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A previsão é que o certificado verde digital comece a ser usado a
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80% das empresas do sector das agências de viagem estão em
lay-off
Pedro Costa Ferreira assumiu ainda que em 2019, antes da pandemia começar a fazer
baixas, "o sector das agências de viagens estava em franca expansão com bons números
económicos". "T inha acabado de bater o recorde de emissões de passagens aéreas, com
mais de mil milhões de passagens aéreas emitidas

Em resposta aos partidos durante a Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, o
presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira,
revelou que 80% das empresas do sector estão em lay-off e que “praticamente todas as empresas
recorreram aos apoios”.Uma questão transversal a todos os partidos que estiveram presentes na
audição parlamentar (CDS-PP, Bloco de Esquerda, PS e PSD) foi a dos apoios entregues e requeridos
pelas empresas do sector. Em resposta a Filipa Roseta do PSD, Pedro Costa Ferreira disse que “80% do
nosso sector está em lay-off, praticamente todas as empresas recorreram aos apoios, nomeadamente
ao Apoiar, portanto grande parte das empresas estão a beneficiar desses apoios”.“Quando vão voltar à
vida?”, questionou-se o presidente da APAVT, referindo-se à paragem obrigatória da atividade por parte
das empresas de viagens e turismo, sustentando em seguida que este regresso “depende de como
vamos conseguir organizar o voltar à vida”. “Se nós conseguirmos prosseguir com a vacinação, tirar o
medo das pessoas e voltar a trabalhar e viver, acho que muitos de nós vamos resistir. Se vamos resistir
todos? Julgo que à maior crise de sempre, em nenhum ponto da economia vão resistir todos”, realçou.À
deputada Isabel Pires, Pedro Costa Ferreira notou é necessário “melhor o tempo que passa entre o
anúncio e a efetividade” do recebimento dos apoios. “As últimas tranches do Apoiar Rendas e Apoiar.pt
ainda não começaram a ser pagas. Começámos esta semana a receber respostas se estão aprovadas
ou não, e esperamos que sejam pagas de forma célere”.“Seria importante que se conseguisse
descomplicar esta questão do lay-off não escondendo a importância vital que teve para as empresas a
sua existência até agora. Mas tem mudado muito o sistema: no início tivemos uma entrada quase que

2/39



abstida nesta história com muitas alterações e dúvidas. Fomos ganhando alguma estabilidade e seria
importante que continuássemos a descomplicar administrativamente a adesão a estes sistemas”,
apontou a Cecília Meireles na questão do lay-off.A Nuno Fazenda do PS, Pedro Costa Ferreira admitiu
que os apoios são significativos mas que não chegam. “Os apoios são significativos, foram fundamentais
para as empresas continuarem vivas mas continuam insuficientes”, notou. O responsável da organização
elogiou ainda o sistema de apoios montado pelo ministro da Economia e pela secretária de Estado do
Turismo, considerando-o como “um sistema de apoios dinâmico, e concordamos com isso pois não era
possível nem necessário que todos os apoios apareçam num primeiro momento, eles têm de aparecer à
medida que a crise se desenvolve e é isso que tem acontecido, mas com algum atraso”, notou.Ainda
assim, Pedro Costa Ferreira apontou que as empresas estão a conseguir manter o emprego durante a
crise sanitária, sendo esta “a maior, e quase única, preocupação dos empresários”.Pedro Costa Ferreira
assumiu ainda que em 2019, antes da pandemia começar a fazer baixas, “o sector das agências de
viagens estava em franca expansão com bons números económicos”. “Tinha acabado de bater o
recorde de emissões de passagens aéreas, com mais de mil milhões de passagens aéreas emitidas por
agências em Portugal”, evidenciou.Volvidos dois anos e uma pandemia com várias vagas, o presidente
da APAVT sustenta que o “momento da retoma será o mais desafiador em termos económicos”,
acrescentando que “ninguém vai voltar de boa saúde”, voltando à economia “empresas endividadas,
empresários endividados e empresas tecnicamente falidas”. Ainda assim, Pedro Costa Ferreira acredita
que estas “são provavelmente empresas que daqui a três anos estarão recuperadas e capazes de
manter o emprego”.Relativamente à viabilidade das empresas após a pandemia e na retoma económica,
em resposta a Cecília Meireles do CDS-PP, o presidente da APAVT esclareceu que “o principal é saber que
empresas eram viáveis em 2019” porque as normas de acesso aos apoios estão a seguir as empresas
que seriam viáveis no ano anterior à pandemia. “Temos pena que em mais modelos de apoio não seja
possível ao empresário corrigir alguns desequilíbrios que pudesse ter em 2019 porque se o empresário
acredita na empresa, todos os que estão a apoiar deviam acreditar, sobretudo se entra com o seu
próprio dinheiro”.Ainda sobre a retoma económica, o responsável relembrou que as empresas ainda
estão hoje sem trabalhar. “Esperamos reabrir com os processos de desconfinamento. Na retoma, o que
mais de importante temos de fazer é vacinar e simplificar”, disse, lembrando o exemplo do processo de
vacinação na China e em Israel, onde a maioria da população já regressou ao normal.“Do nosso ponto
de vista, as reservas ainda estão muito em baixa, mas se conseguirmos vacinar, simplificar a harmonizar
as viagens, os vacinados e muitos testes negativos têm de poder viajar livremente e julgo que ainda
vamos a tempo de fazer algumas reservas de última hora importantes, até porque o desejo de viajar
está aí assim nos deixem, pelo menos, tirar passaportes que é um direito básico das pessoas”,
sublinhou.Ao abordar o tema moratórias, questionado pelo CDS-PP, o presidente da APAVT relembrou
que os “desenhos de recapitalização que o Governo tem anunciado tem de sair antes do fim das
moratórias” e que espera “que estes desenhos, que têm bases em fundos europeus e regras por causa
dessa mesma base que achamos que vão afastar as empresas mais pequenas, o importante é desenhar
estes sistemas com capacidade de capital com dívida a longo prazo que depois pode ser ou não passada
a capital para as grandes empresas”. “Para as empresas pequenas acho que teríamos de arranjar uma
solução próxima do programa Apoiar porque é simples, tem funcionado e era acertar uma tranche para
as pequenas e micro empresas, e a partir daí sair das moratórias”. Ler mais
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Itália vai impôr quarentena de cinco dias a todos os viajantes da
UE
A Itália vai impor uma quarentena de cinco dias e testes aos viajantes dos Estados-
membros da União Europeia tal como já acontece com aqueles que são de países
terceiros.

A Itália vai impor uma quarentena de cinco dias e testes aos viajantes dos Estados-membros da União
Europeia tal como já acontece com aqueles que são de países terceiros.

Qualquer viajante da UE terá que fazer um teste antes da partida, respeitar uma quarentena de cinco
dias e depois fazer um novo teste no final desse período, medida já em vigor para países fora da UE,
explicou fonte do Ministério italiano da Saúde.

A medida "aplica-se a todos os que saem e chegam" ao país, inclusive os próprios italianos, adiantou um
responsável do ministério.

A data de entrada em vigor desta nova restrição não foi divulgada, mas o fim de semana da Páscoa, que
começa na sexta-feira e termina no final de domingo, é tradicionalmente muito procurado pelos turistas
estrangeiros.

A maior parte da Itália está atualmente sujeita a severas restrições para conter contágios da terceira
vaga da pandemia de covid-19, que incluem o encerramento de todos os bares e restaurantes e
limitação de viagens.

Toda a península tem classificação como "zona vermelha" (alto risco de contágio e restrições máximas)
no fim de semana da Páscoa, uma festa muito popular que costuma ser ocasião para reuniões familiares.
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Na segunda-feira, o país contabilizou 417 mortes em 24 horas e um aumento da pressão hospitalar,
enquanto 12.916 novas infeções foram registadas.

O número de óbitos em Itália desde o início da emergência sanitária, em fevereiro do ano passado, subiu
para 108.350, num total de 3.544.957 infeções.

Dos 565.993 atualmente contagiados, 32.884 estão hospitalizados, mais 504 do que na véspera, e
3.721 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 42 do que no domingo.

Ao mesmo tempo, a campanha de vacinação avança com 9.499.293 doses administradas, e 2.996.933
pessoas já imunizadas com as duas doses necessárias do fármaco.
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Actualidade: Agências de viagens pedem continuação dos apoios
e regras claras para reabertura
O presidente Associação Portuguesa das Agências de Viagens e T urismo (APAVT ), Pedro
Costa Ferreira, defendeu hoje a continuação dos apoios às empresas no momento da
retoma, que será "crítico" e pediu regras claras para a reabertura.

O presidente Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira,
defendeu hoje a continuação dos apoios às empresas no momento da retoma, que será "crítico" e pediu
regras claras para a reabertura.

"O momento da retoma é efetivamente o momento mais crítico do ponto de vista da tesouraria. [...]
Temos de continuar com um sistema de apoios, que será apenas coerente e apenas minimamente justo
se continuar, e permitirá que os anteriores apoios não caiam em saco roto", disse Pedro Costa Ferreira,
que foi ouvido pelos deputados da comissão eventual para o acompanhamento da aplicação das
medidas de resposta à pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social.

Na opinião do responsável, é necessário regras claras para a reabertura da atividade, bem como a
harmonização das restrições às viagens, para que o setor do turismo consiga ser o "motor" da
recuperação económica.
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Empresários do Algarve anseiam por turistas e temem falências
Os empresários do Algarve anseiam por turistas e antecipando mais um verão fraco face
às restrições para conter a pandemia de Covid-19 temem que muitas empresas não
consigam aguentar o inverno e abram falência.

Apesar de, para muitos, a imagem mais comum do Algarve continuar a ser o sol e a praia, são os
campos de golfe que no final do inverno "abrem" a época turística da região, atraindo milhares de
golfistas, sobretudo britânicos, para umas partidas no clima ameno do sul da Europa.

De há uns anos para cá este tem sido o motor que anima o tipicamente sazonal turismo algarvio durante
a época baixa, mas a pandemia está a provocar um verdadeiro "desastre" no setor, já que os
praticantes estão impedidos de jogar.

"No Algarve estamos muito mal, porque vive só do turista golfista, são muito poucos os residentes que
jogam golfe na região. Só nos primeiros três meses de 2021 são mais de 300 mil voltas de golfe que
não se jogaram. É um desastre", lamenta o administrador do Grupo Pestana para o golfe.

Em declarações à Lusa, José Matias recorda que são já "duas épocas altas do golfe sem turistas", uma
vez que em outubro do ano passado, a outra altura do ano em que os campos de golfe ficam cheios no
Algarve, "também houve confinamento".

Os cinco campos de golfe que o grupo gere na região representam 60 mil voltas não realizadas em
2021, o que equivale a perdas de dois milhões de euros, sublinha o também presidente da associação
Algarve Golfe.

"O nosso agosto é agora. A época alta do golfe é no inverno, estamos na nossa época altíssima", realça,
estranhando que, com os casos a baixar na região, a modalidade "não possa ser praticada", como "já
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acontece na Madeira".

"O golfe é jogado por pessoas individuais, em campo aberto, não divide nada com o outro jogador, nem
a bola, nem os tacos de golfe. Por isso, não se compreende que nós estejamos fechados e outras
atividades estejam abertas", refere.

Muitos dos residentes dos empreendimentos de golfe são estrangeiros que compraram casa para
praticar a modalidade e estão "fechados em casa", apenas podendo fazer caminhadas nos campos,
como é o caso de um residente holandês que se aproxima da reportagem da Lusa para perguntar a José
Matias quando poderá jogar. Mas a resposta é vaga: "Talvez a depois da Páscoa".

Aquele responsável revela que continuam a "receber e a reagendar reservas" de ingleses, irlandês,
escoceses alemães e suecos, que estão "desejosos de vir jogar golfe para o Algarve", sublinha.

Mais perto do mar, o desalento é semelhante, com algumas empresas marítimo-turísticas em "situação
muito crítica", depois de um verão "muito curto", sem o mercado britânico que lhe permitiria arrecadar
receita para a "travessia no deserto" no inverno, aponta Carlos Viegas.

"Há empresas, neste momento, que estão com embarcações à venda, a passar dificuldades e os apoios
também não são suficientes", realça o empresário, que pertence à direção da Associação Portuguesa de
Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos (APECATE).

A esperança agora é que o "passaporte da vacinação" possa permitir abrir os corredores aéreos e
justificar a retoma da atividade, afirma, avisando que este verão "vai ser muito curto".

Com as moratórias aos créditos a terminarem em setembro, Carlos Viegas receia que muitas empresas
"não consigam aguentar" mais um inverno, depois de em 2020 apenas terem conseguiram começar a
operar em julho.

Um outro empresário do setor relata à Lusa que "há muitas famílias" a viverem de seis meses de
trabalho, mas que têm de fazer face aos custos quando "estão parados", o que não se consegue com
apenas "um mês ou um mês e meio de trabalho".

No entanto, ainda tem alguma esperança para este verão: "[O] Reino Unido aqui para nós é o mundo, é
tudo. Se abrirem [os corredores aéreos] e tivermos umas expectativas boas e nada de pandemias e
confinamentos, eu penso que teremos um bom verão", estima Pedro Gregório.

Já na área da restauração, o otimismo não reina e um passeio pelas ruas de Albufeira nos últimos dias de
março revela uma cidade despida da habitual animação que muitos dos turistas britânicos trazem nesta
altura do ano àquela que é apelidada de "a capital do turismo" no Algarve.

Na Praia da Oura, principal zona de animação da cidade, um dos bares de apoio de praia é alvo de
manutenção, mas previsões para abertura, para já, "não há" e está tudo dependente da "abertura dos
corredores aéreos", diz à Lusa o proprietário.

"Estou a fazer manutenção. Não sei quando vou abrir e se não houver turismo não vale a pena abrir,
porque no ano passado tive de pagar a 38 empregados durante três meses como se estivessem a
trabalhar e eles em casa", assume Jorge Brito.

O empresário revela que "nesta altura" - março e abril - as despedidas de solteiro de ingleses costumam
ser uma "importante fonte de rendimento" e que chegavam a significar "mais lucro que em julho ou em
agosto".

Previsões para o verão não faz, já que na Praia da Oura, "90% da clientela é britânica", e tudo depende
da abertura, ou não, dos corredores aéreos com Portugal.

Leia Também: AO MINUTO: "Muitos deviam ser prioritários". Teletrabalho até fim do ano
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Bloco de Esquerda reúne com RTA para falar sobre o Turismo e a
região
A atividade turística, fruto da situação pandémica que se vive, teve perdas de cerca de
800 milhões de euros no ano passado e o número de desempregados no Algarve
ultrapassa já os 30 mil inscritos, revelou o Bloco de Esquerda, na sequência de uma
reunião com a Região de Turismo do Algarve (RTA).

 

A atividade turística, fruto da situação pandémica que se vive, teve perdas de cerca de 800 milhões de
euros no ano passado e o número de desempregados no Algarve ultrapassa já os 30 mil inscritos,
revelou o Bloco de Esquerda, na sequência de uma reunião com a Região de Turismo do Algarve (RTA).

Uma delegação do Bloco de Esquerda composta pelo seu deputado, eleito pelo Algarve, e por outros
elementos bloquistas, reuniu com a direção da RTA, para auscultar o organismo sobre a crise social e
económica que afeta a região e, muito em particular, o setor do turismo, anunciou o partido.

“O Bloco considera que a atividade turística no Algarve, além da sua sazonalidade, é uma atividade muito
sensível a variações externas que podem despoletar crises mais acentuadas com impacto no
desemprego e na economia da região”, enuncia o Bloco.

O BE/Algarve sublinha que o Algarve, com quase 500 mil habitantes, é uma região muito assimétrica em
termos de ocupação populacional, “com uma acentuada interioridade e demasiado dependente da
atividade turística, isto, juntando outras dificuldades estruturais, empurraram a região para uma situação
de calamidade socioeconómica por força da pandemia”.

Segundo o Bloco de Esquerda, a RTA concorda com o partido na necessidade de diversificação da
atividade turística por forma a mitigar os efeitos da dependência que se vive neste momento.

Contudo, aquela entidade considera o Turismo como o melhor elemento de aproximação da exposição
identitária, da potencialização das características extraordinárias que a região possui. “A RTA espera que
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o programa 365 Algarve seja mantido, pois é um programa que visa estimular os traços identitários e
culturais e um instrumento importante para a região como forma de mitigar a sazonalidade”, salienta o
Bloco, em comunicado.

“O PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, com 300 milhões de euros alocados para a região, é uma
desilusão, manifestamente insuficiente e incapaz de responder às necessidades e aos problemas
estruturais que se vivem. A RTA considera que estas verbas alocadas, exíguas, partem da premissa em
que os índices de riqueza enviesados que são usados não refletem a realidade em que os habitantes
locais vivem, sendo que a região padece de problemas estruturais, tais como habitação, transportes,
mobilidade, saúde”, afirma o Bloco.

O Bloco e a RTA consideram que é necessário por parte do governo uma maior envolvência e maior
atenção para com a região Algarvia “que vive hoje uma situação de calamidade socioeconómica sem fim
à vista”.
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Estimativas apontam para crescimento do turismo em 2021 em
relação a 2020
A secretária de Estado do T urismo, Rita Marques, afirmou hoje que as "melhores
estimativas" para o turismo nacional até ao final de 2021 apontam para um "crescimento
de 20 a 30%", em comparação com 2020.

Respondendo a uma questão sobre as estimativas para o turismo em Portugal em 2021, colocada
durante um 'webinar' para jornalistas sobre o certificado verde digital, Rita Marques indicou que as
"melhores estimativas [do Governo] estão em linha com as estimativas das organizações
internacionais".

"A maioria das organizações internacionais diz que, se a vacinação continuar a desenvolver-se a uma
rapidez razoável na Europa, provavelmente acabaremos o ano de 2021 com um crescimento de 20 a
30% quando comparado com 2020", assinalou.

Em relação ao livre-trânsito digital proposto pela Comissão Europeia, a secretária de Estado salientou
que "podemos viajar hoje sem qualquer certificado".

Isto porque o objetivo do certificado "é apenas garantir que os países europeus harmonizam as suas
estratégias, para que não haja quarentena ou tenha de ser feito algum teste", justificou.

Nesse sentido, a governante lembrou que "alguns Estados-membros já têm soluções tecnológicas que
estão muito em linha com o certificado verde digital" e deu o exemplo da ilha da Madeira, em Portugal.

"Temos uma solução totalmente operável na Madeira. Se viajarmos até lá, pedem-nos para apresentar,
previamente à viagem, um certificado a dizer que temos um teste negativo, que estamos imunes ou que
fomos vacinados", afirmou.

Como "não podemos esperar que a documentação da Comissão esteja completa para começar a
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trabalhar, o que Portugal tem defendido é que cada Estado-membro deveria trabalhar imediatamente"
para ter uma solução tecnológica alternativa enquanto a proposta da Comissão não estiver pronta,
defendeu.

Assim que a regulamentação da Comissão Europeia "esteja pronta e for completamente conhecida", Rita
Marques apela a que os Estados-membros "alinhem e adaptem o máximo possível" as soluções em
curso nos seus países com os "propósitos propostos" por Bruxelas.

"Portanto, não podemos esperar por junho. Precisamos de trabalhar o mais cedo possível", instou a
responsável.

Rita Marques participou hoje num 'webinar' para jornalistas, intitulado "Certificado Digital Verde:
passaporte para normalidade?", organizado pelo Parlamento Europeu em Portugal e no qual participou
também a diretora-geral da Justiça e Consumidores da Comissão Europeia, Salla Saastamoinen, e os
eurodeputados Fernando Aguilar e Cláudia Monteiro de Aguiar.

Leia Também: Impacto sociocultural do turismo é mais importante nas pequenas cidades
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Presidente da RTA reconhece contributo de Viegas e da AHETA
Em declarações ao POST AL, João Fernandes, adianta que “enquanto presidente da
AHET A e um dos seus sócios fundadores, deixa um relevante legado na criação e
consolidação desta associação, como organização de destaque no setor em Portugal”

O presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, reconhece “o importante contributo de
Elidérico Viegas, ao longo dos últimos 54 anos, na defesa dos interesses das empresas do turismo da
região”.
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Em declarações ao Postal do Algarve, João Fernandes, adianta que “enquanto presidente da AHETA e
um dos seus sócios fundadores, deixa um relevante legado na criação e consolidação desta associação,
como organização de destaque no setor em Portugal”.

O responsável do turismo do Algarve sublinhou que o presidente da AHETA “assegurou o empenhamento
de várias funções nos órgãos sociais da Região de Turismo do Algarve e da Associação de Turismo do
Algarve, colaboração que enriqueceu a nossa ação e que muito agradecemos”.

“Estamos igualmente certos que os atuais membros da direção da AHETA encontrarão as soluções que
permitam renovar a capacidade de intervenção e de contributo para, em conjunto, fazermos face aos
atuais e futuros desafios do setor na região”, concluiu.
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Lagos integra rede das Estações Náuticas de Portugal
No passado dia 22 de março teve lugar, por videoconferência, a primeira reunião da rede
de parceiros da Estação Náutica de Lagos, que contou com a participação de mais de 70
parceiros entre empresas, entidades oficiais e particulares.

 

 

No passado dia 22 de março teve lugar,
por videoconferência, a primeira reunião
da rede de parceiros da Estação Náutica de
Lagos, que contou com a participação de
mais de 70 parceiros entre empresas,
entidades oficiais e particulares.
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Esta reunião contou com as intervenções do presidente da câmara municipal, Hugo Pereira, do
coordenador da Rede das Estações Náuticas de Portugal, António José Correia e do gestor do projeto da
Estação Náutica de Lagos, Rui Calado. O presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes e
o diretor regional do IPDJ, assim como o presidente da AHETA aproveitaram a ocasião para abordarem a
temática da importância destas estações para e economia e turismo do Algarve.

Lagos, como forma de sair mais forte e dinâmica do estado pandémico, constitui-se como Estação
Náutica e aguarda confiante a certificação pela comissão avaliadora do Fórum Oceano e a sua integração
n a Rede de Estações Náuticas de Portugal, atualmente constituída por 24 estações. «As Estações
Náuticas caracterizam-se por serem redes de oferta turística náutica de qualidade, que incluem
alojamento, restauração, atividades náuticas e serviços relevantes para a atração de turistas e outros
utilizadores, acrescentando valor e criando experiências diversificadas e integradas», segundo descreve o
executivo lacobrigense.

Através da constituição da Estação Náutica de Lagos, a autarquia pretende «diversificar a oferta turística,
combater a sazonalidade e promover conjuntamente os produtos turísticos a nível nacional e
internacional». Este projeto agregador e colaborativo reúne vários parceiros e stakeholders nacionais,
regionais e concelhios com relação direta ou indireta com os setores do mar, da náutica e do turismo, os
quais, por vontade própria, decidiram integrar a rede de parceiros e o Conselho  da Estação Náutica de
Lagos, contando já com mais de 80 parceiros envolvidos e dez embaixadores que levam o nome de
Lagos pelos cantos do mundo.

«Em Lagos, o mar constitui uma vocação estratégica do município e da cidade, devido ao peso histórico
dos descobrimentos e da sua herança. O concelho reúne condições favoráveis ao desenvolvimento do
turismo náutico e desportivo em geral, em particular da vertente dos estágios e grandes eventos. As
temperaturas amenas, o enquadramento da Baía de Lagos são características naturais à prática de
atividades desportivas e de lazer em meio aquático ao longo dos mais de 17 Kms de linha de costa. Já
os espaços naturais no interior, como a Mata Nacional de Barão de São João e a barragem da Bravura,
constituem-se como um potencial a explorar em contexto da prática desportiva e do lazer», finaliza a
câmara lacobrigense.
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Necessidades residenciais dos seniores no Algarve são alvo de
estudo
Os cidadãos seniores a residir no Algarve ou que planeiem mudar-se para a região vão
ser alvo do estudo “Algarve Senior Living Survey”, para compreender as necessidades
dos pensionistas, anunciou a Região de Turismo do Algarve, que apoia o projeto.

 

Os cidadãos seniores a residir no Algarve ou que planeiem mudar-se para a região vão ser alvo
do estudo “Algarve Senior Living Survey”, para compreender as necessidades dos pensionistas,
anunciou a Região de Turismo do Algarve, que apoia o projeto. 

Este estudo é promovido pela consultora internacional ProMatura e pela consultora imobiliária ILM e
consiste num inquérito anónimo, integrando 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)”, segundo o comunicado. 

Espera-se que o inquérito chegue a mais de 30 mil seniores do Algarve, de todas as nacionalidades e
perfis demográficos, através de parcerias com associações de estrangeiros residentes na região,
hospitais privados, jornais em língua inglesa e outras entidades como a Região de Turismo do Algarve. 

Para o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, esta parceria é ” um sinal da
confiança que o mercado internacional deposita no Algarve e uma oportunidade única para investidores
privados e decisores políticos conhecerem em profundidade um dos segmentos turísticos com maior
potencial de crescimento na região, cujo impacto vai muito além do turismo residencial. Nesse sentido,
encorajo todos os seniores a responderem ao inquérito, para podermos ir ao encontro das suas
necessidades”. 
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“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”, acrescenta a Região de Turismo do Algarve. 

O inquérito pode ser consultado aqui. 
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Restrição inglesa prejudica o Algarve. "Precisamos do turista
britânico rapidamente"
Até 30 de junho, o Reino Unido pode fechar fronteiras e impedir os britânicos de sair do
país. A medida é "uma má notícia", afirma o presidente do T urismo do Algarve. A MAGG
falou com responsáveis de vários setores, da restauração à hotelaria.
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O Reino Unido quer proibir os britânicos de viajar para fora do país até 30 de junho. A medida, que
poderá renovar a restrição já imposta de viajar sem justificação até 17 de maio, foi apresentada num
projeto de lei que será discutido e votado no parlamento britânico esta quinta-feira, 25 de março. A
confirmar-se a medida, significa que, por mais um ano, o turismo em Portugal, especialmente no Algarve,
vai sofrer no primeiro mês de verão com aquele que é o principal fluxo de turistas.

"É obviamente uma má notícia na medida em que o principal mercado emissor condiciona as
viagens prolongando esse impedimento mais um mês e meio. Sendo o Algarve, no fundo, o
destino preferencial dos britânicos em Portugal, é natural que esta não seja uma boa notícia e
tenha um impacto significativo naquilo que seria a retoma de ligações aéreas e da procura
externa", afirma à MAGG o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

O presidente reconhece que tem existido sempre um esforço por reforçar a promoção no mercado
interno e até no mercado alargado, como Espanha e, em especial, a região da Galiza, "que tem uma
afinidade muito parecida com aquela que os nossos compatriotas do norte têm com o Algarve, é o seu
destino de férias com família no verão", no entanto, têm uma expressão reduzida no turismo da região.

Por isso, as notícias vindas do Reino Unido, bem como da Alemanha, vêm abalar as perspetivas para
este verão. "Estamos a falar de um período em que a Alemanha, que é o segundo mercado externo,
está isolada pelo início de uma terceira vaga. Não são obviamente boas notícias", refere o presidente do
Turismo do Algarve. Os alemães estão a enfrentar a entrada de uma "nova pandemia" no país devido ao
aumento de casos com as novas variantes da COVID-19, situação que já levou a chanceler Angela
Merkel a prolongar as restrições até meio de abril, bem como a encerrar todos os serviços não
essenciais durante a Páscoa.

Contudo, João Fernandes mantém-se otimista e não dá o verão como perdido. "Apesar de todos
estes revés, há também boas notícias. O plano de vacinação na Europa vai acelerar no segundo
trimestre, o plano de vacinação no Reino Unido está até mais avançado, há cada vez mais um consenso
no seio europeu para o passaporte verde ou certificado verde digital e para que ele seja reconhecido
também por outros países fora do espaço comunitário, nomeadamente, no Reino Unido. Por isso, não
damos obviamente o verão por perdido, muito pelo contrário", afirma.
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Até porque, lembra o presidente do Turismo do Algarve, no ano passado o mercado espanhol
teve as fronteiras fechadas até 1 de julho e este ano o cenário é mais animador. "É expectável
que no pós-Páscoa voltemos a ter as fronteiras abertas com o nosso país vizinho, portanto há aqui
sinais de esperança", embora não deixe de reconhecer que a notícia do Reino Unido, a consumar-se, "é
um duro revés" e que "mais um mês e meio sem poder receber britânicos é um retardamento da
procura externa".

Até ao momento, o presidente do Turismo do Algarve não tem dados oficiais sobre quantos hotéis e
restaurantes já fecharam definitivamente por causa da pandemia, mas deixa algumas previsões sobre o
futuro do turismo na região.

"As nossas expetativas é de que a partir do verão, tão breve quanto possível, se possa retomar alguma
normalidade, e sobretudo no último trimestre, já assistamos a uma recuperação mais consistente do
que um período normal. Mas tudo isto, como é sabido, está muito dependente de fatores externos e
alguns deles nós ainda não conhecemos. Se há coisa que a pandemia nos tem demonstrado é que há
sempre surpresas e nem sempre são boas", conclui João Fernandes.

ambém o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
Elidérico Viegas, já se pronunciou sobre a medida do Reino Unido, embora reconheça que as previsões
para esta época do ano já não eram animadoras. "Sem o problema sanitário resolvido, não é possível
restabelecer os fluxos turísticos oriundos de outros países, designadamente o Reino Unido, que, como
sabemos, é o nosso maior fornecedor de turistas", afirmou Elidérico Viegas numa entrevista à rádio
Observador.

"As nossas previsões para este verão mantêm-se inalteradas, ou seja, contamos sobretudo
com a procura do mercado interno e eventualmente com alguma procura externa, mas muito
residual", diz o presidente da AHETA, acrescentando que acredita que este ano será semelhante ao ano
passado, que foi "o pior ano de sempre" em termos de turismo.

Como é que os hotéis encaram a possível restrição
do Reino Unido?
Voo, dormida e comida são os requisitos essenciais para qualquer viagem, e os três mais afetados pela
medida que o Reino Unido quer impor. É nas maiores cadeias hoteleiras do Algarve que muitos britânicos
fazem habitualmente as suas férias e os responsáveis pelas unidades algarvias já começam a prever o
cenário que aí vem.

Thomas Schoen, diretor geral do Pine Cliffs Resort, diz à MAGG que as recentes notícias "são
preocupantes do ponto de vista hoteleiro", uma vez que é do Reino Unido que vêm os principais
hóspedes da cadeia. "O mercado nacional é forte, mas não o suficiente para cobrir a oferta hoteleira
existente. Além de que, tipicamente, as férias dos portugueses concentram-se essencialmente no mês
de agosto. É essencial que possamos contar o quanto antes com a procura de mercados estrangeiros
tão importantes como o Reino Unido", afirma.

No ano passado, o Pine Cliffs Resort viveu um cenário semelhante quando Portugal foi excluído do
corredor aéreo do Reino Unido, mas Thomas Schoen lembra que mal as fronteiras abriram em agosto as
reservas aumentaram na ordem dos 56%. "Precisamos do turista britânico rapidamente, de poder voltar
a contar com ele, que tipicamente adora Portugal, e que se sente mais seguro cá, sobretudo na
privacidade de um resort como o nosso", refere.

A urgência deve-se não só ao facto de o verão começar condicionado pela restrição que o governo
britânico está a planear, como também por um setor já por si só fragilizado. "As penalizações poderão
afastar os turistas de viajarem mais cedo, como previsto, e terão um impacto significativo nos
resultados deste ano relativos à indústria do turismo, que até à data se mantêm altamente
preocupantes", continua o diretor geral do Pine Cliffs Resort.

Também Jorge Lopes, Head of Resorts & Luxury Sales Southern Europe – Minor Hotels — que
detém as unidades Tivoli Hotels & Resorts, cinco delas no Algarve onde o fluxo de turistas
britânico corresponde a cerca de 40% das dormidas — traça perspetivas pouco animadoras.
"Prevemos que esta nova medida tenha um impacto negativo com o cancelamento de algumas
reservas, especialmente para os meses de maio, junho e julho, até que exista uma nova comunicação
mais concreta por parte do Governo do Reino Unido", refere.
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Tal como no Pine Cliffs Resort, também nos hotéis Tivoli no Algarve o mercado nacional e espanhol tem
uma forte expressão, por isso, caso os turistas britânicos não possam deslocar-se para Portugal, Jorge
Lopes tem esperanças neste mercado que já no ano passado contribuiu para parte das reservas no
verão. "Acreditamos que este ano não será exceção, com indícios de crescimento face aos anos
anteriores nas reservas que já temos em carteira para os meses de verão, motivado pelas restrições de
viagens para outros países e pela segurança da proximidade de casa", conclui.

No entanto, apesar de os britânicos poderem ficar sem viajar até ao fim de junho, as limitações podem
até trazer alguns benefícios a nível nacional. "Podem relevar-se uma oportunidade para o mercado
imobiliário em Portugal. Sem indicações sobre o impacto da lei no que diz respeito à residência
em Portugal, cabe ao setor imobiliário atrair o investidor britânico a comprar casa no nosso
País, mesmo que seja como segunda residência", diz Daniel Correia, diretor geral de Real Estate do
grupo United Investments Portugal (dona do Pine Cliffs Resort), à MAGG.

Assim, do ponto de vista imobiliário, esta pode ser uma oportunidade para atrair turistas para Portugal.
"Desta forma, os britânicos que adoram o resort poderiam continuar a usufruir do espaço", remata
Daniel Correia.

"Muitas pessoas reservam primeiro o Maria's e
depois é que reservam o hotel"
Miguel Campina é proprietário do Maria's Restaurant  &Beach, em Almancil, no Algarve, que tem estado
de portas fechadas, mas já com data de abertura marcada em linha com o plano de desconfinamento. O
dia 5 de abril é o mais esperado pelos estabelecimentos de restauração com esplanadas — que poderão
receber no máximo quatro pessoas por mesa —, bem como pelos clientes que já começam a encher a
lista de reservas do Maria's.

"Nós temos uma afluência de reservas incrível, mas tudo residentes. Tudo pessoas com casas
fixas, isto é, as nossas reservas não vêm dos hotéis. Aliás, muitas pessoas reservam primeiro o
Maria's e depois é que reservam o hotel", afirma Miguel Campina, que começou a receber reservas
mesmo com o restaurante fechado.

"O impacto não vai ser muito forte, pelo menos nesta zona do concelho de Loulé, porque nós temos
muitos residentes estrangeiros", continua o proprietário do Maria's, acrescentando que os estrangeiros,
incluindo britânicos, preferiram ficar em Portugal a fazer o confinamento. "Só houve uma exceção. Desde
que foi descoberta a vacina, assim que puderam, muitos voltaram ao país de origem, nomeadamente o
Reino Unido, para receber a vacina um pouco mais cedo do que a União Europeia".

Deste modo, a possível restrição de viagens para os turistas vindos do Reino Unido não assusta Miguel
Campina, que reconhece que os britânicos representam 70% do mercado na área da restauração
durante oito a nove meses.

"O Algarve criou resistências e trabalho o ano todo. É por isso que tem havido uma grande
procura imobiliária e de negócios no Algarve, porque tem produto para os 12 meses", afirma
Miguel Campina — ideia que vai ao encontro da perspetiva do diretor geral de Real Estate do grupo UIP
sobre a oportunidade de negócio no setor imobiliário com as restrições britânicas.

Neste momento, e com a medida que o Reino Unido está a preparar, Miguel Campina refere não é
possível programar ou fazer planos futuros, até porque enquanto hoje as perspetivas são de restrição
mas, de um momento para o outro, as companhias aéreas podem voltar a operar e a restauração passa
de uma "situação deprimente para uma situação expoente em termos de trabalho no Algarve".

Miguel Campina é proprietário do Maria's e ainda de outros dois restaurantes — Bamboo e Alambique,
em Almancil — e o único dos três restaurantes que esteve a funcionar durante o confinamento foi o
Bamboo, que por ter comida asiática foi possível adaptar ao take away. Já nos restantes, como o
Maria's mais focado na comida tradicional portuguesa e peixe fresco, não foi possível reinventar os
conceitos. "São coisas que não posso levar a casa das pessoas", reconhece o responsável.

A nova medida, que será debatida esta quinta-feira no Reino Unido, surge na sequência da preocupação
do governo britânico com as novas variantes do SARS-CoV-2 e quer evitar uma terceira vaga no país.
Para que a medida seja cumprida, será imposta uma multa de 5000 libras (quase 6000€) para quem se
dirigir a um aeroporto ou porto marítimo para sair do Reino Unido, de acordo com o jornal "The
Telegraph". Há apenas algumas exceções previstas, como é o caso de viagens para as Ilhas do Canal,
Ilha de Man e República da Irlanda.
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Covid-19: Itália vai impôr quarentena de cinco dias a todos os
viajantes
A Itália vai impor uma quarentena de cinco dias e testes aos viajantes dos Estados-
membros da União Europeia tal como já acontece com aqueles que são de países
terceiros

A Itália vai impor uma quarentena de cinco dias e testes aos viajantes dos Estados-membros da União
Europeia tal como já acontece com aqueles que são de países terceiros, anunciaram hoje fontes do
Ministério italiano da Saúde.

Qualquer viajante da UE terá que fazer um teste antes da partida, respeitar uma quarentena de cinco
dias e depois fazer um novo teste no final desse período, medida já em vigor para países fora da UE,
explicou a mesma fonte.

A medida “aplica-se a todos os que saem e chegam” ao país, inclusive os próprios italianos, adiantou um
responsável do ministério.

A data de entrada em vigor desta nova restrição não foi divulgada, mas o fim de semana da Páscoa, que
começa na sexta-feira e termina no final de domingo, é tradicionalmente muito procurado pelos turistas
estrangeiros.

A maior parte da Itália está atualmente sujeita a severas restrições para conter contágios da terceira
vaga da pandemia de covid-19, que incluem o encerramento de todos os bares e restaurantes e
limitação de viagens.

Toda a península tem classificação como “zona vermelha” (alto risco de contágio e restrições máximas)
no fim de semana da Páscoa, uma festa muito popular que costuma ser ocasião para reuniões familiares.

Na segunda-feira, o país contabilizou 417 mortes em 24 horas e um aumento da pressão hospitalar,
enquanto 12.916 novas infeções foram registadas.

O número de óbitos em Itália desde o início da emergência sanitária, em fevereiro do ano passado, subiu
para 108.350, num total de 3.544.957 infeções.

Dos 565.993 atualmente contagiados, 32.884 estão hospitalizados, mais 504 do que na véspera, e
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3.721 estão internados em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 42 do que no domingo.

Ao mesmo tempo, a campanha de vacinação avança com 9.499.293 doses administradas, e 2.996.933
pessoas já imunizadas com as duas doses necessárias do fármaco.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.784.276 mortos no mundo, resultantes de mais de
127 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do
centro da China.

PMC (AXYG) // ANP
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BE reúne com a RTA
Uma delegação do Bloco de Esquerda composta pelo seu deputado, eleito pelo Algarve, e
por outros elementos bloquistas, reuniu com a direção da RT A – Região T urismo Algarve,
para auscultar a mesma sobre a grave crise social e económica que afeta a região e,
muito em particular, o setor do turismo.

O Bloco considera que a atividade turística no Algarve, além da sua sazonalidade, é uma atividade muito
sensível a variações externas que podem despoletar crises mais acentuadas com impacto no
desemprego e na economia da região. A atividade turística, fruto da situação pandémica que se vive,
teve perdas de cerca de 800 milhões de euros no ano passado, sendo que os números de
desempregados no Algarve ultrapassam já os 30 mil inscritos.

O Algarve é uma região com quase 500 mil habitantes, região muito assimétrica em termos de ocupação
populacional, com uma acentuada interioridade e demasiado dependente da atividade turística, isto,
juntando outras dificuldades estruturais, empurraram a região para uma situação de calamidade
socioeconómica por força da pandemia.

A RTA concorda com o Bloco na necessidade de diversificação da atividade turística por forma a mitigar
os efeitos da dependência que se vive neste momento, contudo, considera o turismo como o melhor
elemento de aproximação da exposição identitária, da potencialização das características extraordinárias
que a região possui. A RTA espera que o programa 365 Algarve seja mantido, pois é um programa que
visa estimular os traços identitários e culturais e um instrumento importante para a região como forma
de mitigar a sazonalidade.

O PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, com 300 milhões de euros alocados para a região, é uma
desilusão, manifestamente insuficiente e incapaz de responder às necessidades e aos problemas
estruturais que se vivem. A RTA considera que estas verbas alocadas, exíguas, partem da premissa em
que os índices de riqueza enviesados que são usados não refletem a realidade em que os habitantes
locais vivem, sendo que a região padece de problemas estruturais, tais como habitação, transportes,
mobilidade, saúde.

O Bloco e a RTA consideram que é necessário por parte do governo uma maior envolvência e maior
atenção para com a região Algarvia que vive hoje uma situação de calamidade socioeconómica sem fim
à vista.

No que aos transportes e mobilidade diz respeito, o Algarve é uma região muito dependente do
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Aeroporto de Faro, com uma linha férrea muito ultrapassada, arcaica e com necessidade urgente de
atualização, eletrificação e investimento para que a ligação intrarregião seja fluída. A ligação rodoviária
entre os vários concelhos dentro do Algarve é pobre e morosa, o que faz com que a oferta não respeite
e nem dê vazão às necessidades existentes. Isto faz com que seja uma região muito dependente do
automóvel, com apenas uma via (EN125) que percorre a região, resultando em aglomerados de trânsito
e outros problemas como acidentes, tempo de viagem, as portagens na Via do Infante, etc.

Os baixos salários associados à precariedade laboral, são aspetos que rapidamente colocaram milhares
de algarvios numa situação calamitosa, a que se junta a dificuldade das empresas e a chaga social do
crescimento avassalador do desemprego, em virtude do setor do turismo estar totalmente parado e
com perspetivas muito sombrias para a próxima época balnear. Por tudo isto, o Bloco de
Esquerda/Algarve entende ser necessário avançar-se de imediato para medidas extraordinárias para a
região, devendo o Governo atuar com a maior celeridade possível, declarando o Algarve como Região de
Catástrofe Social e Económica.

O Secretariado do Bloco Esquerda Algarve
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SIC NOTÍCIAS

30/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 68530

REACH: 0

O certificado verde digital proposto pela Comissão Europeia terá
também uma versão em papel, caso seja mais conveniente
O certificado verde digital proposto pela Comissão Europeia terá também uma versão em
papel, caso seja mais conveniente

O certificado verde digital proposto pela Comissão Europeia terá também uma versão em papel, caso
seja mais conveniente
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DINHEIRO VIVO

30/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: 0

Algarve. Empresários temem falências enquanto esperam por
turistas
Empresas antecipam mais um verão fraco devido às restrições para conter a pandemia
do novo coronavírus.

Os empresários no Algarve anseiam por turistas e antecipando mais um verão fraco face às restrições
para conter a pandemia de covid-19, e temem que muitas empresas não consigam aguentar o inverno e
abram falência.

Apesar de, para muitos, a imagem mais comum do Algarve continuar a ser o sol e a praia, são os
campos de golfe que no final do inverno "abrem" a época turística da região, atraindo milhares de
golfistas, sobretudo britânicos, para umas partidas no clima ameno do sul da Europa.

De há uns anos para cá este tem sido o motor que anima o tipicamente sazonal turismo algarvio durante
a época baixa, mas a pandemia está a provocar um verdadeiro "desastre" no setor, já que os
praticantes estão impedidos de jogar.

"No Algarve estamos muito mal, porque vive só do turista golfista, são muito poucos os residentes que
jogam golfe na região. Só nos primeiros três meses de 2021 são mais de 300 mil voltas de golfe que
não se jogaram. É um desastre", lamenta o administrador do Grupo Pestana para o golfe.

Em declarações à Lusa, José Matias recorda que são já "duas épocas altas do golfe sem turistas", uma
vez que em outubro do ano passado, a outra altura do ano em que os campos de golfe ficam cheios no
Algarve, "também houve confinamento".

Os cinco campos de golfe que o grupo gere na região representam 60 mil voltas não realizadas em
2021, o que equivale a perdas de dois milhões de euros, sublinha o também presidente da associação
Algarve Golfe.

"O nosso agosto é agora. A época alta do golfe é no inverno, estamos na nossa época altíssima", realça,
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estranhando que, com os casos a baixar na região, a modalidade "não possa ser praticada", como "já
acontece na Madeira".

"O golfe é jogado por pessoas individuais, em campo aberto, não divide nada com o outro jogador, nem
a bola, nem os tacos de golfe. Por isso, não se compreende que nós estejamos fechados e outras
atividades estejam abertas", refere.

Muitos dos residentes dos empreendimentos de golfe são estrangeiros que compraram casa para
praticar a modalidade e estão "fechados em casa", apenas podendo fazer caminhadas nos campos,
como é o caso de um residente holandês que se aproxima da reportagem da Lusa para perguntar a José
Matias quando poderá jogar. Mas a resposta é vaga: "Talvez a depois da Páscoa".

Aquele responsável revela que continuam a "receber e a reagendar reservas" de ingleses, irlandês,
escoceses alemães e suecos, que estão "desejosos de vir jogar golfe para o Algarve", sublinha.

Mais perto do mar, o desalento é semelhante, com algumas empresas marítimo-turísticas em "situação
muito crítica", depois de um verão "muito curto", sem o mercado britânico que lhe permitiria arrecadar
receita para a "travessia no deserto" no inverno, aponta Carlos Viegas.

"Há empresas, neste momento, que estão com embarcações à venda, a passar dificuldades e os apoios
também não são suficientes", realça o empresário, que pertence à direção da Associação Portuguesa de
Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos (APECATE).

A esperança agora é que o "passaporte da vacinação" possa permitir abrir os corredores aéreos e
justificar a retoma da atividade, afirma, avisando que este verão "vai ser muito curto".

Com as moratórias aos créditos a terminarem em setembro, Carlos Viegas receia que muitas empresas
"não consigam aguentar" mais um inverno, depois de em 2020 apenas terem conseguiram começar a
operar em julho.

Um outro empresário do setor relata à Lusa que "há muitas famílias" a viverem de seis meses de
trabalho, mas que têm de fazer face aos custos quando "estão parados", o que não se consegue com
apenas "um mês ou um mês e meio de trabalho".

No entanto, ainda tem alguma esperança para este verão: "[O] Reino Unido aqui para nós é o mundo, é
tudo. Se abrirem [os corredores aéreos] e tivermos umas expectativas boas e nada de pandemias e
confinamentos, eu penso que teremos um bom verão", estima Pedro Gregório.

Já na área da restauração, o otimismo não reina e um passeio pelas ruas de Albufeira nos últimos dias de
março revela uma cidade despida da habitual animação que muitos dos turistas britânicos trazem nesta
altura do ano àquela que é apelidada de "a capital do turismo" no Algarve.

Na Praia da Oura, principal zona de animação da cidade, um dos bares de apoio de praia é alvo de
manutenção, mas previsões para abertura, para já, "não há" e está tudo dependente da "abertura dos
corredores aéreos", diz à Lusa o proprietário.

"Estou a fazer manutenção. Não sei quando vou abrir e se não houver turismo não vale a pena abrir,
porque no ano passado tive de pagar a 38 empregados durante três meses como se estivessem a
trabalhar e eles em casa", assume Jorge Brito.

O empresário revela que "nesta altura" - março e abril - as despedidas de solteiro de ingleses costumam
ser uma "importante fonte de rendimento" e que chegavam a significar "mais lucro que em julho ou em
agosto".

Previsões para o verão não faz, já que na Praia da Oura, "90% da clientela é britânica", e tudo depende
da abertura, ou não, dos corredores aéreos com Portugal.
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 76853

REACH: 0

Os voos entre Portugal, Brasil e Reino Unido vão continuar
suspensos
Os voos entre Portugal, Brasil e Reino Unido vão continuar suspensos

Os voos entre Portugal, Brasil e Reino Unido vão continuar suspensos
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JORNAL I

30/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

O que se sabe sobre os World Travel Awards?
São conhecidas esta terça-feira as nomeações para mais uma edição europeia dos World
T ravel Awards, a que seguem os prémios mundiais. Vencedores e vice-campeões do ano
passado estão automaticamente nomeados, os restantes pagam 583 euros para entrar
na corrida aos ‘Óscares do T urismo’. No final, quem ganha tem de pagar se quiser
receber diploma e troféu para expor. Estatueta de 2,4 quilos é vendida por 760 euros.

Portugal tem somado galardões ano após ano e esta terça-feira são conhecidas as nomeações para a
edição europeia dos World Travel Awards (WTA) de 2021. O que se sabe sobre os chamados Óscares do
Turismo? Depois das declarações de Elidérico Viegas, fundador e até ontem presidente da Associação dos
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, empresários do setor, que pediram o anonimato,
indicaram ao i que estes prémios em particular são negociados ao longo de todo o processo de
apuramento. Viegas, que mantém as afirmações e fala de ausência de solidariedade por parte da
associação na hora da saída da AHETA, não se referia a prémios em concreto, mas resumiu o sistema
numa entrevista ao i: “São eleições feitas por entidades privadas que se regem por princípios
económicos, de rentabilidade económica e, como tal, pagamos e ficamos no lugar que queremos.”
Questionado ontem pelo i, o Turismo de Portugal indicou que não faz comentários. sobre os prémios.

O site dos World Travel Awards, marca de uma empresa sediada em Londres e que não tem relatórios
de atividades públicos, nada refere sobre compra de lugares – que já tinha motivado dúvidas no passado.
Apresenta no entanto as ‘fees’ (taxas) a pagar para se ser nomeado, o custo dos troféus e preços
especiais para os vencedores publicarem artigos num site de notícias do meio.

Como se é nomeado Nas edições regionais, como é o caso da europeia, os participantes pagam para se
inscrever como nomeados, podendo ser aceites ou vetados. Depois, são eleitos por votação, em que
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qualquer pessoa pode participar, basta registar-se no site dos prémios. Votos de profissionais do ramo
valem por dois.

São os vencedores das competições europeias que passam para os galardões a nível mundial, que
Portugal também tem vindo a arrecadar. Aqui, o voto é mais uma vez aberto ao público e promovido
pelos nomeados, mas não é divulgada uma contabilidade dos votos rececionados em cada edição nem
existe uma supervisão pública do processo. Os WTA, lê-se no site, reservam-se ao direito de aceitar os
votos e a empresa garante que são “internamente auditados para assegurar a validade de cada voto
individual”.

Quando se diz então que Portugal conquistou x nomeações, uma parte terá sido custeada pelas
entidades em causa. No site dos World Travel Awards pode ler-se que os vencedores do ano anterior em
cada categoria e dois vice-campeões ficam automaticamente nomeados, mas os restantes têm de
pagar a inscrição.

Portugal, que tem somado vitórias, vai somando assim ano após ano mais nomeações automáticas. Na
edição de 2021, de que deverão ser conhecidas esta terça-feira as short-list de nomeados, já há assim
uma centena de nomeações à partida, entre as entidades, empresas e autarquias que no ano passado
arrecadaram os Óscares europeus do turismo ou ficaram no pódio.

São 101 nomeações à partida nas diferentes categorias da competição europeia dos World Travel
Awards, que não param também de aumentar. A TAP, por exemplo, está automaticamente nomeada em
seis categorias, incluindo melhor linha aérea da Europa (título que no ano passado foi ganho pela
Lufthansa), melhor classe executiva e melhor classe económica (não está nomeada automaticamente na
categoria de primeira classe). É ainda nomeada na categoria de melhor companhia europeia com voos
para a África e América do Sul, os títulos que arrecadou no ano passado e a UP, que também venceu no
ano passado, volta a estar nomeada para melhor revista de bordo.

Portugal volta a estar nomeado como melhor destino europeu, prémio que arrecada há quatro anos
consecutivos. E o mesmo acontece com outras entradas. Por exemplo, no ano passado os Passadiços
do Paiva foram a melhor atração turística de aventura e voltam a estar automaticamente nomeados
nesta categoria. Entre os vice-campeões nesta categoria aparecem ainda as portuguesas Fragas de São
Simão, no concelho de Figueiró dos Vinhos, que este ano também não tiveram de pagar para se
inscrever.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua
casa. Saiba como aqui.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

30/03/2021
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Elidérico Viegas demite-se da presidência da AHETA
Em causa o facto de ter dito que prémios de turismo são pagos
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JORNAL ECONÓMICO

30/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

O que é e como funcionará o certificado digital associado à
Covid-19?
O documento pode vir a servir de base para dispensar eventuais requisitos de
quarentena, mas caberá, no entanto, aos Estados-membros a decisão sobre as
vantagens deste certificado (que apesar de apelidado de digital pode ter versão
impressa).

Está em causa a existência de um documento que informará se um cidadão foi imunizado contra o vírus
da covid-19, se testou negativo ou se recuperou da doença. É o chamado certificado verde digital que
deverá estar disponível em breve. Este certificado permitirá que as pessoas vacinadas num determinado
Estado-membro da União Europeia sejam reconhecidas como imunizadas ao viajarem para outro
Estado-membro. Este certificado digital é uma proposta recentemente apresenta pela Comissão
Europeia.

Pretender-se apoiar os Estados-Membros no restabelecimento da liberdade de circulação, que se deverá
acontecer de uma forma segura, responsável e confiável. Este documento, a ser efetivado, deverá ser
apresentado em aeroportos e controlos de fronteiras, declarando-se assim se o indivíduo foi vacinado ou
não contra a COVID-19, se já se recuperou da infeção ou se obteve um resultado negativo no teste.
Trata-se de um documento que descreverá a situação médica dos portadores desse atestado. A ideia
base do certificado é permitir, por exemplo que turistas imunizados contornem as restrições de viagens
não essenciais pela Europa atualmente paralisadas devido às ondas de infeções pelo coronavírus. O
documento pode vir a servir de base para dispensar eventuais requisitos de quarentena, mas caberá, no
entanto, aos Estados-membros a decisão sobre as vantagens deste certificado (que apesar de apelidado
de digital pode ter versão impressa).

Sabe-se que alguns países europeus, como a Bélgica, têm manifestado preocupações quanto a possível
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discriminação entre os cidadãos vacinados e os que ainda aguardam pela vacina. Para rebater estas
críticas, a Comissão garantiu que tais certificados não devem ser uma pré-condição para viajar dentro da
União Europeia, nem impor restrições adicionais. Em coordenação com a Organização Mundial da Saúde,
a UE pretende trabalhar para que os certificados sejam reconhecidos também fora da Europa. Segundo a
proposta, o certificado deverá ser gratuito. Os detalhes sobre o novo sistema deverão estar concluídos
dentro de três meses.

Conte com o apoio da Deco Madeira através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do
endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via Skype. Siga-nos nas
redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e YouTube.
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TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CATARINA ALMEIDA

PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 0

Apoio a recibos verdes deixa turismo de fora
Governo e Parlamento alteraram ao mesmo tempo o mesmo diploma. O  resultado é que o
decreto do Parlamento que aumenta o valor a pagar aos independentes e gerentes
também anula a regra que estendia o apoio até 30 de junho a quatro setores, incluindo o
turismo e a cultura
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