edição da Manhã , 2020-09-28 06:48
 SIC - Edição da Manhã , 2020-09-28 07:54
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2020-09-27 19:45
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-28 07:55
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-09-28 06:48
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-09-28 10:52

Página 24



A25

Algarve celebra Dia Mundial do Turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/09/2020

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=49d64b39

 
27
 
Set
 
Algarve celebra Dia Mundial do Turismo
 
Sociedade
 
O Turismo do Algarve assinala o Dia Mundial do Turismo, que se celebra neste domingo (dia 27 de
setembro), com atividades que juntam os responsáveis de saúde da região num programa ao ar livre
que os levará a rolar em estrada numa bicicleta elétrica ou a passear de charrete, como forma de
agradecer pela prestação na prevenção e controle da pandemia no Algarve. A ação decorre em Silves
e lança também o mote para a edição de 2020 do evento Algarve Nature Fest.
 
O programa é simbólico mas propõe aos participantes o contacto com a natureza numa região que
tem vindo a apostar no desenvolvimento sustentável do destino de férias, durante todo o ano. Além
do presidente do Turismo do Algarve, estão convidados os responsáveis máximos da Câmara Municipal
de Silves, da ARS Algarve, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do
Algarve, da Direção Regional da Agricultura, dos Agrupamentos de Centros de Saúde do Algarve
(ACES Algarve I - Central; ACES Algarve II - Barlavento; e ACES Algarve III - Sotavento) e ainda a
delegada de Saúde Regional. Todos irão experimentar um batismo equestre, por exemplo, ou andar
de bicicleta elétrica ao longo de 7 quilómetros.
 
A manhã culminará na plantação de uma laranjeira, ou não estivesse a ação a decorrer em Silves,
concelho da Rota da Laranja que promove o território como capital do citrino.
 
Este momento reflete a temática definida pelas Nações Unidas para o Dia Mundial do Turismo em
2020 (Turismo e Desenvolvimento Rural), através da qual se destaca a capacidade do setor em criar
oportunidades fora das grandes cidades e a necessidade de preservar o património cultural e natural
em todo o mundo, perante a atual crise de saúde pública.
 
João Fernandes, presidente do turismo algarvio, reconhece que  o tema deste ano para o Dia Mundial
do Turismo é particularmente relevante. A recuperação face aos efeitos da pandemia deve levar a
destinos turísticos sustentáveis que criem oportunidades às comunidades locais, para que se
desenvolvam económica e socialmente através do seu património, da sua identidade e da sua história.
Os destinos turísticos terão de demonstrar capacidade de resposta adequada às novas tendências de
viagem, o que temos estado a fazer de há uns anos a esta parte , adianta.
 
É esse o caso do evento Algarve Nature Fest, uma aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza. Nas últimas edições, esta iniciativa promoveu atividades de animação ao ar livre
para o público, dando a conhecer a oferta turística da região. Este ano o objetivo mantém-se -
divulgar o património natural algarvio -, mas o formato reajusta-se aos tempos de pandemia.
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Face às características do momento que atravessamos, não iremos promover um festival. Mas
utilizaremos o conceito de base do Algarve Nature Fest para agradecer simbolicamente aos
profissionais de saúde que têm estado na linha da frente desde março, altura em que se decretou a
pandemia. Apesar de ainda não podermos revelar o formato do evento, adianto que acontecerá em
outubro, servindo a celebração do Dia Mundial do Turismo como mote para o lançamento da futura
edição, destinada ao mesmo público-alvo , refere João Fernandes.
 
O turismo é, de facto, um setor com enorme potencial, que tem sabido reinventar-se perante as mais
adversas circunstâncias. Por isso mesmo devemos encarar a atual conjuntura como uma
oportunidade. O setor é inclusivo e resiliente e, como tal, enquadra-se no imperativo ético, também
das Nações Unidas, quanto à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: o de que ninguém
pode ser deixado para trás. Em especial os profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. É a eles que dedicamos este Dia Mundial do Turismo e o próximo Algarve Nature Fest ,
prossegue.
 
Para domingo estão ainda programadas outras atividades na região. Numa parceria com a Comissão
Vitivinícola do Algarve, o Turismo do Algarve organizará provas de vinhos de produtores regionais
nalguns postos de informação turística: Faro (Quinta dos Santos), Lagos (Morgado do Quintão), Praia
da Rocha (Villa Alvor) e Tavira (Artemis - pré-reserva).
 
Ademar Dias
 
Partilha este artigo
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O balanço do projeto "Renature Monchique" vai ser apresentado na próxima terça-feira, dia 29 de
setembro, às 11h00, no Spa Resort Villa Termal das Caldas de Monchique. A ação contará com a
presença de Thomas Fowler, Diretor de Sustentabilidade da Ryanair, a companhia aérea que mais
pessoas transporta em toda a Europa.
 
Este projeto, que visa  o restauro ecológico nas áreas ardidas desta zona algarvia nos incêndios de
2018 , resulta de uma parceria entre a Região de Turismo do Algarve, a Ryanair, o GEOTA - Grupo de
Estudos de Ordenamento do Território e Ambiente, o ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e
das Florestas e a autarquia de Monchique.
 
No primeiro ano do projeto o contributo dos passageiros da Ryanair foi de 250 mil euros, tendo sido
plantadas 62 mil árvores autóctones e apoiados cerca 90 proprietários. Espera-se que no futuro estas
árvores plantadas possam ser responsáveis pelo sequestro de 500 toneladas de carbono por ano.
 
Do programa da ação faz ainda parte o relançamento do projeto, através da assinatura de um
protocolo entre todos os parceiros, e uma visita a algumas áreas de intervenção do primeiro ano do
projeto, bem como ao viveiro de plantas.
 
DL - diariOnline
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Num ano marcado pela pandemia, o setor turístico foi um dos mais impactados. Depois de um recorde
em 2019, este é um ano perdido. Veja os cinco números que descrevem o turismo atualmente.
 
Foi a partir de junho, com a chegada do verão, que o turismo começou a dar os primeiros sinais de
recuperação. Ainda assim, 2020 é um ano perdido para os profissionais deste setor, responsável por
mais de 8% do PIB nacional. Quando é que se voltará aos níveis recorde do ano passado? Não se
sabe. Enquanto isso não acontece, as consequências da pandemia estão à vista. E os números falam
por si. No dia em que se comemora o Dia Mundial do Turismo, o ECO reuniu cinco números que
caracterizam o estado atual deste setor.
 
5,4 milhões de turistas
 
Os números mais recentes publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que, em
julho, os alojamentos turísticos nacionais receberam 5,4 milhões de turistas. No ano passado, por esta
altura, eram mais de 15 milhões. Ou seja, a pandemia provocou uma quebra superior a 64% no
número de hóspedes.
 
Dos mais de cinco milhões de turistas que passaram por Portugal este ano, cerca de um quinto
concentrou-se apenas no mês de julho. A maior ajuda veio dos portugueses, num total de 3,05
milhões de hóspedes, em comparação com os 2,35 milhões que chegaram do estrangeiro. Mas
também aqui se notaram quebras: os turistas residentes diminuíram 48,4%, enquanto os
internacionais reduziram 74,3%.
 
1,15 milhões de britânicos
 
Os britânicos foram a nacionalidade que mais procurou Portugal na hora de passar férias. Os dados do
INE mostram que, entre janeiro e julho, os alojamentos turísticos nacionais hospedaram 1.151.599
britânicos, menos 78% do que no mesmo período do ano passado (mais de 5,3 milhões). Atrás dos
britânicos aparecem os alemães (952.118 turistas) e os espanhóis (827.193).
 
696,4 milhões de euros
 
Até julho, o turismo obteve 696,4 milhões de euros em proveitos totais, menos 70% do que no
mesmo período do ano passado, refere o INE. A maior fatia destes proveitos foi da responsabilidade
da hotelaria (mais de 596 milhões de euros), enquanto o alojamento local canalizou 69 milhões e o
turismo de espaço rural e habitação registou cerca de 31 milhões de euros. No que diz respeito aos
proveitos por aposento (valores resultantes das dormidas de todos os hóspedes nos meios de
alojamento turístico), estes fixaram-se em 513,8 milhões de euros até julho.
 
10,5 milhões de dormidas na hotelaria
 
A hotelaria continua a liderar as preferências dos hóspedes na hora de passar a noite e, até julho,
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canalizou mais de 10,45 milhões de dormidas, o equivalente a 79,8% do total, mostra o INE. Contudo,
este número representa uma quebra de 70,4% face ao mesmo período do ano passado. Atrás da
hotelaria aparece o setor do alojamento local com 2,11 milhões de dormidas e o turismo em espaço
rural e de habitação com 528.600 dormidas.
 
2,4 noites
 
Assim como todos os restantes indicadores, também a estada média apresenta uma redução face ao
ano passado. Entre janeiro e julho deste ano, os hóspedes passaram, em média, 2,4 noites nos
estabelecimentos de alojamento turístico, menos 6,2% face ao período homólogo. Foi na Região
Autónoma da Madeira que os hóspedes passaram mais noites (média de 6,79) e no Algarve (média de
4,39 noites).
 
Rita Neto
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No dia em que se comemora o Dia Mundial do Turismo, o ECO falou com nove profissionais e
especialistas deste setor para perceber o que podemos esperar do futuro.
 
O turismo foi - e continua a ser - um dos setores mais afetados pela pandemia. As quebras de receitas
foram astronómicas e os postos de trabalho perdidos consideráveis face à evolução dos resultados até
2019. De acordo com os números oficiais, verificou-se um aumento de emprego no turismo, com um
peso de 6,9% na economia nacional (336,8 mil empregos em 2019; dados alojamento, restauração e
agências de viagem). As receitas turísticas aceleraram (+8,1%) e os proveitos globais também
(+7,3%), mais do que o aumento de dormidas (+4,1%). Um setor que valia cerca de 15% do Produto
Interno Bruto (PIB).
 
Numa altura em que o setor começa a dar os primeiros passos para uma recuperação, e no dia em
que se comemora o Dia Mundial do Turismo, o ECO falou com nove profissionais e especialistas do
setor para perceber o que podemos esperar do futuro.
 
Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal
 
"Historicamente, o turismo é um setor resiliente que sabe adaptar-se às circunstâncias e sobreviver.
Haverá sempre crises, maiores ou menores, mas esta é, claramente, uma das mais desafiantes.
Porquê? Porque está relacionada com questões de saúde pública, fora do âmbito estrito da economia e
de impacto global. A recuperação exige assim respostas transversais e concertadas.
 
Para além do fortíssimo impacto económico, esta é sobretudo uma crise de confiança - do consumidor
e das empresas - pelo que é determinante atuar a esse nível. É assim importante sinalizar aos turistas
e às empresas do turismo que há uma "luz ao fundo do túnel" e que é possível recuperar.
 
Muitas empresas investiram nos seus negócios, diversificaram no território e apostaram em novos
segmentos e mercados. Agora, há que apostar na formação, uma área que continua, e deve continuar,
a ser prioritária para as empresas. Prova disso são as mais de 64 mil pessoas que, nos últimos meses,
têm vindo a receber formação online pelas Escolas do Turismo de Portugal.
 
Vamos voltar aos números do passado? Sim, quando conseguirmos recuperar o turismo em todo o
território, ao longo de todo o ano, e voltar a crescer em receitas acima do crescimento em número de
turistas. Se já conseguimos que o turismo em Portugal crescesse 60% em quatro anos, não duvido de
que o voltaremos a fazer!".
 
Francisco Calheiros, presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP)
 
"A propagação da Covid-19 surpreendeu-nos a todos, sendo ainda uma incógnita no que se refere à
sua evolução e impacto. O turismo tornou-se, desde o início, a atividade económica mais exposta a
esta crise sanitária, porque as pessoas simplesmente deixaram de viajar, de se instalar em hotéis, de
frequentar restaurantes, de alugar viaturas, de ir a eventos, de participar em congressos, de visitar
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atrações turísticas, etc. Praticamente tudo o que envolve a atividade turística ficou interdito durante
um período considerável e agora apresenta grandes limitações.
 
Infelizmente, o impacto é gigantesco. As empresas de turismo estão habituadas a lidar com a
adversidade. São, inclusive, as primeiras a recuperar das crises económicas e financeiras. Mesmo
antes desta situação, as empresas já apresentavam outros problemas, como as dificuldades de acesso
ao financiamento e uma carga fiscal excessiva. A pandemia veio trazer enormes dificuldades às
empresas, que viram as suas receitas a descer abruptamente. As projeções da CTP apontam para uma
redução de 70% de receitas.
 
É difícil fazer previsões neste cenário, mas diria que o turismo nunca [voltará aos números de 2019]
antes de 2022 ou 2023. E para que isso aconteça, o turismo precisa de medidas que o coloquem
novamente como o motor da economia nacional, tais como a reposição do lay-off simplificado, a
rapidez na execução das medidas do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) e das
medidas de capitalização das empresas e a garantia de que a "bazuca" europeia chega às empresas e
à economia real a tempo de evitar uma tragédia. Sem estas medidas será muito difícil e lenta a
recuperação.
 
As decisões do Governo no que toca às quatro medidas citadas serão determinantes para a
recuperação do turismo. Naturalmente que também dependerá da evolução da pandemia e da rapidez
com que conseguirmos uma vacina e/ou tratamento eficaz para este coronavírus. Assegurada a
questão da saúde pública e com o apoio do Governo e da União Europeia, creio que o turismo
reassumirá o papel decisivo na economia nacional e global".
 
José Theotónio, CEO do Grupo Pestana
 
"Quando pensamos que estamos preparados para todos os cenários de incerteza a realidade
consegue-nos sempre surpreender. No dia 7 de março assisti ao Inglaterra - Gales em rugby num
estádio com 85 mil pessoas. No dia 16 de março fechávamos a primeira das 100 unidades que
tínhamos abertas e no final de março todas as unidades Pestana estavam encerradas, com exceção
das que prestavam apoio a equipas hospitalares sem cobrar qualquer valor. Se alguém diz que
imaginou uma situação como esta, provavelmente, mente.
 
O impacto foi enorme. Vínhamos de um período ímpar de crescimento, com perspetivas ótimas, e em
pouco mais de duas semanas ficámos completamente parados. Em abril e maio não se emitiu uma
única fatura nos nossos hotéis e depois a retoma tem vindo a acontecer a um ritmo muito lento.
 
Quando é que voltaremos aos números de 2019? Quem tiver essa resposta, sem "inventar" responda-
me e serei o mais agradecido. Ficará o meu guru da gestão. O que sabemos é que na última crise, que
começa no último trimestre de 2008, só se começou a recuperar a partir de 2013 e que os resultados
de 2007 e 2008 - os melhores até então - só foram ultrapassados oito anos depois, ou seja, em 2016.
Esta crise é muito diferente, porque é mais repentina e abrupta. Mas a indústria para voltar a ter
níveis de rentabilidade aceitáveis não necessita de chegar aos anos fantásticos que foram os anos de
2017 a 2019. Basta chegarmos a 60% desses valores, que se alcançaram algures entre 2014 e 2015".
 
Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador do Grupo Vila Galé
 
"Estou na Vila Galé desde 1996 e tivemos muitos momentos desafiantes, desde os ataques do 11 de
setembro em 2001, a nuvens de cinza vulcânica, crises económicas globais e até epidemias como a
síndrome respiratória aguda grave (SARS) de 2002. Mas nunca imaginei que pudéssemos passar por
uma pandemia com efeitos com esta dimensão e impacto. Foi a maior surpresa da minha atividade
profissional.
 
O turismo e, consequentemente, a hotelaria estão a ser os setores mais afetados, tendo em conta que
houve uma paragem total das viagens e que, por falta de procura, fechámos a maioria dos hotéis
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durante alguns meses. O impacto ainda se mantém de forma séria e acentuada, sendo estimadas
quebras a nível nacional entre 70% e 80%. Este cenário e a previsão de se manter assim por vários
meses poderão pôr em causa a sustentabilidade de muitas empresas do setor.
 
. Quando é que o turismo voltará aos números de 2019? Todos gostávamos de ter essa resposta, mas
dada a volatilidade da situação, torna-se difícil fazer previsões. Mas pode efetivamente demorar vários
anos, devido à recessão económica e financeira em que vamos entrar. Apesar da pandemia, a vontade
de viajar e de explorar novos locais e culturas e de conhecer outros povos não vai desaparecer. As
pessoas vão querer continuar a viajar, mas o número de consumidores e a oferta turística vão
diminuir.
 
Também é difícil antecipar como será a recuperação. Tendo em conta o cenário atual, será certamente
lenta e progressiva. Temos de fazer tudo o que for possível para conquistar a confiança dos clientes,
demonstrando que é possível continuar a viajar e fazer férias ou viagens de negócios em segurança. A
sociedade terá que aprender a conviver com o vírus".
 
Eduardo Miranda, presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP)
 
"Penso que ninguém nunca imaginou [que o turismo passasse por um momento destes]. Os cenários
mais catastróficos tinham em conta questões de segurança, terrorismo que implicaram numa queda
de turistas durante alguns meses nos destinos atingidos, mas cuja recuperação foi relativamente
rápida. Algo no nível que estamos a passar, onde muitos segmentos estão paralisados, com receitas
apenas marginais durante vários meses. É um cenário quase de ficção científica.
 
O impacto no alojamento local e no turismo foi muito duro. Foram três ou quatro meses no início
parados sem receita. Depois, houve um pequeno balão de oxigénio em alguns destinos em agosto, e
agora volta a incerteza com a crise a aprofundar-se à medida que entramos na época baixa. Os apoios
dados foram importantes, mas não vão ser nem de perto suficientes para o que vem aí no turismo. Se
não houver um plano robusto de apoio ao turismo durante este inverno corremos o risco de perder
boa parte dos alicerces e comprometer a posição de liderança que Portugal conseguiu nos últimos
anos. A situação mais grave é nos destinos urbanos onde as quedas de receita ultrapassam os 80%.
 
Ainda é cedo para previsões de muito longo prazo. Estou mais inclinado para as projeções como as da
IATA que apontam para que em 2024 possamos regressar aos números de 2019. Mas, temos sido
surpreendidos regularmente nesta crise por mudanças de cenários, quem sabe, pelo menos no futuro,
algumas destas alterações de projeções, para variar um pouco, nos surpreendam pela positiva.
 
Acredito que, à vontade, fazer turismo é algo que vai se recuperar de forma rápida assim que
tivermos a vacina. O problema maior vão ser as sequelas que esta crise vai deixar. Como vão ficar a
economia e o emprego? As famílias vão ter condições financeiras de manter os hábitos de viagem?
Como ficam as companhias aéreas? Variável fundamental no caso de Portugal. E as empresas do
turismo, quais é que vão resistir a esta crise e em que condições vão sair dela? São mais estes fatores
que determinarão a recuperação do que a confiança e vontade de viajar".
 
Mário Ferreira, CEO da Douro Azul
 
"Tendo já passado por momentos complicados em resultado de eventos que criaram disrupção no
setor do turismo, e mesmo estando sempre preparado para potenciais cenários adversos, confesso
que nunca imaginei um cenário em que tivéssemos que parar toda a atividade em todo o mundo. Ter
uma frota de dezenas de navios espalhada pelo mundo parada, vazia e sem perspetivas imediatas de
reatar a atividade era um cenário que não tinha imaginado acontecer.
 
Só não foi catastrófica porque o setor do turismo é bastante resiliente e capaz de se readaptar
rapidamente. Isso permitiu que, mesmo num ano completamente atípico e adverso, tenha sido
possível alguma atividade que impediu que fosse um ano completamente perdido e com
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consequências ainda mais graves para a economia mundial.
 
O processo de recuperação estará sempre dependente do avanço científico no combate à Covid-19.
Seja através de uma vacina ou do desenvolvimento de um tratamento eficaz, o processo de
recuperação do turismo estará sempre, inicialmente, dependente destes desenvolvimentos. Mas a
vontade de viajar continua presente. Tendo em consideração esta vontade e as perspetivas otimistas
no desenvolvimento de uma vacina, acredito que, com a resiliência sempre demonstrada pela
indústria do turismo, que já em 2022 poderemos estar de volta aos números de 2019.
 
Acredito que será, inicialmente, uma recuperação lenta à medida que os avanços científicos progridem
e os consumidores recuperam confiança. Mas acredito que, uma vez recuperada essa confiança, o
setor irá recuperar rapidamente porque sentimentos nas pessoas a vontade de viajar, de conhecer o
mundo e outras culturas que este vírus os impediu, temporariamente, de fazer. O aumento da
poupança das famílias será também importante para um boom acelerado do setor turístico".
 
Pedro Costa Ferreira, presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT)
 
"Estou bem ciente das questões relacionadas com a aleatoriedade e sou um gestor defensivo, que
sempre se preocupou em dotar as empresas de capacidade de reação, mas... a maior crise das nossas
vidas não é programável.
 
Caracterizar o impacto numa palavra seria "devastação". O setor foi varrido por um tufão. A quebra do
volume de negócios é brutal e a adesão ao lay-off é quase total. Avoluma-se a incerteza, à medida
que o tempo passa e que a recuperação da saúde pública se mantém, aparentemente, distante.
 
2020 será um ano de destruição e 2021 de reconstrução, espera-se. Quero acreditar que entre 2023 e
2024 estaremos novamente em patamares anteriores à crise. Será lenta, assimétrica e incerta. E
dolorosa também. Lenta e incerta porque absolutamente dependente da mobilidade internacional e da
confiança para viajar, facto que apenas será alcançado com a resolução do problema de saúde pública.
Assimétrica: o turismo de luxo terá mais facilidade em recuperar que o turismo de massas; As viagens
corporativas aparecerão muito antes dos grandes eventos.
 
Finalmente, dolorosa, porque assistiremos a falências e a desemprego, tanto mais quanto o Governo
não conseguir, com rapidez e eficiência, apoiar as empresas, permitindo a manutenção do emprego,
da receita fiscal futura e, sobretudo, de uma recuperação económica mais rápida. Como em crises
anteriores, será o turismo a liderar o crescimento, o emprego e o equilíbrio das contas externas.
Porque a liderança económica não depende de escolhas políticas, baseia-se em capacidade
concorrencial internacional".
 
Ana Jacinto, secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
(AHRESP)
 
"Tenho a certeza de que nem nós nem ninguém previu a situação que estamos a atravessar, tal como
ninguém sabe quando acaba e a extensão dos efeitos que esta pandemia terá nos negócios, mas
também nas pessoas.
 
Dadas as características desta crise de saúde pública, cedo previmos que teria um impacto negativo
muito grande em todas as atividades, mas em especial nas atividades da restauração, bebidas e
alojamento turístico, porque cria um sentimento de receio nas pessoas e limita a sua circulação. Estes
dois fatores juntos levam a que as pessoas não frequentem os estabelecimentos, logo não consumam,
o que se reflete na quebra, ou mesmo ausência, de faturação, e sem isso não há empresa que consiga
sobreviver.
 
Fruto até da sua responsabilidade social, muitos estabelecimentos de restauração encerraram mesmo

Página 33



antes dessa medida ser legalmente decretada e outros ficaram muito limitados no seu funcionamento
ao fazê-lo apenas em take away. Aliás, ainda hoje temos estabelecimentos encerrados por imposição
legal e os que podem funcionar encontram-se muito limitados quanto à sua capacidade.
 
Todo este cenário faz com que as empresas estejam a acumular prejuízos há mais de seis meses, e
cheguem agora a uma fase determinante, em que, ou chegam apoios efetivamente eficazes, ou serão
obrigados a fechar portas. Falo daqueles que podem funcionar, porque se pensarmos nos bares e
discotecas, tudo se agrava porque desde março que têm estão impedidos de exercer a sua atividade.
 
Posto isto, e tendo em conta as pouco animadoras perspetivas no curto prazo, é impossível prever
quando chegaremos aos números de 2019 porque, desde logo, estamos muito dependentes da
evolução da pandemia e depois ninguém sabe o exato impacto que terá nos negócios e na economia.
Sabemos, no entanto, o caminho que deve ser tomado para que as empresas possam ultrapassar esta
fase e pensar numa retoma quando o cenário for mais favorável, e duas medidas são absolutamente
fundamentais: os apoios a fundo perdido para as empresas e a dinamização do consumo privado. Aos
consumidores peço confiança e apelo para que nos apoiem nesta fase, e isso faz-se não deixando de
frequentar os nossos estabelecimentos, que têm sido exemplares no cumprimento das regras
sanitárias".
 
Duarte Guedes, CEO da Hertz Portugal
 
"Nunca imaginei que o turismo passasse por um momento destes, sobretudo da magnitude do que
verificámos no 2.º trimestre. Temos de estar sempre preparados para crises cíclicas, mas ter o mundo
inteiro fechado em casa era um cenário que não considerava, muito honestamente.
 
O impacto foi traumático. Aquele que foi um setor que teve uma performance espetacular e
preponderante em Portugal, como um dos motores na saída da crise das dívidas soberanas, foi
severamente afetado. No entanto, os efeitos finais ainda estão longe de ser conhecidos. Temos de
esperar entre um a dois anos para fazer o balanço e ver se passamos de um evento traumático a
devastador. Dito isto, é um setor no qual continuo a acreditar muito no médio e longo prazo. As
pessoas querem viajar, querem viver experiências e partilhá-las. Isso não mudou.
 
Desde março que transmitimos internamente à nossa equipa, que serão entre três a quatro anos até
chegarmos a um ano semelhante a 2019. Acho que para já mantemos essa previsão, ou seja, 2024.
Na minha opinião não é apenas o tema da vacina, mas também as consequências económicas de tudo
isto no consumo.
 
Neste clima atual do regresso parcial dos lockdowns é muito difícil prever [como será a recuperação].
Assumindo que entramos num caminho de evolução gradual, continuaremos a ter o regresso do
tráfego europeu, seguido do longo curso numa fase posterior, sendo que este último bem falta faz ao
nosso turismo no que toca a receitas. Depois, e apesar do impacto económico negativo nos próximos
anos, o leisure regressará com maior vigor do que o business, que por sua vez, para além dos
desafios económicos, debate-se com a alteração dos hábitos de trabalho e do salto tecnológico nas
ferramentas de colaboração/comunicação que observámos desde março. Acredito que este segmento
terá alterações no seu perfil que perdurarão".
 
Rita Neto
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Turismo. Sol e praia ainda dominam no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/09/2020

Meio: Expresso Online Autores: João Mira Godinho

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e80b97a3

 
Cultura e gastronomia são algumas das apostas para diversificar. Mas hoteleiros ainda estão
agarrados ao mercado tradicional
 
No Algarve, o quase monopólio do sol e da praia deixa pouco espaço para outro tipo de turismo. Ainda
assim, nos últimos anos tem havido uma aposta das entidades do sector em vertentes como a cultura,
a gastronomia e o desporto para aumentar as ofertas da região. Com as propostas no turismo ligado à
natureza a terem uma especial atenção.
 
"Poucos saberão que a Região de Turismo do Algarve (RTA) acaba de ganhar o Prémio Nacional
Mobilidade em Bicicleta, na categoria Entidades Públicas, concedido pela Federação Portuguesa de
Cicloturismo e Utilizadores de Bicicleta", destaca João Fernandes, presidente da RTA, para demonstrar
o resultado do trabalho feito em parceria com "os municípios e diversos parceiros públicos e privados"
na diversificação da oferta turística no Algarve.
 
Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.
 
João Mira Godinho
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Algarve celebra Dia Mundial do Turismo
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O Turismo do Algarve assinala o Dia Mundial do Turismo, que se celebra neste domingo (dia 27 de
setembro), com atividades que juntam os responsáveis de saúde da região num programa ao ar livre
que os levará a rolar em estrada numa bicicleta elétrica ou a passear de charrete, como forma de
agradecer pela prestação na prevenção e controle da pandemia no Algarve. A ação decorre em Silves
e lança também o mote para a edição de 2020 do evento Algarve Nature Fest.
 
O programa é simbólico mas propõe aos participantes o contacto com a natureza numa região que
tem vindo a apostar no desenvolvimento sustentável do destino de férias, durante todo o ano. Além
do presidente do Turismo do Algarve, estão convidados os responsáveis máximos da Câmara Municipal
de Silves, da ARS Algarve, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do
Algarve, da Direção Regional da Agricultura, dos Agrupamentos de Centros de Saúde do Algarve
(ACES Algarve I - Central; ACES Algarve II - Barlavento; e ACES Algarve III - Sotavento) e ainda a
delegada de Saúde Regional. Todos irão experimentar um batismo equestre, por exemplo, ou andar
de bicicleta elétrica ao longo de 7 quilómetros.
 
A manhã culminará na plantação de uma laranjeira, ou não estivesse a ação a decorrer em Silves,
concelho da Rota da Laranja que promove o território como capital do citrino.
 
Este momento reflete a temática definida pelas Nações Unidas para o Dia Mundial do Turismo em
2020 (Turismo e Desenvolvimento Rural), através da qual se destaca a capacidade do setor em criar
oportunidades fora das grandes cidades e a necessidade de preservar o património cultural e natural
em todo o mundo, perante a atual crise de saúde pública.
 
João Fernandes, presidente do turismo algarvio, reconhece que  o tema deste ano para o Dia Mundial
do Turismo é particularmente relevante. A recuperação face aos efeitos da pandemia deve levar a
destinos turísticos sustentáveis que criem oportunidades às comunidades locais, para que se
desenvolvam económica e socialmente através do seu património, da sua identidade e da sua história.
Os destinos turísticos terão de demonstrar capacidade de resposta adequada às novas tendências de
viagem, o que temos estado a fazer de há uns anos a esta parte , adianta.
 
É esse o caso do evento Algarve Nature Fest, uma aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza. Nas últimas edições, esta iniciativa promoveu atividades de animação ao ar livre
para o público, dando a conhecer a oferta turística da região. Este ano o objetivo mantém-se -
divulgar o património natural algarvio -, mas o formato reajusta-se aos tempos de pandemia.
 
Face às características do momento que atravessamos, não iremos promover um festival. Mas
utilizaremos o conceito de base do Algarve Nature Fest para agradecer simbolicamente aos
profissionais de saúde que têm estado na linha da frente desde março, altura em que se decretou a
pandemia. Apesar de ainda não podermos revelar o formato do evento, adianto que acontecerá em
outubro, servindo a celebração do Dia Mundial do Turismo como mote para o lançamento da futura
edição, destinada ao mesmo público-alvo , refere João Fernandes.
 
O turismo é, de facto, um setor com enorme potencial, que tem sabido reinventar-se perante as mais
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adversas circunstâncias. Por isso mesmo devemos encarar a atual conjuntura como uma
oportunidade. O setor é inclusivo e resiliente e, como tal, enquadra-se no imperativo ético, também
das Nações Unidas, quanto à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: o de que ninguém
pode ser deixado para trás. Em especial os profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. É a eles que dedicamos este Dia Mundial do Turismo e o próximo Algarve Nature Fest ,
prossegue.
 
Para domingo estão ainda programadas outras atividades na região. Numa parceria com a Comissão
Vitivinícola do Algarve, o Turismo do Algarve organizará provas de vinhos de produtores regionais
nalguns postos de informação turística: Faro (Quinta dos Santos), Lagos (Morgado do Quintão), Praia
da Rocha (Villa Alvor) e Tavira (Artemis - pré-reserva).
 
Ademar Dias
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Covid-19: restaurantes algarvios admitem fechar portas mais cedo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 27/09/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c4a50088

 
No Algarve, o impacto da pandemia continua a fazer-se sentir. Setembro tem sido um mês com muito
menos turistas, logo muito menos receitas do que o habitual.
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Algarve comemora Dia Mundial do Turismo
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O Turismo do Algarve assinala o Dia Mundial do Turismo, que se celebra no próximo domingo (dia 27),
com atividades que juntam os responsáveis de saúde da região num programa ao ar livre que os
levará a rolar em estrada numa bicicleta elétrica ou a passear de charrete, como forma de agradecer
pela prestação na prevenção e controle da pandemia no Algarve. A ação decorre em Silves e lança
também o mote para a edição de 2020 do evento Algarve Nature Fest.
 
O programa é simbólico mas propõe aos participantes o contacto com a natureza numa região que
tem vindo a apostar no desenvolvimento sustentável do destino de férias, durante todo o ano. Além
do presidente do Turismo do Algarve, estão convidados os responsáveis máximos da Câmara Municipal
de Silves, da ARS Algarve, do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do
Algarve, da Direção Regional da Agricultura, dos Agrupamentos de Centros de Saúde do Algarve
(ACES Algarve I - Central; ACES Algarve II - Barlavento; e ACES Algarve III - Sotavento) e ainda a
delegada de Saúde Regional. Todos irão experimentar um batismo equestre, por exemplo, ou andar
de bicicleta elétrica ao longo de 7 quilómetros.
 
A manhã culminará na plantação de uma laranjeira, ou não estivesse a ação a decorrer em Silves,
concelho da Rota da Laranja que promove o território como capital do citrino.
 
Este momento reflete a temática definida pelas Nações Unidas para o Dia Mundial do Turismo em
2020 (Turismo e Desenvolvimento Rural), através da qual se destaca a capacidade do setor em criar
oportunidades fora das grandes cidades e a necessidade de preservar o património cultural e natural
em todo o mundo, perante a atual crise de saúde pública.
 
João Fernandes, presidente do turismo algarvio, reconhece que  o tema deste ano para o Dia Mundial
do Turismo é particularmente relevante. A recuperação face aos efeitos da pandemia deve levar a
destinos turísticos sustentáveis que criem oportunidades às comunidades locais, para que se
desenvolvam económica e socialmente através do seu património, da sua identidade e da sua história.
Os destinos turísticos terão de demonstrar capacidade de resposta adequada às novas tendências de
viagem, o que temos estado a fazer de há uns anos a esta parte , adianta.
 
É esse o caso do evento Algarve Nature Fest, uma aposta do Turismo do Algarve no produto de
turismo de natureza. Nas últimas edições, esta iniciativa promoveu atividades de animação ao ar livre
para o público, dando a conhecer a oferta turística da região. Este ano o objetivo mantém-se -
divulgar o património natural algarvio -, mas o formato reajusta-se aos tempos de pandemia.
 
Face às características do momento que atravessamos, não iremos promover um festival. Mas
utilizaremos o conceito de base do Algarve Nature Fest para agradecer simbolicamente aos
profissionais de saúde que têm estado na linha da frente desde março, altura em que se decretou a
pandemia. Apesar de ainda não podermos revelar o formato do evento, adianto que acontecerá em
outubro, servindo a celebração do Dia Mundial do Turismo como mote para o lançamento da futura
edição, destinada ao mesmo público-alvo , refere João Fernandes.
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O turismo é, de facto, um setor com enorme potencial, que tem sabido reinventar-se perante as mais
adversas circunstâncias. Por isso mesmo devemos encarar a atual conjuntura como uma
oportunidade. O setor é inclusivo e resiliente e, como tal, enquadra-se no imperativo ético, também
das Nações Unidas, quanto à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável: o de que ninguém
pode ser deixado para trás. Em especial os profissionais de saúde que tanto têm feito pela
comunidade. É a eles que dedicamos este Dia Mundial do Turismo e o próximo Algarve Nature Fest ,
prossegue.
 
Para domingo estão ainda programadas outras atividades na região. Numa parceria com a Comissão
Vitivinícola do Algarve, o Turismo do Algarve organizará provas de vinhos de produtores regionais
nalguns postos de informação turística: Faro (Quinta dos Santos), Lagos (Morgado do Quintão), Praia
da Rocha (Villa Alvor) e Tavira (Artemis - pré-reserva).
 
[Additional Text]:
RTA_PR_2020_26
 
Silvia Guimaraes
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Manifestação da CGTP em Faro

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=72ca7b61-7429-4147-8b99-

62870881e3e6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, esta ação de protesto decorreu junto ao Mercado Municipal de Faro e seguiu o desfile
pelas ruas da cidade.

 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-09-26 17:21
 TVI 24 - Notícias , 2020-09-26 19:10

Página 41



A42

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 19,96 x 6,76 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88781001 26-09-2020 | Economia

Cultura e gastronomia  
são algumas das apostas 
para diversificar.  
Mas hoteleiros ainda  
estão agarrados ao 
mercado tradicional

Algarve 
Sol e praia 
ainda 
dominam

No Algarve, o quase mono-
pólio do sol e da praia deixa 
pouco espaço para outro tipo 
de turismo. Ainda assim, nos 
últimos anos tem havido uma 
aposta das entidades do sector 
em vertentes como a cultura, a 
gastronomia e o desporto para 
aumentar as ofertas da região. 
Com as propostas no turismo 
ligado à natureza a terem uma 
especial atenção.

“Poucos saberão que a Região 
de Turismo do Algarve (RTA) 
acaba de ganhar o Prémio Na-
cional Mobilidade em Bicicleta, 
na categoria Entidades Públi-
cas, concedido pela Federação 
Portuguesa de Cicloturismo e 
Utilizadores de Bicicleta”, des-
taca João Fernandes, presiden-
te da RTA, para demonstrar o 
resultado do trabalho feito em 
parceria com “os municípios e 
diversos parceiros públicos e 
privados” na diversificação da 
oferta turística no Algarve.

A criação de rotas cicláveis, 
o levantamento de percursos 
de ciclismo de estrada e até o 
apoio à Volta a Portugal em 
Bicicleta são exemplos do que 
tem sido realizado para “fazer 
da região algarvia um destino 
de referência para o ciclismo, 
um nicho relacionado com o tu-
rismo de natureza responsável 
por vários milhões de viagens 
anuais na Europa”. Esforço 
semelhante tem sido desen-
volvido em relação às zonas 
para caminhadas e já “há uma 
imensa oferta estruturada, que 
permite usufruir de centenas 
de quilómetros de percursos 
[pedestres]”, garante.

A intenção de dinamizar estas 
atividades ligadas à natureza, 
contudo, ainda pouco atrai os 
empresários da hotelaria. Das 
116.527 camas que existiam em 
unidades hoteleiras no Algarve 
em 2018 (dados do Turismo de 
Portugal), muito poucas esta-

vam situadas nos concelhos do 
interior, como Alcoutim, São 
Brás de Alportel ou Monchique. 
E numa região onde, também 
em 2018, havia 422 estabeleci-
mentos de alojamento classifi-
cados, só existiam 81 de turismo 
em espaço rural e turismo de 
habitação, num total de apenas 
1583 camas (dados do Instituto 
Nacional de Estatística).

“As receitas da hotelaria no 
interior algarvio são residuais, 
e isso também está relaciona-
do com a procura”, explica Eli-
dérico Viegas, presidente da 
AHETA, a maior associação de 
empresários de hotelaria da re-
gião. “Nós não podemos fugir 
à nossa vocação, que é o sol e a 
praia, e foi com base nessa voca-
ção que o turismo algarvio cres-
ceu, e tudo o resto são produtos 
complementares”, argumenta. 
João Fernandes concorda em 
parte, mas defende a aposta nas 
alternativas: “Ciclismo, cami-

do destino. A prática de surf 
(que levou ao surgimento de 
inúmeras escolas da modali-
dade, em particular na Costa 
Vicentina) e as visitas a monu-
mentos históricos (receberam, 
no Algarve, 500 mil pessoas em 
2018, segundo a Direção Regio-
nal de Cultura) são duas outras 
atividades que têm conhecido 
um crescimento na região. E 
há propostas originais, como 
o recife artificial criado com o 
afundamento de antigas em-
barcações da Marinha ao largo 
de Portimão, para  atrair aman-
tes do mergulho. Mas há ainda 
um longo caminho a percorrer. 
Quando se olha para os dados 
do turismo, os meses de julho e 
agosto continuam a concentrar 
a grande maioria dos visitantes 
do Algarve. Quase todos à pro-
cura dos quentes areais da costa 
sul de Portugal.

João Mira Godinho
economia@expresso.impresa.pt

nhadas, cultura e gastronomia 
são produtos complementares 
à oferta consolidada do sol e 
mar, do golfe e do turismo re-
sidencial, mas são uma opor-
tunidade para revitalizarmos 
e diversificarmos o turismo 
algarvio.”

Foi essa procura pela diversi-
ficação que nos últimos anos fez 
crescer precisamente o golfe na 
região, com a criação de novos 
campos (existem 43 no Algar-
ve) e a promoção internacional 

Nos últimos anos  
tem havido uma aposta 
das entidades do sector 
em vertentes como a 
cultura, a gastronomia 
e o desporto  
para aumentar  
as ofertas da região

Página 42



A43

  Meio: Imprensa

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 9

  Cores: Cor

  Área: 20,44 x 20,95 cm²

  Corte: 1 de 1ID: 88781000 26-09-2020 | Economia

PESO DO TURISMO 
NO VAB EM PORTUGAL
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ANÁLISE

Como pode o turismo criar mais valor?
Sónia M. Lourenço 

“Quem ainda tem a visão de 
que o turismo em Portugal é 
o turismo de ‘pé descalço’ no 
Algarve durante o verão desco-
nhece tudo o que se fez em Por-
tugal nas últimas duas décadas, 
incluindo no Algarve.” A frase 
é de Bernardo Trindade, ad-
ministrador do grupo hotelei-
ro PortoBay, e espelha o que o 
Expresso ouviu de especialistas 
e agentes do sector. O turismo 
em Portugal conta uma história 
de subida na cadeia de valor, 
com diversificação de destinos. 
Um caminho que ainda pode 
ser reforçado, mas de forma 
equilibrada.

Os últimos anos ficaram mar-
cados pela expansão do sector 
em Portugal, que constituiu, 
 aliás, uma das principais alavan-
cas da recuperação da economia. 
Entre 2013 e 2019, o número de 
hóspedes nos estabelecimentos 
de alojamento turístico aumen-
tou 78,5%, para 27,1 milhões. 
Nas dormidas, o crescimento 
foi de 61,3% no mesmo período, 
para 70,2 milhões.

Mas “quantidade não tem ne-
cessariamente de ser antóni-
mo de qualidade; nem de preço 
baixo”, frisa Eduardo Abreu, 
sócio da consultora neoturis. 
Os dados mostram que o ca-
minho de maior criação de va-
lor “tem vindo a ser feito”, diz, 
apontando que nos últimos 10 
anos a taxa de crescimento da 
oferta em Portugal foi de 3,6% 
ao ano, face a um crescimento 
da procura de 6,3% ao ano. “E 
estes valores são transponíveis 
em termos de tendência para 
unidades hoteleiras de cinco e 
de quatro estrelas, que repre-
sentam cerca de 55% da ofer-
ta”, acrescenta.

José Theotónio, presidente 
executivo do grupo Pestana, des-
taca o crescimento “do preço 
médio por unidade, seja na ho-
telaria, na restauração ou nou-
tras atividades de turismo. Esse 
caminho estava a ser feito”. Uma 
análise do Banco de Portugal 
sobre o sector, no final de 2018, 
apontava no mesmo sentido, 
destacando “ganhos significati-
vos de quota de mercado” obser-
vados “num contexto de subidas 
de preços superiores às observa-

das em destinos concorrentes”, 
o que “indicia um aumento da 
perceção de qualidade e valor 
acrescentado dos serviços ofere-
cidos pelos operadores turísticos 
nacionais”.

Sinal disso, o rendimento 
médio por quarto disponível 
(RevPAR) nos estabelecimen-
tos de alojamento turístico su-
biu 70,9% entre 2013 e 2019, 
atingindo €49,4. O peso do 
turismo no valor acrescentado 
bruto passou de 6,5% em 2014 
para 8% em 2018, e a hotelaria 
e a restauração representavam 
6,5% do emprego em 2019.

Agora, a pandemia de co-
vid-19 colocou o sector no 
centro do furacão. Os tempos 
são difíceis, mas “o trabalho 
que Portugal desenvolveu nos 
últimos anos não se perdeu. 
Assim que houver uma reação 
da procura, vamos voltar a ter 
os nossos clientes”, acredita 
Bernardo Trindade. E junta ou-
tra variável a esta equação. A 
diversificação dos destinos tu-
rísticos no país “ficou demons-
trada durante a pandemia, com 
crescimentos em destinos mais 
de nicho”. Jorge Rebelo de Al-
meida, presidente do grupo 

Vila Galé, diz que esta diver-
sificação “será também uma 
via para captar novos públicos 
e para atenuar a sazonalidade, 
que continua a ser um dos prin-
cipais problemas do turismo 
em Portugal”.

Próximos passos

A subida na cadeia de valor 
pode ser reforçada? Sim, dizem 
os especialistas. “É possível e 
desejável que Portugal possa 
vir a captar um nível de turismo 
de um segmento mais elevado, 
com maior poder aquisitivo e 
que gere mais receitas por tu-
rista. Mas não é fácil este obje-
tivo”, considera Jorge Rebelo 
de Almeida.

Lembrando que “Portugal 
é uma potência turística e fez 
grandes progressos nos últimos 
anos”, Augusto Mateus, con-
sultor da EY e antigo ministro 
da Economia, considera neces-
sário consolidar passos positi-
vos, nomeadamente ao nível da 
oferta hoteleira, da inclusão de 
experiências na oferta turística, 
das competências dos gestores 
ou da sensibilização dos autar-
cas para o sector. Além disso, 
“precisamos de um sistema de 
aeroportos que funcione entre 
si”, vinca. Jorge Rebelo de Al-
meida aponta ainda a melhoria 
das infraestruturas, bem como 
a valorização da mão de obra e 
do património histórico e cul-
tural e a aposta na formação on 
job. Um caminho que passa pela 
“conjugação de esforços entre 
o sector público e o sector pri-
vado”, defende Francisco Ca-
lheiros, presidente da Confede-
ração do Turismo de Portugal.

Mas, atenção, um destino 
turístico “deve responder aos 
vários segmentos de turistas”, 
considera José Theotónio. 
Até porque esses segmentos 
são cada vez mais diferencia-
dos. “Alguns valorizam mais 
o luxo na unidade hoteleira, 
mas outros, até com elevado 
poder de compra, preferem 
uma experiên cia de alojamen-
to mais descontraída, usando o 
dinheiro noutro tipo de expe-
riências”, aponta.

 Em suma, “o que nos carac-
teriza enquanto destino não é o 
turismo de massas. Nos últimos 
anos, o turismo cresceu signi-
ficativamente, mas de forma 
sustentável. Até à pandemia, 
estávamos a crescer nos dife-
rentes segmentos e em todas 
as regiões do país. O nosso ca-
minho terá de continuar a ser 
esse: o de criar propostas de 
valor diferenciadas”, remata 
Francisco Calheiros.

slourenco@expresso.impresa.pt 

Especialistas  
e agentes do sector 
frisam que  
o turismo conta 
uma história  
de subida  
na cadeia de valor 
e apontam pistas 
para continuar 
esse caminho.  
Mas sem esquecer 
os vários tipos 
de procura

O turismo em Portugal 
percorreu um longo caminho 
nas últimas duas décadas, 
incluindo no Algarve  

FOTO RICARDO NASCIMENTO/STILLS
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O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
Enquanto aguarda o 11.º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza de Sagres, que
decorre de 2 a 5 de outubro, Vila do Bispo vai retomando a atividade cultural interrompida pela
pandemia e programa já o rali e um ano de 2021 que deverá finalmente fugir à atipicidade de 2020.
Vereadora do Turismo e Cultura da câmara de Vila do Bispo, Rute Silva, 44 anos, discorre sobre o que
foi o ano turístico de 2021 e avalia as expectativas para 2021. Do ponto de vista cultural, enfatiza que
o concelho terá em breve dois novos museus. Enquanto esperam, turistas e locais batem palmas ao
pôr-do-sol do cabo de São Vicente, o mais belo da Europa!
 
JAmagazine - Qual o balanço desta época turística atípica que atravessámos, fase às expectativas que
havia?
Rute Silva (RS) - Apesar de tudo foi razoável face às expectativas. O nosso mercado baseia-se nos
espanhóis. E quando abriram as fronteiras eles retomaram as vindas, até pelas questões do surf e dos
desportos náuticos. E obviamente este ano tivemos muito público português. As ocupações atingiram
níveis razoáveis e conseguimos recuperar. Obviamente, não foi um ano igual aos anos anteriores.
 
JAm - E a falta dos britânicos?
RS - Não dependemos muito do mercado britânico. Também há, mas não é um turismo que procure
muito esta zona.
 
JAm - Já há dados quantitativos de taxas de ocupação?
RS - As taxas de ocupação durante o mês de agosto foram boas. No mês de setembro houve já uma
grande quebra.
 
JAm - O surf chegou a ser uma atividade proibida no início da pandemia. Depois recuperou?
RS - Segundo a escola de surf, os níveis foram semelhantes aos outros anos, embora tenhamos que
ter em conta as circunstâncias. Sabemos que ia reduzir um bocado, mas têm trabalhado bem.
 
JAm - Quanto ao turismo de natureza, foi mais procurado que outros anos, por causa dos
portugueses?
RS - Sim. Para além de termos uma costa lindíssima, temos a rota vincentina e a via algarviana, que
começam aqui. A rota vincentina é um percurso recente, inaugurado o ano passado e é um percurso
bastante procurado. Mas não há dados, porque é difícil haver uma quantificação neste tipo de rotas.
 
JAm - Mas os donos de bares, restaurantes, alojamentos, rasgam o sorriso quando falam de níveis de
afluência de turismo?
RS - Sim. O problema é agora esta quebra. Em março começamos a ter os caminhantes, e este ano
com esta história toda só começámos a retomar as coisas em junho e julho. Estamos a falar de alguns
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meses que foram muito maus. Conseguimos recuperar, mas não na totalidade.
 
JAm - Uma questão transversal no verão do seu concelho tem a ver as caravanas. Houve mais
respeito devido à atitude mais musculadas das autoridades?
RS - Continuamos a ter um grande problema com a questão das caravanas. É uma questão que é
sempre complicada, até porque eles saem de um sítio e vão para outro.
 
JAm - Tem perspetivas para ter parques para autocaravanas?
RS - Neste momento não temos nenhuma área de serviço para autocaravanas. Vamos ter agora uma
de um privado. Temos os parques de campismo que também recebem caravanas. Mas este ano
andámos mais em cima por causa das questões de higiene que é preciso cumprir. Uma coisa são as
caravanas autónomas, que não nos dão muitos problemas, outra coisa são aquele tipo de carrinhas
que não são bem uma caravana, sem casa de banho nem cozinha, e esse é que é o nosso grande
problema.
 
JAm - Houve uma reunião entre quatro autarquias da costa vicentina, há algumas semanas, sobre a
gestão dessa área. Tem ideia do que foi decidido?
RS - Foi decidido um plano de contenção precisamente por causa das caravanas e foi decidido encerrar
alguns caminhos (porque eles vão abrindo caminhos) pela costa e não havia articulação com o parque
natural e fechámos alguns, para que não houvesse esse acesso à costa. E foi elaborado um plano de
tentativa de contenção.
 
JAm - Quanto ao Polis do sudoeste alentejano e costa vicentina, há atrasos?
RS - Eu sei que a coisa não está a avançar da melhor forma. A Câmara está a conversar com eles por
causa das verbas, da ecovia e da ciclovia por construir. E há alguns problemas.
 
JAm - A vila de Sagres continua a ser, em termos turísticos, o ponto nevrálgico das visitas e da
atração do concelho?
RS - Sem dúvida, até pela questão histórica. Pela sua localização geográfica. Embora também
tenhamos Salema e Burgau, que está cada vez mais em ascensão. São polos piscatórios que cada vez
têm mais turistas. São vilas, são pequenas, as praias são boas e as pessoas acabam por procurar cada
vez mais o descanso.
 
JAm - No que respeita à cultura, este ano não correu lá muito bem. Houve muitas suspensões e
adiamentos de atividades. Como foi em Vila do Bispo?
RS - Na cultura, infelizmente, foi um ano de adiamentos e cancelamentos. O que nós retomámos foi o
projeto 365, coisas mais pequenas e que eram feitas na rua. Foi isso que nós retomámos. Mas o
concurso de fado, o festival do percebe, as Maias e outras, foram canceladas. Estamos agora a pensar
fazer o rali de Vila do Bispo a 18 de outubro. Este ano será só com uma prova exterior, fora da
localidade de Vila do Bispo. E temos agora a rota do petisco a decorrer.
A Fortaleza de Sagres espera há vários anos por um novo museu
 
JAm - E relação ao promontório de Sagres, há projetos?
RS - Existe um projeto da Direção Regional de Cultura, que é quem faz a gestão da Fortaleza de
Sagres, para um museu, o Museu dos Descobrimentos. É um projeto que já tem alguns anos e
aguarda visto do Tribunal de Contas. Com a pandemia, não sei qual o ponto de situação. Mas é para
avançar.
 
JAm - Mas há um projeto do Museu do Território para a vila sede de concelho, não é? Em que pé está?
RS - Já iniciou, mas o empreiteiro abandonou a obra. E agora vamos lançar novo concurso. Ele já está
iniciado. O projeto decorre nos antigos celeiros da EPAC. A previsão de inauguração era este verão,
mas deverá ser mais um ano de espera.
 
JAm - No que respeita ao cabo de São Vicente, há alguma novidade?
RS - Há o famoso pôr-do-sol! Vêm milhares de pessoas assistir. É especial, sobre o mar. Há quem
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diga que é o melhor pôr-do-sol da Europa. Vêm milhares de pessoas que vêm e que batem palmas.
 
JAm - Há alguma atividade paralela, ou simultânea, com esse evento da Natureza?
RS - Este ano, fizemos online em articulação com a RTA, pela primeira vez, uma programação de fim-
de-semana que era o Sagres Sunset Shot. Divulgámos nos nossos canais de Facebook e Youtube e
tivemos imensas visualizações. Foi uma forma de ajudar alguns artistas nacionais que cá vieram,
como a Cuca Roseta, o João Pedro Pais, que também nos ajudaram a divulgar o nosso pôr-do-sol,
embora ele seja muito divulgado nas redes sociais.
 
João Prudêncio
 
João Prudêncio
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