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Turistas estrangeiros podem deslocar-se entre concelhos para
irem aos hotéis na Páscoa. Cidadãos portugueses estão proibidos
Secretária de Estado do T urismo esclarece dúvidas levantadas pela associação AHRESP
sobre regras para alojamentos e restaurantes com o plano de desconfinamento. Hotéis
querem preparar a operação, mas ainda não sabem ao certo como o poderão fazer

Estrangeiros, emigrantes ou residentes na Madeira e nos Açores poderão, no período da Páscoa, circular
entre concelhos no continente português para se deslocarem a hotéis ou estabelecimentos de
alojamento local onde tenham feito reserva, mas esta regra não se aplica aos portugueses com
residência no território nacional.

Esta foi uma de várias questões levantadas pela Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal (AHRESP) à Secretaria de Estado do Turismo, tendo em conta uma série de dúvidas acerca do
funcionamento de alojamentos e restaurantes na situação de pandemia com o estado de emergência
atualmente em vigor e o plano de desconfinamento "cauteloso" anunciado a partir de 5 de abril, ainda
sujeito à forma como o surto poderá evoluir.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esclareceu a AHRESP que no período da Páscoa -
considerado o arranque da época turística - só os cidadãos que não tenham residência no país e sejam
"forçados a circular por vários concelhos" de forma a poderem chegar aos hotéis são a exceção à regra
que restringe as deslocações, à semelhança do que foi adotado no período de 30 de outubro a 3 de
novembro.

Os portugueses com residência no território ficarão no período da Páscoa impedidos de circular entre
concelhos, mesmo que seja com a finalidade de ficar num hotel, mantendo-se a norma de permitir
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"deslocações de cidadãos não residentes em território nacional continental para locais de permanência
comprovada", como é o caso dos alojamentos turísticos. O objetivo é o de "evitar a transmissão da
doença covid-19, caso contrário estaríamos a desvirtuar o objetivo da norma", especificou Rita Marques
à AHRESP.

"No que concerne à restrição de circulação entre concelhos a regra em vigor é semelhante às anteriores
regras que já vigoraram noutras épocas festivas, pelo que o entendimento não pode ser diferente. Isto
é, existe uma proibição de circulação no fim de semana de 20 e 21 de março, a qual, atendendo à
contenção exigida para deslocações no período da Páscoa, é aplicável continuamente a partir de 26 de
março", salientou a secretária de Estado do Turismo.

Os restaurantes dentro dos hotéis, e a forma como poderão reabrir, representam uma das principais
áreas nebulosas para a AHRESP. A secretária de Estado do Turismo clarificou que neste caso aplicam-se
as regras da restante restauração, lembrando que a resolução do Conselho de Ministros "define uma
estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença
covid-19, através da fixação de um calendário para as fases de desconfinamento, que pode ser alterado
em função da evolução da situação epidemiológica".

"Aguardamos que seja densificada a disciplina inerente à abertura dos restaurantes, designadamente no
decreto que regulamentar a renovação do estado de emergência, e que fixará as condições de abertura
de bares e restaurantes de hotel, se a evolução da situação epidemiológica assim o permitir", adiantou
Rita Marques à associação do sector.

A partir de 19 de abril, poderemos servir pequenos-almoços e outras refeições em sala, com o máximo
de quatro pessoas por mesa? À questão da AHRESP a secretária de Estado do Turismo respondeu que
"caso se mantenha a premissa" da "evolução favorável da situação epidemiológica", prevê-se que a
partir de 19 de abril os restaurantes, cafés e pastelarias possam acolher no máximo quatro pessoas por
mesa e em esplanadas seis pessoas, "até às 22 horas durante a semana e até às13 horas ao fim de
semana e feriados".

A partir de 3 de maio, os restaurantes dos hotéis poderão servir pequenos-almoços em sala, com o
máximo de seis pessoas por mesa, o que assenta "na verificação da mesma premissa, evolução
favorável da situação epidemiológica e alteração da legislação referente à renovação do estado de
emergência de modo a acolher o calendário fixado", segundo clarificou Rita Marques à AHRESP.

Outra questão de fundo colocada pela associação foi no sentido de saber se os hotéis podem fazer
promoções para o período de Páscoa, mesmo que a publicidade não envolva redução de preço. Segundo
a secretária de Estado do Turismo, tendo em conta o decreto que proíbe a publicidade de práticas
comerciais com redução de preço, "esta prática apenas será permitida se a mesma não for exercida de
forma abusiva". E avança o exemplo de promoções que incidem sobre "uma larga percentagem de
produtos, e se for usado marketing ou outro meio de criação de 'buzz' publicitário com aquele
fundamento, consideramos uma prática abusiva na medida em que o propósito é o de aumentar a
afluência de pessoas".

"Tudo o que for – mesmo em abstrato – apto a aumentar a afluência de pessoas deve ser considerado
abusivo. Devem apenas ser admitidas as promoções sem que as mesmas sejam associadas as
campanhas publicitárias ou de marketing", detalhou Rita Marques.

De acordo com a secretária de Estado do Turismo, "também a "divulgação de folhetos promocionais ou
promoções através de SMS, e-mails/newsletters, mensagens áudio ou outros meios semelhantes –
salvo se exclusivamente para promover “vendas online” – resulta, com probabilidade, no aumento da
afluência e deslocação presencial de pessoas em loja, pelo que consideramos não ser permitida na
medida em que promove o efeito que se pretende evitar com a proibição".

Para a AHRESP, as várias perguntas colocadas ao Governo visam "permitir às empresas prepararem-se
atempadamente para as novas fases que se avizinham". Após receber as respostas da Secretaria de
Estado do Turismo, focadas só nas regras de funcionamento dos alojamentos turísticos, a associação
diz aguardar "com enorme expectativa, a publicação da regulamentação, assim como a resposta às
restantes perguntas colocadas".
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Taxas de tráfego de voos em Faro vão descer 15,5%
Ao contrário da maioria dos aeroportos
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Algarve quer que os trabalhadores do turismo sejam prioritários
na vacinação à covid
Associação de hotéis AHET A defende que dar prioridade na imunização a quem trabalha
no sector será "uma mais valia para o Algarve na fase da retoma" em que se prevê que
uma "disputa acentuada" com os destinos concorrentes

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) defende que o Algarve "à
semelhança do que se verifica em outros destinos turísticos concorrentes" deve considerar os
trabalhadores da hotelaria e da restauração como prioritários nas estratégias de vacinação contra a
covid-19.

"A economia do turismo carateriza-se por ser uma atividade de pessoas para pessoas, obrigando os
consumidores de férias a deslocar-se ao local de produção dos serviços", frisa a AHETA, lembrando que
"o fator humano desempenha neste sector económico um papel mais importante e decisivo do que em
outros sectores, nomeadamente em todas as atividades que compõem a respetiva cadeia de valor do
turismo, com especial incidência nos serviços de alojamento e restauração".

Tendo em conta que a vacinação é de momento "a condição que mais confiança pode induzir na
população em geral, especialmente no que se refere à obtenção da chamada imunidade de grupo", a
associação de hotéis do Algarve exorta "as autoridades de saúde nacionais e regionais a considerar
como prioritária a vacinação dos profissionais hoteleiros e turísticos da maior e mais importante região
turística portuguesa".

Para a AHETA, a vacinação dos profissionais do sector do turismo "assume-se no atual contexto
económico e sanitário como uma mais-valia competitiva na fase da retoma, face a outros destinos
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concorrentes, período em que a disputa competitiva vai ser muito acentuada".

A associação hoteleira também apela a uma "distribuição proporcional de vacinas, uma vez que, no
contexto nacional, o Algarve tem sido contemplado com um número menor de unidades,
comparativamente a outras regiões do país".
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Is this the year governments ‘outlaw’ summer holidays?
Portuguese tourism is on tenterhooks as the prospects for 2021 remain hugely uncertain

Said a report by SIC television over the weekend, 50% of Germans have already said they will not be
travelling abroad this year, while in England the government is deciding on new legislation today
(Thursday) that could well bring in fines of £5,000 for citizens who flout ‘official guidance’ and zip off to
the sunshine for a week or two.

Only a few weeks ago, it “all looked so promising”: secretary of state for tourism Rita Marques was
telling the BBC that Portugal would be ready to receive Brits – who represent a huge slice of its foreign
tourist market – from early May, and Boris Johnson’s government seemed to be saying that the ban on
foreign travel would be lifted on May 17.

Suddenly it all changed. Indeed, the whole atmosphere has changed: Europe is threatening to block
vaccines manufactured within the bloc from filling orders in UK, while politicians in England are saying
‘actually, it may be far too soon to think of any kind of foreign travel this summer…’

The official reason is ‘worrying variants’ running rampant in a Europe that is being “engulfed by a third
wave”.

Yes, a number of Northern European countries have brought in new restrictions due to rising numbers,
but with the exception of Italy (which has an incidence rate still of around 264 cases per 100,000),
southern holiday destinations are ‘doing fine’.

Spain is preparing to welcome tourists; Portugal’s numbers are testament to weeks of crippling economic
lockdown and could hardly be better.

And what is the issue with worrying variants, when millions of Brits have already been fully vaccinated?
One minute we are assured that the vaccinations being pushed so heavily as the way out of this crisis
‘can cope with the British variant, can cope with the South African variant, can cope with the Brazilian
variant’… then one hears the English government “doesn’t want the risk of importing worrying variants”.

This week, specialists told the latest meeting of health authorities and the government that almost 90%
of cases in Portugal now are the so-called British variant – and on that score, we are down to the lowest
numbers since last summer; hospitals are vastly relieved of pressure; intensive care units have fewer
patients than even the experts predicted by the end of March (and we haven’t reached the end of March
yet…).

To a huge degree, people have become so saturated by the ‘bad news’ and official narrative of woe and
worry, that they seem to accept every bit of ‘data’ without query.

Elidérico Viegas, president of AHETA (the Algarve’s hoteliers association), is as pessimistic as anyone in
the industry could be after a year in which normality has morphed into a kind of masochistic science
fiction.

He told SIC wearily over the weekend: “While we can’t bring the ‘sanitary problem’ under control, it will
be difficult to maintain a regular flow of tourists from one country to another, and between countries.”
The solution, in Mr Viegas’ opinion, is for Portugal to ‘do its homework’ and ensure it is seen by other
countries (governments) as a safe travel destination.

But if the sun-loving citizens of one country that used to fill Portugal’s hotels, villas, bars, restaurants and
beaches are being banned from leaving their country for anything but ‘non-essential reasons’ (see
below), business will be hammered.

Mr Viegas agreed. He told SIC: “Many hotels in the Algarve” will very likely stay closed this year.
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TVI24 on Wednesday carried a report with the headline “British tourists advised against coming to
Portugal” – and it was at this point that one had to pause for a moment and realise that all these
‘headlines’ have arrived without any official policy decisions.

They began with the utterances of Dr Mike Tildesley of the Scientific Pandemic Influenza modelling group
that feeds into Sage (the English government’s scientific advisors). He told reporters last Saturday that
overseas holidays this summer (for English citizens) were “extremely unlikely”.

But the policy decision is not due until mid-April. Yes, England’s defence secretary Ben Wallace has played
into the scenario by “refusing to rule out” the possibility that the current travel ban on overseas travel
might be extended to the end of June, but all he actually said was that the English government would
“play it by ear”.

Reading between the lines, what seems much more likely is that the English government will operate a
kind of ‘traffic light’ system controlling foreign travel, similar to the one operated (albeit a tad
shambolically) last summer.

Countries that comply with ‘certain criteria’ would be ‘okayed’ for holidays – in which case, Portugal is
well on track to be at the top of any ‘green list’.

If not, one has to ask the question: how can people continue to believe that vaccines are the answer?
England is a world-leader in the vaccination process. How can it tell its citizens that even so, it is not safe
for them to take a holiday outside the British Isles?

The world’s tourism and aviation sectors can only hold their breaths.

Said Paul Charles, chief executive of the PC Agency travel consultancy: “We’re still eight weeks away
from a re-start of the travel sector and the (English) government has the time to introduce measures
which balance public health with mental health. Widespread testing on arrival at the airport, as well as the
introduction of a clear traffic light system, would enable safe and responsible overseas travel to resume,
while also protect two million jobs at risk if travel this summer can’t be saved.”

Tim Alderslade, chief executive of Airlines UK, told The Times: “It is too early to say what the state of
Covid will be in Europe and globally in 10 weeks. Our focus between now and then must be working with
ministers on a framework for travel that is robust and workable, and can stand the test of time as we
enter the all-important summer period.”

Essential travel includes ‘10 reasonable excuses’
Dubbed the Stanley Johnson loophole, the UK government’s proposed legislation covering fines for
holidaymakers includes ‘10 reasonable excuses’ – 10 ways people CAN get out of England and away to
the sunshine. These are:
¦ Work
¦ Study
¦ Legal obligations or to vote
¦ Moving, selling or renting property
¦ Childcare reasons or to be present at a birth
¦ Visiting a dying relative or close friend
¦ Attending a funeral
¦ Getting married or attending the wedding of a close relative
¦ Medical appointments
¦ Escaping a risk of harm

Bearing in mind Stanley Johnson (Boris Johnson’s father) got round travel restrictions by saying it was
essential that he travel to Greece to make his villa Covid-safe, it’s possible other citizens will use their
own powers of creativity.

Certainly, the exemption pleases property sales. Said Alda Filipe, commercial director of Kronos Homes,
with touristic and residential property developments in Lisbon and the Algarve: “It’s fantastic to see the
UK government recognise the responsibilities that come with owning a property overseas. Buying
overseas, whether to live there permanently, rent your property out or plan for your retirement, is a
huge decision and requires extensive due diligence. There’s a big difference between going on holiday and
deciding to move abroad with your family.”

Post-script from one reader returning from holiday in Costa Rica
Algarve resident and journalist Elizabeth Montalbano returns to her home in Aljezur this weekend after a
month-long stay in Costa Rica. She tells us: “In Costa Rica, they only test if you have symptoms and/or
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need a test for travel. Things are nearly open like normal, just masks in shops and no large gatherings.

People are out and about and not masked outside. Hospitals are operating normally. There are a lot of
tourists like me escaping harsh lockdowns from the EU, Canada and the US, so everyone in business is
raking in the cash due to the lenient policy (you also don’t need a test nor a quarantine to enter the
country. You just need to buy travel insurance to cover you in case you get sick). And yes, people still
get Covid, but there is no hysteria and no grim counting or politicians making up different rules week to
week. Europe seems to be shooting itself in the foot by focusing on Covid all the time. It seems like their
intent is to kill everyone with depression and poverty! If the hospitals are not overwhelmed, they should
stop testing randomly: let people who are sick get tested and go to hospital if necessary (and then
monitor the situation) and let the rest return to their lives…”
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Trabalhadores da hotelaria e restauração devem integrar grupos
prioritários de vacinação
Segundo a AHET A, "a vacinação dos profissionais do setor do turismo assume-se, no
actual contexto económico e sanitário, como uma mais-valia competitiva na fase da
retoma, face a outros destinos concorrentes".

A AHETA defende que o Algarve, à semelhança do que se verifica em outros destinos turísticos
concorrentes, deve considerar os trabalhadores da hotelaria e restauração como prioritários nas
estratégias de vacinação contra a covid-19.

"A economia do turismo caracteriza-se por ser uma atividade de pessoas para pessoas, obrigando os
consumidores de férias a deslocar-se ao local de produção dos serviços. Assim sendo, o fator humano
desempenha, neste setor económico, um papel mais importante e decisivo do que em outros sectores,
nomeadamente em todas as actividades que compõem a respectiva cadeia de valor do turismo, com
especial incidência nos serviços de alojamento e restauração", revela em comunicado.

E lembra que, "a vacinação é, presentemente, a condição que mais confiança pode induzir na população
em geral, especialmente no que se refere à obtenção da chamada imunidade de grupo, a AHETA defende
que as autoridades de saúde nacionais e regionais devem considerar como prioritária a vacinação dos
profissionais hoteleiros e turísticos da maior e mais importante região turística portuguesa".

Segundo a AHETA, "a vacinação dos profissionais do setor do turismo assume-se, no actual contexto
económico e sanitário, como uma mais-valia competitiva na fase da retoma, face a outros destinos
concorrentes, período em que a disputa competitiva vai ser muito acentuada", acrescentando que
"defende a distribuição proporcional de vacinas, uma vez que, no contexto nacional, o Algarve tem sido
contemplado com um número menor de unidades, comparativamente a outras regiões do nosso país".
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AHETA defende que trabalhadores da hotelaria e restauração
integrem grupos prioritários de vacinação
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve - AHET A defende que
a região, à semelhança do que se verifica em outros destinos turísticos concorrentes,
deve considerar os trabalhadores da hotelaria e restauração como prioritários nas
estratégias de vacinação contra a Covid-19

Em comunicado, os hoteleiros algarvios consideram que a economia do turismo que se caracteriza por
ser uma atividade «de pessoas para pessoas», obriga os consumidores de férias a deslocar-se ao local
de produção dos serviços, e nesse sentido, «o factor humano desempenha, neste setor, um papel mais
importante e decisivo em relação a noutros, com especial incidência nos serviços de alojamento e
restauração». Considerando que a vacinação é a condição que mais confiança pode induzir na população
em geral, especialmente no que se refere à obtenção da chamada imunidade de grupo, a AHETA defende
que as autoridades de saúde nacionais e regionais designem como prioritária a vacinação dos
profissionais hoteleiros e turísticos «da maior e mais importante região turística portuguesa». Para a
associação, a vacinação dos profissionais do setor do turismo assume-se, no atual contexto económico
e sanitário, «como uma mais-valia competitiva na fase da retoma, face a outros destinos concorrentes,
período em que a disputa competitiva vai ser muito acentuada». Por outro lado, defende também a
distribuição proporcional de vacinas, admitindo que, no contexto nacional, «o Algarve tem sido
contemplado com um número menor de unidades, comparativamente a outras regiões do país», conclui.
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Espanha não está interessada na ligação ferroviária Algarve-
Huelva - Governo
O ministro das Infraestruturas e da Habitação lamenta que o Governo espanhol não
partilhe a mesma posição do português relativamente à ligação entre o Algarve e a
Andaluzia

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, revelou hoje no parlamento que
Espanha não está interessada na ligação ferroviária por alta velocidade entre Vila Real de Santo António e
a cidade espanhola de Huelva. Durante uma audição regimental na comissão parlamentar de Economia,
Inovação, Obras Públicas e Habitação, o governante lamentou que o Governo espanhol não partilhe a
mesma posição do português relativamente à ligação entre o Algarve e a Andaluzia. “Somos
completamente a favor disso. E achamos incompreensível que o corredor Mediterrâneo termine em
Huelva e não seja estendido até ao Algarve e que não se dê uma oportunidade de o Algarve poder
beneficiar de uma ligação que traga um conjunto de turismo”, afirmou. Pedro Nuno Santos ressalvou que
a ligação entre Vila Real de Santo António e Huelva é considerada “fundamental” pelo Governo
português, mas que sem o interesse dos espanhóis “nada feito”. “O problema é que os espanhóis não
têm revelado nenhum interesse e isso dificulta muito o nosso trabalho. Nós não conseguiremos fazer
uma ligação a Huelva se os espanhóis não quiserem”, reiterou. No entanto, o ministro das
Infraestruturas e da Habitação assegurou que o Governo português tem feito e irá continuar a fazer um
trabalho de sensibilização junto de Governo espanhol. “Estamos a fazer aquilo que podemos. Esse tema
foi falado na Cimeira, já tivemos várias reuniões, mas o interesse deles não o mesmo que o nosso”,
apontou. Pedro Nuno Santos defendeu ainda a reabertura da linha do Douro e da Régua até Barca de
Alva (Viana do Castelo), mas adiantou que esta não se irá estender do lado espanhol. “A extensão até
Barca de Alva tem um potencial turístico muito interessante, mais até do que a ligação a Espanha,
porque nós não a iremos ter. Os espanhóis não têm qualquer interesse e já nos disseram”, adiantou.
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Algarve: Estudo avalia necessidades residenciais de idosos
Os pensionistas que residem no Algarve ou planeiam mudar-se para a região vão ser alvo
de um inquérito que visa “melhor compreender as suas necessidades, nomeadamente ao
nível residencial”, anunciou o Turismo do Algarve

Os pensionistas que residem no Algarve ou planeiam mudar-se para a região vão ser alvo de um
inquérito que visa “melhor compreender as suas necessidades, nomeadamente ao nível residencial”,
anunciou o Turismo do Algarve. O objetivo do inquérito passa por “desenvolver na região uma oferta
adequada às expectativas específicas deste nicho de mercado cada vez mais importante”. Promovido
pela consultora internacional ProMatura, líder global em pesquisa de mercado para comunidades
residenciais, e pela ILM, consultora imobiliária especializada no setor da hotelaria e turismo, o «Algarve
Senior Living Survey» é anónimo e integra uma pesquisa multinacional que vai comparar
comportamentos, motivações, tendências e características da procura nos Estados Unidos da América,
Reino Unido, Austrália, Canadá e Portugal (Algarve). Os promotores do estudo contam encaminhar o
inquérito a mais de 30 mil seniores do Algarve, de todas as nacionalidades e perfis demográficos, tendo
estabelecido parcerias com associações de estrangeiros residentes na região, hospitais privados, jornais
em língua inglesa e diversas entidades, incluindo a Região de Turismo do Algarve, que assim terá acesso
aos resultados deste estudo pioneiro no país. “O Algarve tem sido distinguido como um dos melhores
destinos do mundo para viver a reforma, não apenas pelo bom tempo durante todo o ano e pela
qualidade das praias e golfes, mas também por oferecer outros requisitos muito valorizados pelos
aposentados: da segurança aos cuidados de saúde, passando pelo custo de vida, oferta de imobiliário e
existência de uma comunidade estrangeira estabelecida, são alguns dos principais atributos que fazem
desta uma região acolhedora para quem procura reformar-se fora de portas”, salienta a RTA.
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TAP: de motivo de orgulho a vergonha nacional
Novela ou reality show, o espetáculo a que estamos a assistir no braço-de-ferro entre o
ministro das Infraestruturas e o acionista da Groundforce, Alfredo Casimiro, é indecoroso

TAP: de motivo de orgulho a vergonha nacional

Novela ou reality show, o espetáculo a que estamos a assistir no braço-de-ferro entre o ministro das
Infraestruturas e o acionista da Groundforce, Alfredo Casimiro, é indecoroso

Os portugueses já não precisam de ver as novelas da noite como Amor Amor, na SIC, ou Bem me Quer,
na TVI, porque têm dia após dia escarrapachada nos noticiários a novela da TAP e da Groundforce. Ou
será antes um reality show? Muitos apontaram, na devida altura, que a renacionalização da
transportadora aérea pelo Governo de António Costa era um erro tremendo. Mas estávamos no tempo
das vacas gordas e aparentemente era uma questão de orgulho nacional: podíamos ficar todos inchados
porque a TAP voltava a ser dos portugueses. Rapidamente começaram a revelar-se as fragilidades e
desvantagens de tal solução. Mas com a crise gravíssima no setor da aviação já não há margem para
dúvidas: o problema é gigantesco e, como a empresa foi nacionalizada, diz respeito a todos os
portugueses. Novela ou reality show, o espetáculo a que estamos a assistir no braço-de-ferro entre o
ministro das Infraestruturas e o acionista da Groundforce, Alfredo Casimiro, é indecoroso. Numa ocasião,
Pedro Nuno Santos disse que a posição de Casimiro era para “pulverizar” (uma expressão que lhe ficará
colada como uma outra em que se referiu ao não pagamento da dívida como uma “bomba atómica” que
poderíamos utilizar contra os credores – ou emprestadores, consoante o ponto de vista). Pedro Nuno
queixou-se que foi revelada neste caso uma conversa privada sem sua autorização. Mas não se coíbe de
trazer a guerra para o espaço público.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em
casa ou subscrever a nossa assinatura digital.
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PUBLITURIS

25/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 422

REACH: 0

Algarve quer trabalhadores da hotelaria e restauração nos grupos
prioritários de vacinação
Para a associação, a vacinação dos profissionais do sector do turismo assume-se, no
actual contexto económico e sanitário, "como uma mais-valia competitiva na fase da
retoma".

Os trabalhadores da hotelaria e restauração devem integrar grupos prioritários de vacinação. Esta é uma
exigência da AHETA – Associação de Hotelaria e Empreendimentos Turísticos do Algarve, que
defende que “o Algarve, à semelhança do que se verifica em outros destinos turísticos concorrentes,
deve considerar os trabalhadores da hotelaria e restauração como prioritários nas estratégias de
vacinação contra a COVID-19”.

Para a associação, a vacinação dos profissionais do sector do turismo assume-se, no actual contexto
económico e sanitário, “como uma mais-valia competitiva na fase da retoma, face a outros destinos
concorrentes, período em que a disputa competitiva vai ser muito acentuada”. A AHETA recorda ainda
que o factor humano desempenha um importante papel na economia do turismo, nomeadamente “em
todas as actividades que compõem a respectiva cadeia de valor do turismo, com especial incidência nos
serviços de alojamento e restauração”.

Por outro lado, a AHETA defende ainda a distribuição proporcional de vacinas, “uma vez que, no contexto
nacional, o Algarve tem sido contemplado com um número menor de unidades, comparativamente a
outras regiões do nosso país”.
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TSF ONLINE

25/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 0

Empresários da hotelaria do Algarve querem prioridade na
vacinação
Presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve sublinha
que a região é a mais importante do país a nível turístico.

A Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve considera que os trabalhadores do
setor, naquela região, devem ser prioritários na vacinação contra a Covid-19. À TSF, o presidente da
Associação destaca o risco acrescido para quem trabalha na hotelaria e restauração.

"Uma vez que o turismo, como se sabe, é uma atividade que implica a deslocação das pessoas da sua
residência normal para outra - e portanto há contacto humano -, faz sentido, se tivermos um maior
número de pessoas vacinadas, que isso seja uma mais-valia competitiva da nossa oferta relativamente à
concorrência"

Nessa perspetiva, e sendo o Algarve a "maior e mais importante região turística" do país, a AHETA
defende que "faz sentido" considerar prioritária a vacinação dos trabalhadores da hotelaria da região.

"Estamos a falar, também, de interesses económicos, sobretudo para o país", assinala Elidérico Viegas,
que pede que esse mesmo interesse seja levado em conta pelo Governo ao decidir sobre a matéria.

"Nem sequer estamos a ser inovadores", assinala o responsável, que nota que "outros destinos
concorrentes", como a Grécia, já seguiram esta lógica de vacinação.
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JORNAL DO ALGARVE

25/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Escola de hotelaria abre curso de Turismo de Natureza
Vila Real de Santo António
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CORREIO DA MANHÃ

25/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 0

Rita Marques
Apesar da pandemia, Portugal ainda gera interesse: é o melhor país da Europa a visitar
em 2021 pelo European Best Destinations
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DINHEIRO VIVO

25/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: 0

Beja a complementar Lisboa ″não seria um aeroporto
competitivo″
Pedro Nuno Santos alega que a opção de Beja em detrimento do Montijo ou de Alcochete
serve para quem "não quer verdadeiramente um aeroporto".

Beja não é uma alternativa competitiva a Montijo ou Alcochete para complementar o aeroporto de
Lisboa. O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, explicou esta quarta-feira
porque recusa colocar esta infraestrutura na avaliação ambiental estratégica para o futuro das ligações
aéreas da região da capital.

"O aeroporto em Beja é importante para a região do Baixo Alentejo mas não pode ser para Lisboa. São
129 km em linha reta até Lisboa e mais de 170 km de estrada. Na Europa, nenhum dos principais
aeroportos está a mais de 50 quilómetros - os que há estão em declínio. Só defende Beja quem não
quer verdadeiramente um aeroporto", respondeu o governante à deputada Inês de Sousa Real, do PAN.

Alegando motivos ambientais, o PAN tem defendido o atual aeroporto como um complemento à
operação do aeroporto Humberto Delgado, em vez da opção por Montijo ou Alcochete. Para o ministro,
"o impacto ambiental de Beja atualmente é muito diferente do que existiria com esta alternativa. Beja
não seria um aeroporto competitivo".

Os defensores de Beja não ficam por aqui: exemplo disso é o presidente da associação dos empresários
desta região do Baixo Alentejo. Filipe Pombeiro assinalou, no início de março, que, "com uma boa
ferrovia e uma boa rodovia, numa hora estamos em Lisboa".

Também a consultora FIRMA defendeu a opção do aeroporto de Beja, através da construção de uma
linha de alta velocidade com hub em Beja e ligação direta às principais regiões, como Lisboa (a 40
minutos), Porto (a 80 minutos), Faro e Badajoz (a 20 minutos) e Madrid (a 125 minutos).

Ainda na ferrovia, a Infraestruturas de Portugal vai estudar a ligação do aeroporto de Beja à linha
ferroviária do Alentejo.
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A variante para o aeroporto de Beja poderá custar 20 ou 26 milhões de euros e permitir uma viagem de
comboio até Lisboa em cerca de 1 hora e 30 minutos.

A escolha mais barata tem uma extensão de 12,8 quilómetros; serve para as instalações militares e o
transporte de mercadorias por via aérea. A opção mais cara está mais vocacionada para passageiros e
prolonga-se por perto de 17 quilómetros.
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JORNAL DO ALGARVE

25/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: 0

Aeroporto com queda de 86% em janeiro
Movimento de passageiros

21/51



JORNAL DO ALGARVE

25/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Medidas anunciadas para a hotelaria “sabem a pouco”
A AHET A criticou esta semana a exiguidade das linhas de crédito a fundo perdido à
hotelaria, recordando que as restantes linhas “são empréstimos que terão de ser pagos
com encargos” e considerou que as medidas anunciadas “sabem a pouco”, tendo sido
tomadas “na perspetiva de uma retoma progressiva da economia que, no caso do
turismo, ainda não aconteceu”.
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PÚBLICO

25/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 0

Inspira, Portugal!
O ciclismo de recreio e o turismo com bicicleta apresentam um assinalável potencial de
aproveitamento do património natural e humano do nosso país, valorizando as
excelentes condições com que Portugal presenteia quem gosta de pedalar.

Num momento particularmente desafiante das nossas vidas, em que todos fomos forçados a alterar
comportamentos devido ao contexto pandémico, a bicicleta e o ciclismo permitem encarar com
otimismo os próximos tempos.

Se, até agora, já assistíamos a uma tendência crescente de valorização social daquela que é uma das
mais grandiosas invenções da humanidade, nomeadamente nos domínios da mobilidade urbana, da
prática desportiva amadora e do turismo, tornou-se ainda mais evidente que o apelo das atividades de ar
livre sairá reforçado da crise global provocada pela covid-19. Por um lado, devido ao menor risco
sanitário associado aos ambientes exteriores, e ao incremento da adoção de estilos de vida ativos,
responsáveis e saudáveis; mas também pela necessidade de estimular a retoma económica, de forma
sustentável, mesmo em territórios de baixa densidade.

Neste enquadramento, o ciclismo de recreio e o turismo com bicicleta apresentam um assinalável
potencial de aproveitamento do património natural e humano do nosso país, valorizando as excelentes
condições com que Portugal presenteia quem gosta de pedalar, sobejamente reconhecido e até já
sinalizado pelo Estado – embora pouco mais do que isso, até ao momento (!) – na Estratégia Nacional
para a Mobilidade Ativa Ciclável (ENMA).

Para quem esteja atento, é evidente que a recuperação da economia e do emprego no período pós-
pandemia deverá passar por investir decisivamente nesta área: no desenvolvimento e regulamentação
de produto turístico, na sua promoção e ativação, mas também capacitando os agentes envolvidos
nesta cadeia de valor ainda pouco explorada.

A Federação Portuguesa de Ciclismo tem consolidado a sua posição no setor do turismo, na medida em
que este se sobrepõe com o estímulo da prática desportiva e ciclismo de recreio. Tal desiderato tem sido
compatível com a realização de competições nacionais e internacionais (das quais a Volta ao Algarve é o
expoente máximo), com a promoção de estágios desportivos (com epicentro no Anadia Cycling Centre),
ou no apoio à organização de eventos de massas na vertente “Ciclismo para Todos”.

Também a rede Cyclin’ Portugal que, em finais de 2020, ascendeu a um recorde de 35 projetos
homologados e mais de 12.000 quilómetros de percursos mapeados (BTT, estrada e “gravel”),
demonstra a relevância de regular a implementação das iniciativas que surgem um pouco por todo o
país, mas também que é possível integrar, num mesmo pelotão, entidades privadas, públicas e
associativas em prol de objetivos comuns.
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Em termos qualitativos, destaque-se o trabalho realizado no apoio à estruturação, mapeamento e
classificação turístico-desportiva da rede de percursos cicláveis das Aldeias Históricas de Portugal, numa
ação particularmente rigorosa, colaborativa e inovadora pela amplitude da recolha e tratamento técnico
da informação, bem como pelos conteúdos produzidos.

As centenas de participações no recente II Fórum Cyclin’ Portugal reforçam o interesse suscitado por
esta área de atividade, e a importância da formação e partilha de conhecimento no seio de uma rede
crescente que abrange profissionais, praticantes e entusiastas voluntários.

No âmbito deste evento, a publicação da primeira edição do Anuário Cyclin’ Portugal representa mais
uma etapa na consolidação desta rede e das suas ambições e propostas, visando sistematizar a oferta
regulada pela Federação Portuguesa de Ciclismo num formato concebido para alcançar o público
interessado em pedalar pelos caminhos de Portugal com conforto e em segurança. Espera-se também
que seja a matéria-prima com a qual agentes e operadores turísticos possam inspirar cada vez mais
ciclistas nacionais e estrangeiros a usufruírem da diversidade e qualidade da nossa oferta.

Façamos todos votos para que, em 2021, seja possível voltar a pedalar, e não mais parar de inspirar o
ar puro por esse país fora!

Coordenador do projeto Cyclin’ Portugal e vice-presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico
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JORNAL DO ALGARVE

25/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • BREVES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 840

REACH: 0

A convite da RTA
Nuno Markl e Vasco Palmeirim fazem cataplana algarvia em direto
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DN

25/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 0

Ministro diz que Casimiro enganou o governo, empresário nega |
TAP: 800 trabalhadores terão aderido às medidas
Ministro diz que Casimiro enganou o governo, empresário nega | T AP: 800 trabalhadores
terão aderido às medidas
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CORREIO DA MANHÃ

25/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • WILSON LEDO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 0

Turista estrangeiro pode circular
Estrangeiros, emigrantes e ilhéus só podem cruzar concelhos para chegar ao alojamento
reservado
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DN

25/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • EDITORIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 0

Gestores de mãos e pés atados
Por: Rosália Amorim
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PÚBLICO

25/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 0

Avaliação ambiental trava nova lei de aeroportos
Avaliação ambiental trava nova lei de aeroportos
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PÚBLICO

25/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 0

TAP já recebeu mais de 700 candidaturas ao programa de saídas
voluntárias
T erminou ontem o prazo para aderir ao programa de medidas voluntárias apresentado
pela transportadora aérea
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JORNAL DE NEGÓCIOS

25/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • BREVES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 0

Estrangeiros podem chegar a alojamentos
A partir da próxima sexta- -feira, 26 de março, e até ao fim de semana da Páscoa, só os
“cidadãos não residentes no território nacional” poderão circular entre concelhos para
fins turísticos
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JORNAL DE NEGÓCIOS

25/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 2960

REACH: 0

Alcochete obriga a ponte, autoestrada e alta velocidade
O Governo diz que a construção gradual de um aeroporto em Alcochete “não é viável”
porque obriga desde logo a infraestruturas
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JORNAL DE NEGÓCIOS

25/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 0

Nova administração da TAP só deverá entrar em maio
Pedro Nuno Santos reconhece como provável que a aprovação do plano de
reestruturação da T AP só aconteça em maio e que isso “atrasa a entrada da nova
administração”
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JORNAL DE NEGÓCIOS

25/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 0

TAP equaciona venda da Groundforce
Pedro Nuno Santos diz que a venda dos 49,9% que a companhia aérea detém na
empresa de “handling” está a ser equacionada para facilitar uma solução estrutural
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JORNAL DE NOTÍCIAS

25/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

Ministro acusa Casimiro de enganar o Estado | 800 pedidos de
adesão às medidas voluntárias na TAP | PSD e PAN pedem
audição urgente da APA | Inseminação pós-morte votada hoje
Ministro acusa Casimiro de enganar o Estado | 800 pedidos de adesão às medidas
voluntárias na T AP | PSD e PAN pedem audição urgente da APA | Inseminação pós-morte
votada hoje
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SAPO

25/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Turistas vão poder circular entre concelhos no período da Páscoa
para irem até hotéis. Portugueses não
Numa série de esclarecimentos prestada à AHRESP, a secretária de Estado do T urismo,
afirmou que no período da Páscoa, estão permitidas as "deslocações de cidadãos não
residentes em território nacional continental para locais de permanência comprovada",
como é o caso dos alojamentos turísticos.

Os cidadãos residentes no continente estarão, no período restritivo correspondente à Páscoa, inibidos de
circular entre concelhos, mas o mesmo não acontece com estrangeiros, emigrantes ou residentes das
regiões autónomas dos Açores e da Madeira, que poderão deslocar-se pelo território continental para
chegarem a hotéis, ou outro tipo de alojamento que tenham reservado, para passar estes dias.

A notícia avançada pelo Expresso cita os esclarecimentos dados pela secretária de Estado do Turismo,
Rita Marques, a uma série de questões colocadas pela Associação de Hotelaria, Restauração e Similares
de Portugal (AHRESP). Segundo a governante, na Páscoa, só os cidadãos que não tenham residência no
continente e sejam assim "forçados a circular por vários concelhos", de forma a poderem chegar aos
alojamentos, são a exceção à regra que restringe as deslocações.

Rita Marques diz que a exceção não é nova e relembra as medidas adotadas no período entre 30 de
outubro a 3 de novembro de 2020, em que a mesma exceção se aplicou. A norma permite "deslocações
de cidadãos não residentes em território nacional continental para locais de permanência comprovada",
como é o caso dos alojamentos turísticos.

Os residentes no território, mesmo que tenham feito algum tipo de reserva num alojamento fora do
concelho, ficam impedidos de circular para fora do concelho de residência nesse mesmo período.

"No que concerne à restrição de circulação entre concelhos a regra em vigor é semelhante às anteriores
regras que já vigoraram noutras épocas festivas, pelo que o entendimento não pode ser diferente. Isto
é, existe uma proibição de circulação no fim de semana de 20 e 21 de março, a qual, atendendo à
contenção exigida para deslocações no período da Páscoa, é aplicável continuamente a partir de 26 de
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março", explicou Rita Marques
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JORNAL DE NEGÓCIOS

25/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CATARINA ALMEIDA

PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 2960

REACH: 0

Grandes empresas do turismo vão ter mais descontos na TSU
Em causa estão as novas condições do chamado “apoio à retoma” nos meses de março,
abril e maio
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JORNAL DE NEGÓCIOS

25/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 0

Nuvens da pandemia ameaçam verão português
O aumento dos contágios nos países parceiros de Portugal poderá ditar um verão mais
cinzento para a economia portuguesa
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EXECUTIVE DIGEST

25/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Lay-off simplificado chega hoje a empresas com "paragem"
superior a 40%
O diploma que estabelece o alargamento do ‘lay-off’ simplificado e o prolongamento do
apoio à retoma, entre outras medidas para mitigar o impacto da pandemia, foi ontem
publicado em Diário da República, entrando hoje em vigor.

O diploma que estabelece o alargamento do ‘lay-off’ simplificado e o prolongamento do apoio à retoma,
entre outras medidas para mitigar o impacto da pandemia, foi ontem publicado em Diário da República,
entrando hoje em vigor.

O decreto-lei do Governo, promulgado na terça-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de
Sousa, prevê o alargamento do ‘lay-off’ simplificado “às empresas cuja atividade, não estando suspensa
ou encerrada, foi significativamente afetada pela interrupção das cadeias de abastecimento globais, ou da
suspensão ou cancelamento de encomendas”.

Até agora, o ‘lay-off’ simplificado estava acessível apenas às empresas que foram obrigadas a encerrar
ou a suspender a atividade.

Segundo o diploma, pode agora aceder ao ‘lay-off’ simplificado “o empregador que se encontre em
paragem total ou parcial da atividade da empresa ou estabelecimento superior a 40%, no mês anterior
ao do requerimento a efetuar no mês de março e abril de 2021, e que resulte da interrupção das cadeias
de abastecimento globais, ou da suspensão ou cancelamento de encomendas, nas situações em que
mais de metade da faturação no ano anterior tenha sido efetuada a atividades ou setores que estejam
atualmente suspensos ou encerrados por determinação legislativa ou administrativa de fonte
governamental”.

Com o diploma, o ‘lay-off’ simplificado passa também a abranger os sócios-gerentes, ou seja, os
membros de órgãos estatutários que exerçam funções de gerência, com declarações de remunerações e
registo de contribuições na Segurança Social e com trabalhadores a seu cargo.
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É ainda prolongada a vigência, até 30 de setembro de 2021, do apoio extraordinário à retoma
progressiva e são estabelecidas, neste apoio, novas isenções contributivas e dispensas parciais para os
setores do turismo e da cultura.

Com a entrada em vigor do diploma, é ainda reativado o apoio extraordinário à redução da atividade
económica para trabalhadores do turismo, cultura, eventos e espetáculos, cuja atividade, não estando
suspensa ou encerrada, está ainda assim “em situação de comprovada paragem”.

Previsto está também um apoio adicional simplificado para as microempresas durante o terceiro
trimestre de 2021 e um novo incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial.

Este pacote de medidas foi aprovado em Conselho de Ministros em 11 de março.
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