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Covid-19: Londres publica "lista verde" de destinos de férias em
maio
Quem queira viajar de Inglaterra para o estrangeiro este verão deverá descobrir no
início do próximo mês quais os destinos que não vão implicar quarentena no regresso,
anunciou hoje o Governo britânic

Quem queira viajar de Inglaterra para o estrangeiro este verão deverá descobrir no início do próximo
mês quais os destinos que não vão implicar quarentena no regresso, anunciou hoje o Governo britânico.

De acordo com um novo sistema ordenado de acordo com as cores dos semáforos, os visitantes dos
países da “lista verde” vão estar isentos de isolamento ou de testes à chegada, mas terão de realizar um
teste PCR antes do embarque, mesmo se já estiverem vacinados.

Os que chegarem de países da lista amarela precisarão de fazer um teste PCR antes do embarque e ficar
em quarentena por 10 dias no regresso, durante a qual têm de fazer mais dois testes PCR.

Pessoas que viagem de países da “lista vermelha”, na qual Portugal esteve de janeiro até março, terão
de ficar em quarentena vigiada num hotel designado durante 10 dias a um custo de 1.750 libras (2.015
euros), além de se sujeitar aos testes PCR antes do embarque e durante o isolamento.

O ministro dos Transportes britânico, Grant Shapps, disse à BBC que a decisão sobre a classificação dos
países será feita de acordo com critérios como a percentagem da população vacinada, a taxa de infeção,
a prevalência de variantes perigosas e a existência de capacidade para sequenciar testes e identificar
variantes.

Porém, mostrou-se confiante de que será possível levantar a proibição em vigor, pelo menos até 17 de
maio, de viagens para o estrangeiro para férias ou para visitar família e amigos, e não apenas por motivo
de força maior, como acontece atualmente.
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“Sim, é melhor esperar par ver qual é a situação dentro de duas ou três semanas, quando as listas
verde, amarela e vermelha forem divulgadas, ter um bom seguro de férias e voos flexíveis. Mas, pela
primeira vez, penso que há luz ao fundo do túnel. Poderemos reiniciar as viagens internacionais”,
afirmou.

A novidade deste sistema é que vai haver uma “lista verde” adicional de países sob vigilância, para ajudar
as pessoas a identificar os destinos que poderão ser submetidos a controlos mais apertados no
regresso.

Porém, além da incerteza prolongada sobre quando serão permitidas as viagens internacionais e quais os
países que vão estar em cada uma das listas, o setor da aviação queixou-se do custo dos testes PCR
exigidos antes do embarque, superior a 100 libras (115 euros).

Numa carta publicada esta semana, os presidentes da Associação de Operadores de Aeroportos, Karen
Dee, e da associação de transportadoras Airlines UK, Tim Alderslade, pediram que sejam aceites testes
rápidos antigénio, mais baratos, em vez dos testes PCR.

“Poucas pessoas podem dar-se ao luxo de adicionar centenas de libras em custos com testes a uma
viagem normal. Isso vai criar uma barreira significativa para muitas viagens e arriscaria impedir um
reinício significativo neste verão”, queixaram-se.

Embora diga que está a trabalhar num certificado de vacinação e testes que possa facilitar as viagens, o
Executivo não adianta qual será o formato nem quando estará disponível.

O plano do Governo britânico hoje publicado não garante que as viagens internacionais recomecem
imediatamente a 17 de maio, mas garante que uma decisão será anunciada no início do próximo mês,
juntamente com os primeiros países que vão integrar a lista verde.

Atualmente, a lista “vermelha” inclui 39 países incluindo Angola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique, e,
desde hoje, Bangladesh, Quénia, Paquistão e Filipinas.

País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte, cujas regras são determinadas pelos respetivos governos
autónomos, ainda não confirmaram quando nem como vão retomar as viagens internacionais.

2/35



PÚBLICO

09/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • [ESTÚDIO]P

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 0

Algarve, destino de eleição para as férias
O Verão aproxima-se e, provavelmente mais do que em qualquer outro ano, a vontade
de desfrutar de umas férias ‘a sério’ está na mira dos portugueses

Um destino repleto de praias encantadoras com areais densos e águas cristalinas, recantos únicos e
cheios de história para explorar, clima equilibrado com o calor que tanto se deseja e, para
complementar, uma gastronomia incrível, onde os pratos típicos com base de marisco e peixe fresco
chamam por si. Com condições excepcionais e uma ampla e variada oferta de hotéis e resorts, o Algarve
é o destino ideal para umas férias a dois ou em família.

A pensar já no Verão e nas merecidas férias, a Rickytravel, agência de viagens 100% portuguesa que
dispõe de propostas muito competitivas a nível nacional, lança este mês a campanha “Verão no
Algarve – Abril, descontos mil”, com uma oferta irresistível e descontos até 55% para reservas
em resorts, hotéis e apartamentos, no Algarve.

Verão no Algarve – Abril, descontos mil
Com a campanha “Verão no Algarve – Abril, descontos mil”, da RickyTravel, usufrua de descontos
até 55%, com a vantagem de poder fazer já a sua reserva pagando apenas 1% do valor total e
cancelamento gratuito até à data referida no formulário de reserva. Em todo o processo, desde a
marcação até ao final das suas férias, a Rickytravel está disponível das 9h às 24h para dar o apoio de
que necessita.

Marque já o hotel à medida do seu perfil, usufruindo da campanha em vigor, e desfrute das suas férias de
sonho aos melhores preços.

A ampla variedade de oferta de hotéis a sul do país inclui unidades a poucos minutos das praias mais
emblemáticas, resorts de sonho com muita animação para toda a família, ou tipologias mais
contemporâneas e recatadas para casais que pretendem usufruir de momentos inesquecíveis a dois. E
porque a segurança está em primeiro lugar, todas as unidades propostas pela Rickytravel ostentam o
selo clean & safe, que garante o respeito e cumprimento das regras sanitárias aplicáveis ao contexto
actual.

Conforto para umas férias em família
Para as suas férias em família, sugerimos-lhe as melhores opções de hotéis com todas as comodidades,
incluídas na campanha “Verão no Algarve – Abril, descontos mil”.

O Alvor Baía Resort oferece um cenário fantástico na pequena vila de Alvor, com espaços verdes e uma
piscina com 100 metros de comprimento: reserve 7 noites neste resort desde 1064 euros para duas
pessoas em regime ‘tudo incluído’. Em Albufeira poderá conhecer o moderno Salgados Palace que
apresenta maravilhosas piscinas tanto para crianças como para adultos e uma proximidade única da
Praia dos Salgados: pode reservar uma semana em regime ‘tudo incluído’ neste hotel de 5 estrelas
desde 1276 euros. O Adriana Beach Club, localizado na freguesia Olhos d’Água, permite o equilíbrio entre
a proximidade das cidades de Albufeira e Vilamoura, a 15 minutos de carro, e o sossego do amplo resort
com duas piscinas, acesso privado à Praia da Falésia e espaços florestais: marque a sua semana de
férias desde 1219 euros em regime ‘tudo incluído’.

Em Tavira, no Parque Natural de Ria Formosa, o AP Cabanas Beach & Nature apresenta um espaço novo
e inovador apoiado na sustentabilidade, adequado a adultos e adolescentes a partir dos 14 anos, com o
acesso à praia via barco igualmente oferecido. Pode usufruir da piscina exterior e dos espaços verdes,
sempre ligados à natureza e bem-estar: reserve uma semana neste fantástico hotel em regime ‘tudo
incluído’ desde 1083 euros.
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O Robinson Club Quinta da Ria, em Vila Nova da Cacela, é uma sugestão elegante com um design
moderno para uns dias tranquilos à beira da piscina, rodeado de árvores e palmeiras, próximo da Praia da
Caiana: pode reservar a sua semana de férias com a comodidade do regime ‘tudo incluído’ a partir de
1662 euros.

Refúgios para férias a dois
Se pretende passar umas férias a dois, apresentamos-lhe sugestões de sonho para uns dias
descansados, mas também acessíveis. Em Albufeira, encontra um exemplo de elegância, natureza e
modernidade, o São Rafael Atlântico (NAU Hotels): este hotel de 5 estrelas encontra-se a pouca
distância da Praia de São Rafael, com instalações de luxo seja no interior dos quartos modernos ou nos
jardins de sonho, aliados a duas piscinas exteriores encantadoras. Faça a sua reserva desde 880 euros
para 7 dias. Ainda em Albufeira poderá conhecer o Rocamar Exclusive Hotel & Spa  sobre a baía de
Albufeira, ideal pelo acesso directo e incrível vista para a praia e para a piscina panorâmica, perfeito para
umas férias a dois visto que é exclusivo para adultos: os preços começam nos 555 euros para uma
semana. Para finalizar as sugestões em Albufeira, o deslumbrante Falésia Hotel garante uns dias de pleno
descanso e sossego, dotado de uma incrível piscina exterior, auxiliada por um bar para que possa
desfrutar de uma bebida enquanto aproveita os dias de calor: pode marcar a sua semana de férias neste
hotel exclusivo para hóspedes com mais de 16 anos desde 722 euros para duas pessoas.

Na Praia da Rocha, o Hotel Oriental é privilegiado pela localização à beira-mar, a arquitectura elegante e
exótica dos quartos e espaços comuns e de uma piscina exterior com uma vista deslumbrante sob a
Praia da Rocha: tem várias opções de reserva, consoante o seu gosto, desde 1027 euros durante 7
dias. Para os casais que preferem aparthotéis, o Monte Santo Resort  é a escolha perfeita, um refúgio de
luxo próximo da Praia do Carvoeiro, onde poderá desfrutar das piscinas exteriores e de um conjunto de
actividades de lazer, com todo o conforto que as 5 estrelas garantem: reserve uma semana de férias a
partir de 783 euros.

O prazer de ter o mar como vizinho
Se pretende ter o mar como vizinho durante as suas férias no Algarve, a  Rickytravel sugere o Auramar
Beach Resort, a poucos metros da Praia dos Aveiros e com uma vista fascinante sobre a mesma. Dispõe
ainda de duas piscinas exteriores que dão lugar a diversas actividades para toda a família: poderá marcar
uma semana de férias neste hotel desde 801 euros em regime ‘tudo incluído’. Também o Crowne Plaza
Vilamoura é uma magnífica escolha situada no areal da Praia de Vilamoura, um hotel de 5 estrelas com
comodidades incríveis a poucos minutos do centro da cidade, disponível a partir de 942 euros durante 7
dias para 2 pessoas.

Ao lado da Praia de Altura, o Eurotel Altura apresenta um estilo contemporâneo ao longo do hotel, com
jardins e parques para se possa divertir ao máximo, desfrutando do cenário magnífico desta bem como
o seu acesso fácil. Poderá usufruir de todo o conforto num espaço só, desde 657 euros para 7 dias.

Na vila de Alvor, concretamente na icónica Praia dos Três Irmãos, pode visitar o Pestana Alvor Praia: um
magnífico resort de 5 estrelas rodeado pelo mar calmo, areal branco e macio, completo pelos extensos
jardins para passear, piscina exterior distinta pela sua vista singular e acesso directo à praia. Reserve 7
noites neste hotel inesquecível por 1083 euros.

Se é amante de praia, mas prefere as condições de um apartamento para usufruir das suas férias como
se tivesse em casa, tem a sugestão do Alfagar Aparthotel em Santa Eulália. Situado no topo de uma
falésia entre Albufeira e Olhos d’Água, com uma ampla variedade de serviços adequados a si e jardins
agradáveis para relaxar, este aparthotel garante dias de puro descanso, desde 540 euros durante 7 dias,
para 2 pessoas.

Para os apreciadores de umas férias genuínas e privacidade junto ao mar, a escolha do Salema Beach
Village da NAU Hotels & Resorts, permite-lhe desfrutar do lado mais pitoresco e secreto do Algarve.
Situado em pleno Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, a 500 metros da praia da
Salema (classificada pelo Jornal britânico The Guardian como a 15ª Melhor Praia do Mundo, no ranking
das 50 melhores praias do mundo), este empreendimento ostenta uma localização privilegiada na vila
piscatória homónima, no concelho de Vila do Bispo. Reserve o Salema Beach Village (NAU Hotels) situado
na Praia da Salema,  desde 807 euros para duas pessoas durante uma semana: aproveite as suas férias
num recatado hotel em pleno Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.
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Situado em Porches, o Vila Vita Parc Resort & Spa (Armação de Pêra) é um verdadeiro oásis no Algarve,
coroado com 5 estrelas e  uma vista de cortar a respiração complementada pela piscina infinita sobre o
mar. Os quartos deluxe ou as suites garantem uma experiência de sonho e dos 7 restaurantes
disponíveis, um conta já com duas estrelas Michelin. Se procura uma experiência de luxo no Algarve,
reserve 5 dias de férias desde 1822 euros para 2 pessoas.

Explore o Algarve
Passar férias no Algarve é muitas vezes a primeira opção dada a proximidade com as praias mais
incríveis que o nosso país tem. O Verão é a altura ideal para explorar o Algarve e as suas praias,
aproveitando para descansar e escapar ao stress a menos de 300 km da agitada capital.

Uma vez no Algarve, aventure-se por Albufeira, um concelho muito animado nas noites mais quentes e
com vários quilómetros de praias para explorar durante o dia: a Praia de Santa Eulália, Praia Maria Luísa,
Praia da Galé e a Praia dos Olhos d’água são as mais conhecidas. As ruas de Albufeira enchem-se de
diversão, por entre bares e restaurantes para todos os gostos. A 15km deste divertido concelho
encontrará Armação de Pêra, uma freguesia envolvida pelo mar garantindo dias tranquilos na Praia de
Armação de Pêra, ou na Praia dos Beijinhos, onde poderá conhecer igualmente os mercados tradicionais
com produtos típicos da região.

Um dos destinos mais populares ao longo dos anos que nunca perde a sua essência é Portimão: uma
fusão de alegria, cultura e águas quentes e calmas, onde poderá encontrar a fantástica Praia da Rocha. A
agradável vila de Alvor é também uma opção a ter em conta, situada entre Portimão e Lagos, sendo
particularmente especial pela sua beleza e património naturais. A pesca de cariz artesanal, o turismo, o
comércio e a restauração são os principais pilares económicos desta vila.

A sul do país, é impossível não sugerir Monte Gordo: singular no seu ambiente seco e quente e também
pelo destaque à Praia de Monte Gordo, com certificado de Bandeira Azul há mais de duas décadas, sendo
vigiada todo o ano, ideal para todas as famílias. Uma opção mais moderna e citadina será Vilamoura,
reconhecida pelo empreendedorismo turístico nos últimos anos especialmente na zona da marina,
possibilita umas férias com várias actividades disponíveis, desde equitação a windsurf e até mesmo
passeios de barco para pesca desportiva.
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Grandes Prémios de Fórmula 1 e MotoGP ainda podem vir a ter
público nas bancadas
Afinal, o processo não está fechado e ainda há a hipótese de os Grandes Prémios de
Fórmula 1 e de Motociclismo terem público nas bancadas.
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Mais de 1.500 empresas entraram em insolvência no primeiro
trimestre
No primeiro trimestre deste ano foram registadas 1.579 insolvências, mais 33% que em
igual período do ano passado, revela a Iberinform, empresa do grupo Crédito y Caución.
Este é o valor mais elevado do primeiro trimestre dos últimos três anos.

No primeiro trimestre deste ano foram registadas 1.579 insolvências, mais 33% que em igual período do
ano passado, revela a Iberinform, empresa do grupo Crédito y Caución. Este é o valor mais elevado do
primeiro trimestre dos últimos três anos.

Apenas em março deste ano, foram apuradas 560 insolvências, valor que traduz um substancial
aumento de 67% face a 2020, motivado, em grande parte, pelo encerramento dos processos. Contudo,
em março do ano passado Portugal iniciava o seu primeiro confinamento no quadro da pandemia de
COVID-19, facto que condiciona a análise comparativa dos dados mensais.

De janeiro a março de 2021 foi declarada a insolvência (encerramento) de 900 empresas, mais 223 que
em igual período do ano passado (+33%). As declarações de insolvência requeridas por terceiros
aumentaram 72% no trimestre, atingindo um total de 369 pedidos, enquanto as declarações de
insolvência apresentadas pelas próprias empresas subiram de 276 em 2020 para 297 (+7,6%). Os
encerramentos com plano de insolvência baixaram de 18 para 13 em 2021 (-28%).

Lisboa e Porto são os distritos com maior número de insolvências, respetivamente 359 e 388
insolvências. Face a 2020, verifica-se um aumento de 52,8% para Lisboa e de 28,5% no Porto.
Contudo, há valores de crescimento mais acentuados designadamente os registados nos distritos de Vila
Real (+ 325%), Guarda (+180%), Portalegre (+116,7%), Setúbal (+97,8%), Coimbra (+61,3%), Beja
(+60%) ou Castelo Branco (+60%).

Na Madeira, o aumento no trimestre foi de 36,7%. Nos Açores, Ponta Delgada registou uma subida
62,5% face a 2020, enquanto Angra do Heroísmo teve um decréscimo de 57,1% no comparativo do
trimestre. As insolvências decresceram, ainda, em cinco distritos de Portugal continental: Bragança (-
57,1%), Faro (-23,2%), Évora (-16,7%), Santarém (-13,5%) e Leiria (-9,8%).
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Até final de março de 2021, houve aumentos nas insolvências em todos os setores de atividade, exceto
na Agricultura, Caça e Pesca (-6,95%) e na Indústria Extrativa que se apresentou estável (quatro
insolvências em cada ano), a saber: Eletricidade, Gás, Água (+200%), Telecomunicações (+200%),
Hotelaria e Restauração (+124,4%), Comércio de Veículo (+74,2%), Comércio por Grosso (+29,8%),
Outros Serviços (+28,5%), Construção e Obras Públicas (+28,2%), Comércio a Retalho (+23,2%),
Indústria Transformadora (+20,5%) e Transportes (+12,7%).

Aumento das constituições em março, mas decréscimo no trimestre

As Constituições aumentaram em março de 2021, passando de 2.490 em 2020 para 3.398 (+36,5%).
No entanto, no comparativo do primeiro trimestre, verifica-se um decréscimo de 17,8% face ao período
homólogo de 2020.

O número de constituições mais significativo verifica-se em Lisboa, com 2.755 novas empresas, seguido
pelo Porto com 1.942. Contudo, os dois distritos registam uma variação negativa face a 2020 de 30,3%
na capital e de 11,2% na cidade invicta.

Os aumentos mais significativos nas constituições pertencem aos distritos de Bragança (+50,5%), Horta
(+42,9%), Angra do Heroísmo (+12,9%) e Leiria (+1,9%). Os decréscimos face ao primeiro trimestre
de 2020 registam-se nos distritos de: Vila Real (-31,5%), Faro (-31,1%), Coimbra (-25,9%), Setúbal (-
23%), Ponta Delgada (-15,7%), Aveiro (-15,3%), Castelo Branco (-14,3%), Portalegre (-13,3%) e
Guarda (-12,8%).

Por atividades, regista-se um aumento na constituição de novas empresas na Indústria Extrativa
(+60%), Comércio a Retalho (+19,8%), Agricultura, Caça e Pesca (+16,4%) e Telecomunicações
(+8%). Os decréscimos verificam-se nas atividades de Transportes (-63,2%), Hotelaria/Restauração (-
40,7%), Eletricidade, Gás, Água (-38,5%), Comércio de Veículos (-22,5%), Outros Serviços (-16,7%),
Comércio por Grosso (-9,8%), Indústria Transformadora (-8,5%) e no setor da Construção e Obras
Públicas (-8,4%).

11/35



EXPRESSO

09/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • RAQUEL ALBUQUERQUE

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 0

Depois do susto, Algarve espera ter surtos controlados
Como a região atacou os casos de covid-19 que a colocaram como a pior do país
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40 anos de fidelidade
Por: Miguel Sousa Tavares
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Certificado Verde Digital, um instrumento para o bem comum ou
uma forma de criar novas desigualdades?
Eurodeputados da Delegação Socialista Portuguesa assinam o texto
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Sindicato dos pilotos apela ao Governo para por fim às restrições
de voos para o Brasil
“Milhares de passageiros” estão a contornar a proibição de voos para o Brasil com origem
em Portugal através da utilização dos ‘hubs’ de Madrid, Paris, Amesterdão, Zurique e
Frankfurt.

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) apelou ao Governo para acabar com a proibição de voos
da TAP para o Brasil, que diz estar a criar uma “situação de clara injustiça concorrencial” relativamente às
outras companhias europeias.

“Apelamos ao Governo português para que corrija esta situação de clara injustiça concorrencial e asfixia
económica que torna ainda pior um cenário já de si catastrófico”, sustenta o SPAC numa carta enviada
na segunda-feira ao ministro das Infraestruturas e Habitação e a que agência Lusa teve acesso esta
terça-feira.

Segundo o sindicato, “milhares de passageiros” estão a contornar a proibição de voos para o Brasil com
origem em Portugal – decidida pelo Governo no âmbito das restrições decorrentes da pandemia –
através da utilização dos ‘hubs’ de Madrid, Paris, Amesterdão, Zurique e Frankfurt.

Suspensão dos voos de e para Brasil e Reino Unido prolongada Ler Mais

Esta situação, sustenta, torna “a medida profilática de proibição de voos meramente teórica e com
prejuízo grave para a TAP, que neste momento de ‘cashburn’ devia estar a lutar em pé de igualdade com
as congéneres”. “Vê-se assim a TAP perante uma situação em que os seus potenciais passageiros fazem
um ‘bypass’ aos voos para estes mercados, do qual o Brasil é o mais importante”, afirma, lamentando
que as companhias congéneres europeias continuem, assim, “a ganhar quota de mercado, tão
importante neste momento”.

O sindicato argumenta que “a situação é ainda mais incompreensível, quando são os próprios consulados
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portugueses no Brasil a dar indicações para quem necessita de se deslocar a Portugal, sugerindo a
utilização de outros aeroportos na Europa, como porta de entrada”.

“Após uma rápida análise nos sites da Ibéria, Air France/KLM, Lufthansa e Swiss, constatamos que todas
estão a comercializar voos de e para o Brasil, tendo como origem ou destino Portugal, a preços abaixo
de custo (São Paulo – Lisboa via Madrid por 285 euros ou via Amesterdão por 278 euros)”, reporta.

“Desta forma – acrescenta – torna-se ainda mais difícil a recuperação económica da nossa companhia,
dando espaço para que as nossas principais concorrentes ganhem quota de mercado à custa do vazio
deixado pela TAP e dando azo a que, numa próxima vez, milhares de passageiros não escolham a TAP
por já terem adquirido bilhetes noutra companhia”. Em 20 de março, o Governo alargou até 15 de abril a
suspensão dos voos com o Reino Unido e Brasil e o isolamento profilático de 14 dias passa também a
aplicar-se à fronteira terrestre para países de alto risco.

Segundo uma nota do executivo, apenas estão permitidos os voos de repatriamento e os cidadãos que
cheguem a Portugal provenientes do Brasil e Reino Unido, nos voos de repatriamento ou através de
escalas, bem como da África do Sul ou de países com taxa de incidência igual ou superior a 500 casos
por 100 mil habitantes (como França ou Itália) têm não só de apresentar o comprovativo de teste
negativo como cumprir um período de isolamento profilático de 14 dias.
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Fronteiras. Mais de 9 mil obrigados a quarentena
Desde 1 de abril, chegaram aos aeroportos e fronteiras terrestres 9106 pessoas vindas
de Brasil, Reino Unido, África do Sul e outros países de risco
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Tecnologias e turismo vão animar em 2021 | Estão a fabricar-se
novos unicórnios
Tecnologias e turismo vão animar em 2021 | Estão a fabricar-se novos unicórnios
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Os navios também morrem de covid-19
No início de 2020, a pandemia de covid-19 obrigou o mundo a parar e os navios de
cruzeiro desapareceram lentamente dos oceanos.
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AHRESP pede mais apoios ao Parlamento e relembra dificuldades
do sector
Perante os dados que a associação apresentou no Parlamento esta quinta-feira, que
ilustram bem o impacto da pandemia no sector, os representantes da restauração,
turismo e similares voltaram a pedir mais e reforçados apoios.

A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares (AHRESP) voltou a pedir mais apoios para o sector,
aproveitando a audição na Assembleia da República para frisar a necessidade de estimular a retoma do
sector, um pedido assente nas conclusões dos inquéritos mensais aos seus associados, cujas conclusões
foram igualmente apresentadas esta quinta-feira.

A associação foi ouvida no Parlamento, onde pôde expor os preocupantes indicadores que emergem do
seu estudo ao sector à 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.

Segundo a AHRESP, 40% das empresas apresentaram quebras superiores a 80% da faturação no
primeiro ano de pandemia, levando a 50% dos inquiridos a afirmar não conseguir suportar os seus
encargos e 36% a manifestarem a intenção de requerer a insolvência. Assim, a associação pede mais
uma vez um reforço dos apoios a fundo perdido para a tesouraria das empresas e da dotação do
programa APOIAR RENDAS, bem como a prorrogação das moratórias de crédito e a criação de planos de
amortização a longo prazo.

Adicionalmente, é referida a necessidade de apoiar a capitalização das empresas perante o cenário de
recurso aos fundos de maneio das empresas, bem como de continuar a suportar os postos de trabalho
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que estas atividades acarretam. Como tal, é pedida a extensão do layoff até ao final do presente ano e a
redução para dois escalões no apoio à retoma progressiva.

“Nesta audição, com a apresentação das medidas, já entregues ao Governo no passado mês de
fevereiro, espera a AHRESP ter conseguido sensibilizar os Senhores Deputados, no sentido de vermos
acolhidas as medidas propostas, tão relevantes para evitar o avolumar de falências e de novos
desempregados”, pode-se ler no comunicado da associação.
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Governo aprova orientações para reestruturação do SEF e
criação do SEA
O Governo aprovou, esta quinta-feira, uma resolução que define as orientações políticas
para a reestruturação do SEF e para a criação do Serviço de Estrangeiros e Asilo (SEA),
estrutura que vai suceder àquele serviço de segurança.

O Governo aprovou, esta quinta-feira, uma resolução que define as orientações políticas para a
reestruturação do SEF e para a criação do Serviço de Estrangeiros e Asilo (SEA), estrutura que vai
suceder àquele serviço de segurança.

"Foi aprovada a resolução que aprova as orientações de política legislativa para a reestruturação do
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, determinando a criação do Serviço de Estrangeiros e Asilo, que
sucede ao mesmo", refere o comunicado do Conselho de Ministros.

O comunicado precisa que esta medida concretiza o definido no programa do Governo através "da clara
separação orgânica entre as funções policiais e administrativas de autorização e documentação de
imigrantes".

Segundo o Governo, esta separação vai reconfigurar "a forma como os serviços públicos lidam com o
fenómeno da imigração, adotando uma abordagem mais humanista e menos burocrática, em
consonância com o objetivo de atração regular e ordenada de mão-de-obra para o desempenho de
funções em diferentes setores de atividade".

Na conferência de imprensa e questionada sobre o que foi aprovado, a ministra da Presidência afirmou
que se trata de uma resolução do Conselho de Ministros que define as orientações políticas relativamente
à reforma do SEF.
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"Significa quais são as decisões tomadas e listadas, as competências que passam para a GNR, PSP, PJ e
para o Instituto do Registo e Notariado, além das regras sobre os quais todos os ajustamentos de
carreiras se farão na sequência desta reforma", adiantou Mariana Vieira da Silva.

Em março, numa entrevista à agência Lusa, o ministro da Administração Interna avançou que os
inspetores do SEF vão integrar a PSP, a GNR ou a Polícia Judiciária, forças que vão acolher as funções
policiais deste serviço após a sua reestruturação.

Eduardo Cabrita já tinha anunciado que o SEF vai passar a chamar-se Serviço de Estrangeiros e Asilo
(SEA) e terá como grande função o apoio aos imigrantes e refugiados que vivem em Portugal.

O governante explicou que a reforma irá desenvolver-se ao longo de todo este ano.

Segundo o ministro, a PSP ficará responsável pela segurança aeroportuária, a GNR pelo controlo de
fronteira terrestres e marítimas e Polícia Judiciária passa a investigar os crimes tráfico de seres humanos
e de imigração ilegal.

Na entrevista à Lusa, Eduardo cabrita frisou que o pessoal "da carreira de inspeção beneficiará desta
dimensão de escala de estar inserida em forças com uma dimensão diferente" e reafirmou que a
reestruturação do SEF não está relacionada com a morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk nas
instalações deste serviço no aeroporto de Lisboa em março de 2020.

Esta reforma tem sido contestada pelo sindicato que representa os inspetores do SEF, PSD e CDS-PP.
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TIVOLI MARINA VILAMOURA E TIVOLI MARINA PORTIMÃO
CONVIDAM A USUFRUIR DO ALGARVE A PARTIR DE DIA 11
O T ivoli Marina Vilamoura já abriu as suas portas e o T ivoli Marina Portimão irá reabrir no
próximo dia 11 de abril e ambos convidam a uma estadia inesquecível sob o magnífico sol
algarvio, com vistas únicas sobre as marinas de Vilamoura e de Portimão.

 

O Tivoli Marina Vilamoura já abriu as suas portas e o Tivoli Marina Portimão irá reabrir no próximo dia 11
de abril e ambos convidam a uma estadia inesquecível sob o magnífico sol algarvio, com vistas únicas
sobre as marinas de Vilamoura e de Portimão.

Os dois resorts abrem com a garantia de receber os clientes com todas as medidas de higiene e
segurança, através da implementação do programa Feel Safe at Tivoli, o qual complementa o selo “Clean
& Safe”, atribuído pelo Turismo de Portugal a todos os hotéis da marca.

Descobrir o Tivoli Marina Vilamoura significa muito mais do que aproveitar uns dias de descanso a sul do
país. A combinação de uma localização única, entre a praia e a marina, e uma variedade de serviços,
como o Tivoli Spa, o Tivoli Shape, uma excelente oferta gastronómica e o clube de praia Purobeach,
permitem uma estadia memorável neste resort de eleição.
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Uma aventura genuinamente inspiradora é o que se pode esperar de um hotel com um conceito tão
familiar e acolhedor como o Tivoli Marina Portimão. Situado na Marina de Portimão e junto à Praia da
Rocha, a localização por excelência deste destino balnear,  dispõe também de uma piscina de água
salgada, que permite uma experiência ímpar. Conta ainda com o restaurante Deck com uma carta de
gastronomia regional e uma vista única para a foz do rio Arade e o Castelo de Ferragudo.

Os dois resorts proporcionam uma estadia especial, num ambiente totalmente seguro. Recorde-se que o
programa Feel Safe at Tivoli reviu todas as operações da empresa e está organizado em torno de dez
linhas de ação, que respondem às necessidades dos clientes no âmbito da pandemia de COVID-19. O
plano de medidas abrange todos os aspetos que permitem aos hotéis funcionar com a máxima
segurança, adaptando os serviços desde a chegada, passando pelos quartos, restauração e atividades de
lazer; com o reforço dos processos de limpeza e desinfeção, de comunicação e serviços digitais até à
reorganização de layout’s para garantir o distanciamento físico.
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Páscoa não ajuda a puxar pela economia no início de abril
A economia portuguesa abrandou no início de abril, altura marcada por restrições para
travar contágios na Páscoa.

Depois de um salto, a economia portuguesa abrandou no início de abril, período em que o país estava
sujeito a restrições para travar convívios na Páscoa. Na semana terminada a 4 de abril, o “indicador
diário de atividade económica (DEI) apresentou uma variação homóloga inferior à da semana anterior”,
revela o Banco de Portugal (BdP), nos dados divulgados esta quinta-feira.

Na semana anterior, o indicador tinha dado um salto. Os dados mostram ainda assim uma melhoria da
economia face ao mesmo período do ano passado, mas era uma altura em que se estava ainda em
confinamento. Tal como o BdP sinaliza, a “evolução recente do DEI encontra-se fortemente influenciada
por efeitos base decorrentes dos eventos verificados durante 2020, o que afeta de forma significativa a
evolução homóloga da atividade em 2021”.

Indicador diário de atividade económica:

Para mitigar este efeito, que dificulta a comparação, o BdP decidiu recorrer a uma taxa bienal,” o que
corresponde a acumular a variação, em dias homólogos, para um período de dois anos”, por forma a
obter a “variação da atividade entre um determinado dia num ano face ao mesmo dia dois anos antes”.

Quando se olha para esta perspetiva, é possível perceber que a economia recuou face ao mesmo
período há dois anos, antes da pandemia. Isto depois de na semana anterior ter registado uma melhoria,
mesmo quando comparado com a altura em que a Covid-19 ainda não influenciava a atividade
económica.

Indicador acumulado a dois anos:
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O indicador diário de atividade económica tem sido publicado todas as quintas-feiras pelo BdP, para
permitir avaliar a evolução da economia com mais frequência. Tem em conta várias dimensões da
atividade económica em Portugal, nomeadamente o tráfego rodoviário de veículos comerciais pesados
nas autoestradas, consumo de eletricidade e de gás natural, carga e correio desembarcados nos
aeroportos nacionais e compras efetuadas com cartões em Portugal por residentes e não residentes.

(Notícia atualizada às 12h35)
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