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FAV: 4

AVE: € 353220
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Tudo é Economia, com Francisco Calheiros
Tudo é Economia, com Francisco Calheiros
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PÚBLICO

14/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1840

REACH: 0

Algarve regista o pior março de que há registo
A taxa de ocupação média dos hotéis do Algarve não ultrapassou os 4% no mês de
março.
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DN

14/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PAULO RIBEIRO PINTO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 0

Fruta, combustíveis e saúde mais caros depois de um ano de
pandemia
Vestuário, hotelaria, transporte aéreo de passageiros e calçado registaram quebras
acentuadas nos preços desde que começou a crise sanitária em Portugal, em março de
2020
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JORNAL I

14/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Operação Triângulo. Conceição Cabrita detida por crime de
corrupção
O município de Vila Real de Santo António terá vendido um imóvel a uma empresa por
valores abaixo do mercado. PJ investiga crimes de corrupção, recebimento indevido de
vantagem e abuso de poder.

A presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Conceição Cabrita, foi detida esta terça-
feira, à saída de casa, por suspeitas do crime de corrupção. Em causa está um negócio imobiliário, em
Monte Gordo. “A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, no âmbito de um inquérito dirigido pelo
DIAP Regional de Évora, realizou esta terça-feira cerca de duas dezenas de buscas, designadamente
domiciliárias, em estabelecimentos e escritórios de advogados”, começou por revelar a PJ, em
comunicado, evidenciando que as diligências tiveram lugar nas regiões do Algarve, de Lisboa, Leiria e
Ourém.

De seguida, elucidou que no decurso desta operação, que batizou de “Operação Triângulo”, deteve
quatro pessoas – entre os 50 e os 70 anos –, uma delas titular de cargo político (Conceição Cabrita) e
também um trabalhador da Administração Pública e dois empresários.

“Em investigação estão suspeitas de atuação ilícita de titular de cargo político, que beneficiou da
colaboração de funcionários, bem como outros intervenientes, na intermediação de um negócio, de
compra de imóvel, propriedade do município, na praia de Monte Gordo”, escreveu a PJ, explicitando que
contou com a colaboração da Unidade Nacional de Combate à Corrupção, da Diretoria do Centro e
Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Policia Judiciária, “nomeadamente, na realização de
buscas a residências dos suspeitos, escritórios de advogados e instituição bancária, onde foram
apreendidos vários documentos, objetos, e, matéria probatória, que irá ser analisada”.
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Os crimes De acordo com o jornal Postal do Algarve, o terreno em causa localiza-se frente do Hotel
Vasco da Gama, que esteve à venda em hasta pública. Esta informação foi adiantada àquele jornal por
uma fonte que garantiu que a autarca foi detida “à saída de casa” quando se dirigia para uma reunião de
câmara, que acabou por se realizar sem a sua presença. Por outro lado, adicionou que “a sede do
município está desde hoje de manhã a ser alvo de buscas por parte da PJ, que está a investigar alegadas
irregularidades num negócio imobiliário na freguesia de Monte Gordo, no distrito de Faro”. O i contactou
a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António para obter declarações sobre este acontecimento,
todavia não obteve qualquer resposta até à hora de fecho desta edição.

É de realçar que, depois de ter sido vereadora e vice-presidente do autarca Luís Gomes, Conceição
Cabrita foi eleita, pelo PSD, em 2017, para presidir ao município de Vila Real de Santo António. A autarca
já havia anunciado que não pretende recandidatar-se às eleições autárquicas deste ano.

Há apenas três dias, em entrevista ao Postal do Algarve, Luís Gomes disse que Conceição Cabrita
“avisou informalmente os órgãos do partido, em princípios de dezembro, da sua vontade em não se
recandidatar e formalizou através de um email que enviou à comissão política distrital e à comissão
política de secção que não queria avançar para a Câmara Municipal, alegando questões pessoais”.

De acordo com a PJ, em causa estão factos suscetíveis de integrarem a prática dos crimes de
corrupção, recebimento indevido de vantagem e abuso de poder. Os arguidos detidos serão presentes
no Tribunal de Instrução Criminal de Évora para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas
de coação.
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AMBITUR

14/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: 0

Cushman & Wakefield: Mais 207 novos hotéis em Portugal até
2023, com Lisboa a liderar oferta | Ambitur
A Cushman & Wakefield apresentou o seu Marketbeat Portugal Primavera 2021 e, no que
diz respeito à hotelaria, a consultora confirma que o setor procurou reinventar-se,
adaptando os seus serviços às atuais circunstâncias. Mas, apesar destes esforços, as
dormidas nos estabelecimentos hoteleiros diminuíram 65% em 2020, fixando-se nos 20,6
milhões, o que corresponde a pouco mais de oito milhões de hóspedes.

A Cushman & Wakefield apresentou o seu Marketbeat Portugal Primavera 2021 e, no que diz respeito à
hotelaria, a consultora confirma que o setor procurou reinventar-se, adaptando os seus serviços às
atuais circunstâncias. Mas, apesar destes esforços, as dormidas nos estabelecimentos hoteleiros
diminuíram 65% em 2020, fixando-se nos 20,6 milhões, o que corresponde a pouco mais de oito
milhões de hóspedes.

A atual pandemia veio também alterar significativamente o perfil da procura. Por um lado, passou a estar
mais alicerçado na procura interna, que perfez 53% das dormidas em 2020, em comparação com 30%
no ano anterior. Por outro lado, alargou-se para fora dos principais destinos turísticos, que vinham a
ganhar terreno nos últimos anos, com destaque para as regiões do Alentejo e do Centro, que registaram
as menores quebras em termos de dormidas, de 42% e 56% respetivamente.

A operação hoteleira registou igualmente significativos abrandamentos, na ordem dos 67% em termos
de proveitos totais e de 56% no Revenue per Available Room (RevPAR). A taxa de ocupação por quarto
situou-se nos 25,6%, refletindo uma diminuição em 39,5 pontos percentuais (p.p.) face a 2019. A maior
recuperação operacional dos ativos hoteleiros foi visível nos meses de verão, chegando a atingir-se
53,6% de ocupação em agosto.

A atividade de Alojamento Local foi também largamente impactada, levando em muitos casos ao
reposicionamento do produto para o arrendamento de longa duração, suportado por incentivos fiscais.
Ainda assim, a preferência por espaços mais isolados poderá ter contribuído para uma maior resiliência
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na procura, com quebras na ordem dos 60% nas dormidas nos hóspedes. Já os resultados operacionais
registaram quebras semelhantes aos estabelecimentos hoteleiros, com decréscimos de 62% nos
proveitos totais e de 52% no RevPAR.

A oferta hoteleira aumentou em 46 novas unidades com cerca de 2.400 quartos, a maioria (36% dos
quartos) com classificação 4 estrelas. Entre estas, destacam-se o Four Points by Sheraton Sesimbra (4
estrelas), o B&B Hotel Lisboa Aeroporto (3 estrelas) e o Neya Porto Hotel (4 estrelas).

Relativamente aos projetos futuros, inúmeros operadores optaram por adiar estrategicamente a data de
conclusão das unidades em construção por um breve período, aguardando a normalização dos níveis de
procura. Adicionalmente, alguns hotéis ainda em fase de projeto ou licenciamento tenderão a ter seus
planos de investimento meticulosamente revistos, o que deverá levar a uma contínua revisão em baixa
da nova oferta hoteleira prevista até final de 2023, que reduziu ligeiramente, para 207 estabelecimentos
hoteleiros com 17.000 quartos. Esta concentra-se maioritariamente em cidades nas duas áreas
metropolitanas, nomeadamente Lisboa (4.000 quartos), Porto (2.200 quartos), Vila Nova de Gaia
(1.150 quartos) e Cascais (1.050 quartos).

Lisboa A chegada de 8,8 milhões de turistas ao território nacional por via aérea concentrou-se
maioritariamente no Aeroporto Humberto Delgado, que registou 4,6 milhões de turistas desembarcados
em 2020, uma contração de 71% face ao ano anterior. Similarmente, as restrições impostas nos portos
marítimos limitaram fortemente o turismo de cruzeiros, que registou uma quebra homóloga de 91%,
com apenas 50 mil passageiros desembarcados em Lisboa.

De acordo com o INE, a capital terá concentrado 3,5 milhões de dormidas em alojamentos turísticos
(incluindo estabelecimentos hoteleiros e alojamento local), dos quais 74% não-residentes. O
Observatório do Turismo de Lisboa apresenta uma taxa de ocupação de 29,1% e um RevPAR de €25,5
para as unidades hoteleiras em funcionamento na Região de Lisboa.

Em Lisboa registaram-se 10 novas aberturas com um total de 610 novos quartos. As novas unidades
apresentam uma média de 60 quartos, apresentando maioritariamente classificação de 3 estrelas,
destacando-se o Holiday Inn Express Saldanha com 105 quartos e duas novas aberturas junto ao
aeroporto – B&B Hotel Lisboa Aeroporto com 190 quartos e Stay Hotel Lisboa Aeroporto com 80
quartos.

Prevê-se que mais 43 novos hotéis com 4.060 quartos se somem à oferta atual até 2023,
designadamente de 5 e 4 estrelas, que respetivamente representam 35% e 29% da oferta anunciada.
Entre estes, destaque para o Radisson RED Lisbon Olaias (4 estrelas) com 290 quartos, o Meliá Lisboa (5
estrelas) com 240 quartos e o Moxy Lisbon Oriente (3 estrelas)15 com 220 quartos.

Porto A cidade do Porto registou 2,2 milhões de passageiros desembarcados no aeroporto Francisco Sá
Carneiro, refletindo um decréscimo homólogo de 66%. Relativamente ao turismo de cruzeiros, a
redução no número de passageiros foi mais acentuada, em 93% para apenas seis mil passageiros.

De acordo com o INE, este terá sido o quarto município com mais dormidas, concentrando cerca de 1,3
milhões de dormidas em alojamentos turísticos (incluindo estabelecimentos hoteleiros e alojamento
local), dos quais 72% não residentes. O RevPAR na cidade Invicta apresentou uma média de €20,9 por
noite, com os hotéis de 5 estrelas a alcançar os €26,5, e uma taxa de ocupação que se situa nos
24,8%.

Ao longo de 2020, a cidade do Porto contou com 10 novas aberturas de unidades hoteleiras que
totalizaram 630 novos quartos, maioritariamente de 4 estrelas (58% da nova oferta). Entre estas,
destaque para o Neya Porto Hotel (4 estrelas) com 120 quartos e o Holiday Inn Express Porto (3
estrelas) com 105 quartos.

A oferta futura estimada para a cidade até 2023 totaliza 20 novos hotéis com 2.200 quartos, com as
unidades de 4 e 5 estrelas a perfazerem 37% da oferta anunciada. De entre as aberturas previstas,
destaque para o hotel com centro de congressos promovido pela IME na Rua do Heroísmo com 300
quartos; e para o The Student Hotel, que apresenta um conceito misto de curta e longa duração no
quarteirão D. João I, com um total de 300 unidades.
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Perspetivas A Cushman & Wakefield espera que a oferta hoteleira continue a adaptar-se, diversificando
as suas fontes de rendimento através de serviços como espaços de trabalho e coworking, permitindo
aos visitantes trabalhar a partir de qualquer local para o qual se viaje, assim como serviços relacionados
com a saúde e bem-estar, que passaram a ter uma relevância acrescida. Adicionalmente, antecipa uma
recuperação gradual diferenciada, com uma retoma mais sustentada no turismo de lazer
comparativamente com o turismo de negócio, à medida que o mundo corporativo reequaciona os
custos alocados a este segmento, face à maior adesão aos meios digitais para reunir e participar em
eventos.

A consultora frisa que os fundamentais do turismo não se alteraram, e que Portugal continua a destacar-
se no mercado internacional não só como um destino de sol e praia mas também de riqueza
gastronómica e cultural. Ainda assim, os operadores menos capitalizados sofreram um impacto
significativo nesta pandemia e, apesar dos mecanismos de lay-off simplificado e de crédito, mais de 30%
dos hoteleiros não sabem se irão reabrir em 2021 ou mesmo de todo, segundo a Associação da
Hotelaria de Portugal (AHP).

Tendo em vista o verão de 2021, as expectativas são de taxas de ocupação mais favoráveis face ao
ano anterior. Sendo os indicadores ocupacionais hoteleiros o reflexo do ciclo económico e confiança
instalada, a democratização dos muito falados passaportes de vacinação nas políticas de viagem deverá
contribuir positivamente para esses fatores, relançando o turismo nacional. Ainda assim, a procura
deverá representar cerca de 50-60% da registada em 2019.
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JORNAL I

14/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ZOOM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO CAMPOS

RODRIGUES

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

CONFINAMENTOS DE LUXO
A Holanda experimentou enviar quase duzentos turistas para a Grécia, mantendo-os
fechados num resort e testados regularmente.
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PRESSTUR

14/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3355

REACH: 0

Prejuízo da easyJet este Inverno pode chegar a 842 milhões de
euros
A easyJet revelou hoje que espera um prejuízo antes de impostos nos seis meses
terminados a 31 de Março entre 690 milhões e 730 milhões de libras (796 milhões a 842
milhões de euros ao câmbio de hoje), "o que é ligeiramente melhor do que as
expectativas".

A easyJet revelou hoje que espera um prejuízo antes de impostos nos seis meses terminados a 31 de
Março entre 690 milhões e 730 milhões de libras (796 milhões a 842 milhões de euros ao câmbio de
hoje), "o que é ligeiramente melhor do que as expectativas".

A informação divulgada hoje pela easyJet revela que o número de passageiros transportados nesse
período baixou 89%, para 4,1 milhões, "em linha com uma diminuição na capacidade" para 6,4 milhões
de lugares, o que corresponde a 14% dos níveis de capacidade do semestre homólogo de 2019.

As quebras levaram a uma redução de 90% das receitas totais nos meses de Inverno, para 235 milhões
de libras (271 milhões de euros).

A receita de passageiros baixou 91%, para 165 milhões de libras (190 milhões de euros), e as receitas
de ancillaries caíram 87%, para 70 milhões de libras (81 milhões de euros).

A easyJet sublinha que tem acesso a 2,9 mil milhões de libras de liquidez, tendo arrecadado mais de 5,5
mil milhões de libras desde o início da pandemia, o que coloca a empresa numa boa posição "para
capitalizar a recuperação das viagens, uma vez que as restrições sejam atenuadas em toda a rede".

Citado na informação hoje divulgada, o CEO da easyJet Johan Lundgren diz que a companhia aérea
manteve "uma abordagem disciplinada aos voos" na primeira metade do seu ano financeiro, o que
resultou em perdas "melhores do que as expectativas".

O executivo destacou que a empresa continua "a ter acesso a níveis significativos de liquidez" enquanto
implementa o seu "programa de redução de custos", permitindo alcançar "benefícios contínuos de custo
e eficiência" e posicionando a companhia "para liderar a recuperação".
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VISÃO

14/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5103

REACH: 0

Covid-19: Proveitos de alojamento turístico descem 73,7% num
ano de pandemia
O setor do alojamento turístico registou uma queda de 73,7% nos proveitos, para 1,1 mil
milhões de euros, entre março de 2020 e fevereiro deste ano, face aos 12 meses
anteriores - INE

O setor do alojamento turístico registou uma queda de 73,7% nos proveitos, para 1,1 mil milhões de
euros, entre março de 2020 e fevereiro deste ano, face aos 12 meses anteriores, segundo o INE.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou hoje dados sobre o efeito de um ano de pandemia da
covid-19 nas unidades de alojamento turístico portuguesas apontando uma descida de 71,7% nas
dormidas.

“Durante o primeiro ano de pandemia, os proveitos atingiram 1,1 mil milhões de euros no total (-73,7%)
e 863,3 milhões de euros relativamente a aposento (-73,5%), o que representou reduções de 3,2 mil
milhões de euros e 2,4 mil milhões de euros face ao acumulado dos 12 meses anteriores,
respetivamente”, especifica o INE.

Entre março de 2020 e fevereiro de 2021, o instituto refere que “o alojamento turístico registou 8,0
milhões de hóspedes e 20,0 milhões de dormidas, refletindo diminuições de 70,9% e 71,7%,
respetivamente, face ao acumulado dos 12 meses anteriores”.

Naquele período, as dormidas de residentes decresceram 44,1% e as de não residentes diminuíram
83,7%.

EA // JNM
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PÚBLICO

14/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 0

Doze meses de pandemia tiraram 3,2 mil milhões de euros aos
alojamentos turísticos
Dados do INE mostram que Fevereiro deste ano foi o terceiro pior mês desde Março de
2020, período em que foi declarada a pandemia.

Fevereiro passado foi o terceiro pior mês dos alojamentos turísticos em termos de quedas homólogas
de dormidas desde que começou a pandemia de covid-19, tendo registado uma descida de 87,7%, para
472,9 mil, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo INE.

Já o número de hóspedes caiu 86,9% para 208,2 mil, com os portugueses a superarem mais uma vez
os estrangeiros devido às restrições às viagens, com um peso de 89%. Os dois piores meses foram Abril
e Maio do ano passado, com quedas de 97,4% e de 95,8%, respectivamente. Os proveitos totais em
Fevereiro não foram além dos 18,6 milhões de euros, o que representa uma diminuição de 90,5%.

Decorridos 12 meses desde o início da pandemia, que interrompeu um longo ciclo de crescimento
(embora em Fevereiro do ano passado o mercado chinês já estivesse em forte queda), o INE dá conta
de que o total dos proveitos não foi além dos 1,1 mil milhões de euros (um recuo de 73,7%), menos
3,2 mil milhões face ao acumulado dos 12 meses imediatamente anteriores.

De acordo com a análise do INE, no período em análise o sector do alojamento turístico recebeu oito
milhões de hóspedes e 20 milhões de dormidas, o que representa descidas de 70,9% e de 71,7%,
respectivamente.

A diminuição mais expressiva em dormidas foi a dos estrangeiros, com um decréscimo de 83,7%
(menos 44,1% no caso dos portugueses). Os meses de Verão, de Julho a Setembro de 2020,
representaram 56,4% do total das dormidas, quando esse peso tinha sido de apenas 36% no ano
anterior.

Os dados do INE mostram que o principal mercado emissor foi Espanha (o decréscimo foi o menor de
todos, devido à fronteira terrestre, com uma quebra de 75,2%), “representando 16,6% do total de
dormidas de não residentes).
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Em termos de regiões, a queda de proveitos foi generalizada, mas teve maior expressão na Área
Metropolitana de Lisboa, com menos 85,9%, para 195 milhões de euros . A menor descida coube ao
Alentejo, com uma quebra de 43,2%, para 101 milhões de euros. No topo das receitas ficou o Algarve,
com 416 milhões de euros (uma descida de 66,2%).
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PUBLITURIS

14/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 3

AVE: € 3985

REACH: 0

Atividade turística contrai 70% em 12 meses de pandemia,
conclui INE
O passado mês de fevereiro foi o terceiro mês com maior redução do número de
dormidas desde o início da pandemia.

Entre março de 2020 e fevereiro de 2021, o setor do alojamento turístico registou 8,0 milhões de
hóspedes e 20,0 milhões de dormidas, refletindo diminuições de 70,9% e 71,7%, respetivamente, face
ao acumulado dos 12 meses anteriores.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), revelados esta quarta-feira, os resultados
acumulados de um ano de pandemia COVID-19 apontam para uma diminuição de 44,1% nas dormidas
de residentes e 83,7% nas de não residentes.

Durante o primeiro ano de pandemia COVID-19, os proveitos atingiram 1,1 mil milhões de euros no total
(-73,7%) e 863,3 milhões de euros relativamente a aposento (-73,5%), o que representou reduções de
3,2 mil milhões de euros e 2,4 mil milhões de euros face ao acumulado dos 12 meses anteriores,
respetivamente, analisa ainda o INE.

No que refere ao último mês em análise pelo o INE – fevereiro de 2021 – , os dados estatísticos
apontam para um decréscimo de 86,9% no número de hóspedes, tendo o alojamento turístico registado
apenas 208,2 mil hóspedes e 472,9 mil dormidas (-87,7%)

” Desde o início da pandemia, fevereiro foi o terceiro mês com maior redução do número de dormidas,
tendo sido apenas ultrapassado por abril e maio de 2020 (-97,4% e -95,8%, respetivamente)”, destaca
o INE. As dormidas de residentes em fevereiro passado diminuíram  74,8%  e as de não residentes
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recuaram 94,4%. Já a  taxa líquida de ocupação-cama (8,5%) baixou 26,7 p.p..

Os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram 18,6 milhões de euros
no total e 14,3 milhões de euros relativamente a aposento, correspondendo a variações de -90,5% e -
89,7%, respetivamente.

No conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento médio por quarto disponível
(RevPAR) situou-se em 5,7 euros em fevereiro, diminuindo 80,1% (-71,7% em janeiro), enquanto o
rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 47,2 euros em fevereiro, o que se traduziu numa
variação de -27,9% (-20,0% em janeiro).
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PORTO CANAL

14/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • MANHÃ

INFORMATIVA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 37840

REACH: 0

Entrevista com Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do
Porto e Norte de Portugal
Entrevista com Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal

Entrevista com Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal

21/66



RTP 1

14/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 99754

REACH: 0

O presidente da Confederação do Turismo espera que o Verão
permita recuperar das quebras do último ano
O presidente da Confederação do T urismo espera que o Verão permita recuperar das
quebras do último ano

O presidente da Confederação do Turismo espera que o Verão permita recuperar das quebras do último
ano
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Turismo? "Fevereiro deste ano equivaleu ao fevereiro de 1974"
Francisco Calheiros, da Confederação do T urismo de Portugal, defende que o Governo
deve ir mais longe nos apoios às empresas.

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, defende que o
Governo deve ir mais longe nos apoios às empresas e adianta que a crise gerada pela pandemia fez o
setor regressar a números de 1974.

"O fevereiro deste ano equivaleu ao fevereiro de 1974, andámos 50 anos para trás. (...) Neste segundo
confinamento, o Governo tem de ir mais longe. Eu corrijo: Tem de ir muito mais longe. As empresas já
esgotaram todas as suas reservas", disse Francisco Calheiros, em entrevista à RTP, no programa Tudo é
Economia.

O presidente da CTP adiantou ainda que o setor já terá perdido 45.000 postos de trabalho este ano.

A Comissão Europeia espera que o verão de 2021 seja melhor para o turismo europeu do que 2020,
mas não prevê uma recuperação total do setor para níveis pré-pandemia este ano, após Portugal ser
dos mais impactados.

Pior que Portugal só Grécia, Malta, Irlanda, Espanha e Chipre.

Leia Também: O turismo e outras 3 coisas que deve saber para começar o dia
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Novo confinamento tirou 91% das receitas ao turismo
Número de turistas em fevereiro caiu 87%, naquele que foi o terceiro pior mês de
sempre para o setor desde que a pandemia surgiu no país.

Os números já apontavam nesse sentido e acabaram por se confirmar. Fevereiro foi mesmo o terceiro
pior mês para o turismo desde o início da pandemia, com apenas 208.200 turistas a passarem pelos
alojamentos nacionais, menos 86,9% do que no mesmo mês do ano passado. De acordo com os dados
do Instituto Nacional de Estatística (INE), as receitas caíram 90,5% para 18,6 milhões de euros.

Em fevereiro, os alojamentos turísticos nacionais receberam 208.200 hóspedes, num total de 472.900
dormidas. Estes números representam quebras de 86,9% e 87,7%, respetivamente, superiores às
verificadas em janeiro (-78,8% e -78,5%).

“Desde o início da pandemia, fevereiro foi o terceiro mês com maior redução do número de dormidas,
tendo sido apenas ultrapassado pelos meses de abril e maio de 2020 (-97,4% e -95,8%,
respetivamente)”, refere o INE, ressalvando que estes resultados foram influenciados pelo facto de este
ano não terem sido realizados eventos de Carnaval.

Em termos de proveitos, estes ascenderam a 18,6 milhões de euros, o que representa uma quebra de
90,5% face a fevereiro do ano passado. Já os proveitos de aposento caíram 89,7% para 14,3 milhões
de euros. No conjunto dos estabelecimentos de alojamento turístico, o rendimento médio por quarto
disponível situou-se em 5,7 euros em fevereiro, refletindo uma diminuição de 80,1% (-71,7% em
janeiro).

Sete em cada 10 turistas foram nacionais

Numa análise mais fina aos hóspedes, o mercado interno (peso de 69,8%) contribuiu com 329.900
dormidas, o que representou um decréscimo de 74,8%. Por sua vez, as dormidas dos hóspedes
internacionais diminuíram 94,4% e totalizaram 143.000. As maiores reduções observaram-se nos
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turistas da China (-95,8%), dos Estados Unidos (-95%) e da Irlanda (-93,4%).

De 8 a 168€, estas cidades dão vouchers para atrair turistas Ler Mais

Já no que toca às localizações mais procuradas, “em fevereiro, todas as regiões registaram decréscimos
expressivos das dormidas, superiores a 75%”, refere o INE, destacando o Alentejo (-75,9%) e os
Açores (-78,1%) pelas menores descidas e a Madeira (-92,6%), o Algarve (-91,9%) e a Área
Metropolitana de Lisboa (-88,5%) com as maiores perdas de dormidas.

(Notícia atualizada às 11h40 com mais informação)
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“A luz ao fundo do túnel para a aviação ainda está longe”, diz
OAG
Com as esperanças todas depositadas num verão mais "normal", os especialistas da OAG
admitem que a retoma na aviação ainda não está à vista.

O setor da aviação a nível mundial aguarda (im)pacientemente pela retoma das viagens, embora muitos
reconheçam que já se esperava um pouco mais de atividade.

A lentidão do mercado é refletida pela queda da capacidade em dois terços dos mercados regionais na
semana de 12 de abril, comparada com a semana anterior (5 de abril), revelam os números mais
recentes da OAG, com a Europa Ocidental a liderar com uma redução de 6,4% na comparação semanal,
ligeiramente à frente da América do Sul, mais especificamente, do Brasil com 6,1 %. A África Oriental é o
mercado regional de crescimento mais rápido no mundo, de acordo com a OAG, com cerca de 4,2% de
crescimento face á semana anterior, “referindo os analistas que “uns simples 17.000 lugares extras
podem fazer a diferença”.

A capacidade global permanece em baixa, com os números que comparam a semana de 12 de abril com
a semana de 20 de janeiro de 2020, ou seja, pré-COVID-19, a indicarem uma quebra de 41%).

Globalmente, “a capacidade programada está fixada em cerca de 58% dos níveis pré-pandêmicos”,
afirmou John Grant, analista-chefe da OAG, à Bloomberg. Salientando que “para cada mercado que
cresce, outro parece recuar”.

Entre os países que menos sofrem no atual cenário está a China, que na comparação semanal cresce
2% e relativamente a janeiro de 2020 “só” regista uma quebra de 1,4%. Mas o país que mais cresce é a
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Tailândia, mostrando uma evolução de 4,1% face à semana anterior de 5 de abril, o que corresponde à
recuperação de 38 mil lugares adicionais, mas quebra fortemente relativamente à semana indicada de
2020. Aliás, com os planos para a reabertura de Phuket e o objetivo de vacinar todos os habitantes
antes da reabertura, talvez haja um caminho a seguir para um destino tão dependente do turismo e, de
facto, para outros mercados semelhantes.

Ao medir os lugares oferecidos atualmente, os dados da OAG mostram que as companhias têm, neste
momento, cerca de 62 milhões de lugares por semana, bem abaixo da referência de 2019 de 106
milhões.

Grant admite que, com os bloqueios, “as esperanças de um verão europeu animado estão em jogo”,
salientando ainda que “a realidade é que a capacidade das companhias aéreas atingirá uma média de
cerca de 65 a 68 milhões de lugares até o final do ano”, referindo também que “a procura de
passageiros ficará cerca de 15-20% pontos abaixo dos níveis de capacidade por um longo período de
tempo”.

Ou seja, “pode haver luz no fim do túnel, mas é um túnel muito, muito longo que ainda temos que
atravessar”, conclui Grant.
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Proveitos no alojamento turístico com queda de 90,5% em
fevereiro
Os proveitos das unidades de alojamento turístico caíram 90,5% em fevereiro face ao
mesmo mês de 2020, para 18,6ME, enquanto o número de dormidas desceu 87,7%, para
472,9 mil, segundo o INE

Os proveitos das unidades de alojamento turístico caíram 90,5% em fevereiro face ao mesmo mês de
2020, para 18,6 milhões de euros, enquanto o número de dormidas desceu 87,7%, para 472,9 mil,
segundo o INE.

“Os proveitos registados nos estabelecimentos de alojamento turístico atingiram 18,6 milhões de euros
no total e 14,3 milhões de euros relativamente a aposento, correspondendo a variações de -90,5% e -
89,7%, respetivamente (-81,4% e -81,0% em janeiro, pela mesma ordem)”, refere o Instituto Nacional
de Estatística (INE).

Em fevereiro, mês em que o país esteve em confinamento para travar a pandemia de covid-19, o
alojamento turístico teve 208,2 mil hóspedes, menos 86,9% que no mesmo mês do ano passado, e
472,9 mil dormidas, menos 87,7% (-78,8% e -78,5% em janeiro, pela mesma ordem).

“Desde o início da pandemia, fevereiro foi o terceiro mês com maior redução do número de dormidas,
tendo sido apenas ultrapassado por abril e maio de 2020 (-97,4% e -95,8%, respetivamente)”, salienta
o INE.

As dormidas de residentes diminuíram 74,8% (-61,0% em janeiro) e as de não residentes recuaram
94,4% (-87,2% no mês anterior).

Quanto à taxa líquida de ocupação-cama (8,5%) baixou 26,7 p.p. (-19,6 p.p. em janeiro).

EA // JNM
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Conferência Laranja XXI debate desafios do setor em Silves
Os temas que atualmente preocupam os citricultores e os novos desafios a este setor
voltam a estar em debate em mais uma Conferência Laranja XXI.

Os temas que atualmente preocupam os citricultores e os novos desafios a este setor voltam a estar
em debate em mais uma Conferência Laranja XXI.

 

A iniciativa, que integra a 5.ª edição da Mostra Silves Capital da Laranja, terá lugar no próximo dia 16 de
abril, pelas 15h00, este ano num formato online, devido à atual crise sanitária.

 

Segundo informou o município, estarão presentes na sessão de abertura, a Presidente da Câmara
Municipal de Silves, Rosa Palma; o Diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Valadas
Monteiro; o Reitor Universidade do Algarve, Paulo Águas, o Presidente da Região Turismo do Algarve,
João Fernandes e o Diretor da Administração da Região Hidrográfica do Algarve, Pedro Coelho.

 

Às 15h30, Paulo Lourenço, Chefe da Divisão de Cultura, Turismo e Património do Município de Silves,
abrirá o primeiro painel com o tema “Rota da Laranja - Promoção ou reinvenção de um conceito? Os
desafios de um projeto inovador de turismo sustentável e seu contributo para a dinamização e
valorização do território”.

 

“Poda de citrinos: Alguns resultados preliminares do projeto PodaCitrus.”, será o tópico apresentado,
seguidamente, por Amílcar Duarte, da Universidade do Algarve, às 15h45. Também pela Universidade do
Algarve, Tomás Magalhães, mostrará, às 16h00, as ameaças e medidas de prevenção urgentes da psila
africana dos citrinos.
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Segue-se um painel apresentado por Celestino Soares, Chefe de Divisão da DRAP Algarve, que, pelas
16h15, abordará o tema “Inimigos de quarentena da cultura dos citrinos. Principais ameaças”. E pelas
16h30, será a vez de se saber mais sobre a “Gestão dos recursos hídricos do Algarve: Desafios no
sector Agrícola”, por Paulo Cruz, da APA – ARHAlg.

 

Por último, Silvino Oliveira, da Frusoal, falará, pelas 16h45, sobre o tema “Sustentabilidade e eficiência
hídrica em pomares de citrinos”.

 

A conferência fechará com um período de Quis RD e debate, às 17h00, no âmbito da temática “A Água e
a Agricultura na Região do Algarve - Plano de Eficiência hídrica do Algarve”, que contará com a
participação de Pedro Valadas Monteiro (DRAPAlg), Pedro Coelho (APA – ARHAlg), José  Núncio
(Fenareg) e José Martins de Oliveira (Algarorange).

 

A autarquia lembra que destacar a citricultura que se faz no concelho de Silves, os seus produtores e os
assuntos que interessam para a melhoria deste setor é o grande objetivo da mostra “Silves Capital da
Laranja”, que teve a sua primeira edição em fevereiro de 2017.

(Link)
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Metade das empresas na restauração e alojamento apresentaram
quebras de 90% na faturação em março
Volvido um ano desde o início da pandemia, 43% das empresas de restauração já
efetuaram despedimentos, um valor que reduz para 28% no sector do alojamento
turístico.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) revela que metade das
empresas do sector da restauração e do alojamento mostraram quebras de faturação na ordem dos
90% no mês de março, um ano após o início da pandemia. A organização entende que as contínuas
quebras para estas empresas representam um “sufoco na tesouraria” e que a situação “impõe
claramente a necessidade do reforço das medidas de apoio financeiro e de incentivo ao consumo”.De
acordo com os dados recolhidos pela AHRESP junto de 943 empresas de restauração e alojamento,
52% das empresas do sector da restauração indicaram ter a atividade totalmente encerrada, enquanto
29% deste sector e 17% dos alojamentos ponderam avançar para insolvência “dado que as receitas
realizadas e previstas não permitirão suportar todos os encargos que decorrem do normal
funcionamento da sua atividade”.De relembrar que desde o passado dia 5 de abril é permitido aos
espaços de restauração terem uma esplanada à porta, alargando também o espaço, desde que
cumprindo as regras de distanciamento. Ainda assim, e com a falta do uso de máscara por parte dos
clientes, restaurantes que não têm a possibilidade de auferir de esplanada têm receio de não serem
autorizados a abrir portas no próximo dia 19 de abril.Apesar de em menor número, 29% das empresas
do sector do alojamento turístico indicam ter a atividade suspensa, sendo que no mês de março 49%
não registou ocupação e 28% teve uma ocupação até aos 10%. Ainda que as empresas deste sector se
mostrem mais confiantes para abril, os valores não destoam significativamente, com 38% das empresas
a estimar uma taxa de ocupação zero e os mesmo 28% a perspetivar uma ocupação máxima de

31/66



10%.Com uma quebra de faturação, 14% das empresas de restauração inquiridas admitiram que não
conseguiram efetuar o pagamento dos salários referentes ao mês de março, enquanto outros 14% só
realizou os pagamentos parcialmente. No sector do alojamento, 27% das empresas não conseguiram
efetuar o pagamento dos salários do mês passados e 6% apenas pagou o salário de forma
parcial.Volvido um ano desde o início da pandemia, 43% das empresas de restauração já efetuaram
despedimentos, um valor que reduz para 28% no sector do alojamento turístico. No caso da
restauração, 16% reduziram mais de metade dos postos de trabalho que tinham a ser cargo, e 8%
admite não conseguir manter todos os postos de trabalho até junho.Relativamente ao alojamento
turístico, 38% das empresas afirma já ter reduzido a sua força de trabalho em mais de metade, e 6%
das empresas sustenta que irá ter de reduzir ainda mais postos de trabalho até ao fim de junho.“É vital
que estas medidas sejam efetivamente implementadas, e que as tesourarias das empresas do
alojamento turístico e da restauração e similares sejam reforçadas no imediato. Só assim será possível
garantir a sustentabilidade destas atividades económicas, que têm um papel determinante na
recuperação económica do nosso país”, apontou a organização.Face ao que considera ser “o período
mais difícil de sempre” para estas empresas, a AHRESP defende mais medidas de apoio à liquidez, à
capitalização e de proteção do emprego. No apoio à liquidez das empresas, a entidade pede reforço dos
apoios a fundo perdido para a tesouraria das empresas, reforço da dotação do programa Apoiar Rendas,
prorrogação das moratórias, planos de amortização a longo prazo, apoios para empresas com quebras
de faturação iguais ou superiores a 15%, disponibilização de apoios a empresas recentes e aplicação
temporária da taxa reduzida de IVA nos serviços de alimentação e bebidas.Para a capitalização, a
AHRESP pede um fundo de capitalização de empresas, enquanto para o apoio ao emprego a entidade
defende a continuação do lay-off simplificado até ao fim de 2021, a redução para dois escalões no apoio
à retoma progressiva e a publicação da regulamentação do novo Incentivo Extraordinário e do Apoio
Simplificado. Nas medidas de apoio ao funcionamento, a AHRESP pede uma campanha de dinamização
do consumo, um mecanismo único de acesso aos apoios e a contratualização de organismos
intermédios para apoio às empresas. Ler mais
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Nova marca da Madeira promove a região como "um lugar onde
todos sentem que fazem parte"
A nova identidade apresentada pela Associação de Promoção da Madeira para a região
destaca o arquipélago como "um lugar onde todos sentem que fazem parte".

A nova identidade apresentada pela Associação de Promoção da Madeira para a região destaca o
arquipélago como "um lugar onde todos sentem que fazem parte".

Esta temática é resultado de um "estudo profundo, que visou a identificação dos maiores atributos do
território" e que concluiu que "a Madeira é um lugar de pertença, um lugar onde todos sentem que fazem
parte", segundo um comunicado.

 

O conceito "Madeira. Tão Tua" assenta em quatro pilares, "um lugar onde me sinto bem", que destaca o
clima ameno da região, a sua Natureza, e a sua dimensão, que permite oferecer "uma escala humana,
onde nos sentimos aconchegados, tranquilos e muito seguros".

 

"Um lugar onde me sinto entre amigos", que destaca a população local, a sua cultura e hospitalidade,
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"um lugar em que vivo como um local", que salienta a riqueza histórica, cultural e a sua diversidade
paisagística, e "um lugar ao qual quero sempre voltar", que diz respeito à oferta turística na região que
tem um leque de opções desde turismo de Natureza a turismo cultural, passando pela gastronomia.

 

A identidade visual, criada em colaboração com a Bloom Consulting e a agência criativa BAR, tem como
objectivo apresentar a Madeira como "simples, vibrante e playful" através "da desconstrução do círculo"
que "representa a ideia de união e perfeição mas, também diversidade".

 

Esta identidade vai estar presente em todos os materiais de comunicação da Região Autónoma da
Madeira, dentro e fora do país.
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"Madeira. Tan tuya”, el nuevo claim de marca de las islas
Nacida de adentro hacia afuera, la nueva marca es el resultado de un trabajo intenso que
ha involucrado a la población, al sector turístico de la región y a los visitantes.

'Madeira. Tan tuya' es el claim que, junto con el nuevo logotipo, da vida a la nueva identidad presentada
por la Asociación de Promoción de Madeira (APM). Un estudio identificó los mayores atributos del
territorio y la conclusión fue clara: Madeira es un lugar de pertenencia, un lugar del que todos se sienten
parte.

Con más de 600 años de historia y más de 200 años de experiencia en turismo, la Región fusiona el
clima templado y la naturaleza exuberante con un legado histórico y cultural rico y único, debido a las
innumerables influencias de las culturas de los muchos países que, durante siglos, han hecho de Madeira
un punto de paso. El archipiélago es un destino seguro, que ofrece un inmenso conjunto de experiencias
para todos, desde la naturaleza hasta el mar. Su pueblo es alegre, dedicado y apasionado por sus islas,
dispuesto a recibir a quien llegue. Este es el punto de partida para una identidad renovada.

Basada en este mensaje, la identidad visual es más moderna y representa a Madeira tal como es: simple,
vibrante y divertida. El logotipo se compone de la deconstrucción del círculo, símbolo asociado a la idea
de inclusión y al espíritu de Madeira. Gráficamente, el círculo representa la idea de unión y perfección,
pero también y simultáneamente diversidad.La estrategia de la marca ha contado con la colaboración de
Bloom Consulting. La nueva identidad es fruto del trabajo de la agencia creativa BAR y estará presente en
todos los materiales de comunicación en la Región Autónoma de Madeira, dentro y fuera de las fronteras.
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Para Eduardo Jesus, presidente de APM, la nueva marca Madeira “pretende desencadenar un sentimiento
único y poder transmitir nuestro propósito: ¡Hacer que cada persona sienta que pertenece aquí! Este
sentimiento de pertenencia... transcrito en la expresión “Belong”, en inglés, es la razón por la que existe
la marca. Es mucho más que los beneficios o las características unificadoras de una región. El propósito
de la marca es un norte, capaz de unificar a nuestra gente ya quienes nos visitan en torno a una
percepción común y lo que nos proponemos ser y hacer”.

Así, el claim 'Madeira, tan tuya' se basa en cuatro pilares:

Un lugar donde me siento bien: Con un clima templado todo el año, la Región Autónoma de Madeira es lo
suficientemente pequeña como para ofrecer una escala humana, donde nos sentimos cómodos,
tranquilos y muy seguros. Al mismo tiempo, logra ser enorme en diversidad, naturaleza y espacio para
respirar.

Un lugar donde me siento entre amigos: Esta es una tierra de la que nos sentimos parte, sin importar
nuestra edad o nuestros gustos. Un lugar de gente auténtica, feliz y orgullosa de su historia y cultura.
Personas que reciben como nadie, que hacen amistades y perpetúan un destino que recibe a los turistas
con los brazos abiertos desde hace más de 200 años.

Un lugar donde vivo como un local: Tanto locales como turistas, todos disfrutan de lo que ofrecen las
islas: todos los días hay 4 estaciones disponibles y, en un instante, es posible moverse de la montaña al
mar o desde el bosque a la ciudad. Existe una enorme riqueza histórica y cultural, que es un lugar común
para todos.

Un lugar al que siempre quiero volver: La experiencia turística en la Región tiene una oferta infinita: desde
la gente a la naturaleza, pasando por la cultura o la gastronomía, la experiencia nunca será completa.
Puedes volver en cualquier época del año, cuando tengas frío, cuando eches de menos o cuando,
simplemente, quieras volver a sentirte bien.
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Vaga de despedimentos pode ser iminente após fim de apoios às
empresas
Pagamento de subsídios de férias no verão, diminuição de apoios do Estado às empresas
e fim dos períodos de carência aumenta preocupação quanto a vaga de despedimentos
até final do ano.

Com o fim de apoios à economia como o lay-off e com o aproximar do verão, quando as despesas
salariais aumentam, teme-se uma vaga de despedimentos até julho, numa situação que se pode agravar
até final do ano, quando termina a proibição de dispensas de trabalhadores por parte de empresas que
tiveram apoios.

De acordo com o Jornal de Notícias, que ouviu advogados e associações sindicais, existe uma enorme
preocupação com uma vaga de despedimentos após o final dos apoios do Estado e dos períodos de
carência que impedem as empresas de despedir trabalhadores.

“Eu posso dizer, sem citar nomes, que já noto vários clientes que, se não houvesse este impedimento,
estariam a despedir. E não notei tanto essa necessidade em 2020?, disse Levi França Machado,
advogado da CCR Legal, um escritório que trabalha com empresas de grande dimensão em Portugal.

Os setores que podem vir a ser mais afetados são os tradicionais, como o têxtil, calçado ou metalurgia,
mas também os ligados ao turismo, onde houve uma maior procura pelo lay-off (25% do total dos
pedidos), como a restauração, a aviação ou o alojamento. O período de verão gera particular
apreensão, devido ao pagamento do subsídio de férias.

Na segunda-feira, em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, o presidente da Associação da
Hotelaria de Portugal (AHP), Raul Martins, alertou que os despedimentos coletivos no setor vão ser
“inevitáveis” caso os apoios ao emprego não sejam prolongados. No caso do programa Apoio à
Retoma, o período de carência que proíbe os despedimentos termina no final de novembro.

Sem apoios prolongados, despedimentos coletivos na hotelaria vão ser “inevitáveis”

Segundo os números compilados pelo JN, houve 725 despedimentos coletivos em Portugal desde março
do ano passado, um aumento superior a 100% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em
2021, em janeiro e fevereiro foram iniciados 88 processos de despedimento coletivo que abrangem 907
trabalhadores.

Além, várias empresas de grande dimensão já começaram a avançar com programas para reduzir os
custos com trabalhadores, entre elas a Altice ou a TAP.
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Certificado Covid-19 europeu: países com mais margem para
aplicar restrições mesmo a quem viajar com o documento
Na nova versão que está em cima da mesa, o Certificado Digital Covid-19 tem o prazo de
um ano. A renovação dependerá da evolução da pandemia e de uma avaliação sobre se
facilita mesmo a circulação na UE. O  objetivo do documento é o de evitar quarentenas, no
entanto, as alterações em cima da mesa dos Estados-membros deixam claro que não é
um livre-trânsito e que os países podem exigir o isolamento profilático. Falta ainda a
posição do Parlamento Europeu

As negociações estão a decorrer de forma mais rápida do que é habitual e a presidência portuguesa da
UE vai tentar aprovar uma posição comum já esta quarta-feira de manhã, durante a habitual reunião dos
embaixadores em Bruxelas. Se for bem sucedido, Portugal consegue o mandato dos 27 para passar à
fase seguinte: a da negociação do Certificado Digital com o Parlamento Europeu.

Ao que o Expresso apurou, são várias as alterações à proposta que a Comissão Europeia pôs em cima
da mesa a 17 de março. O objetivo de fundo continua a ser o de facilitar a circulação na UE, isentando
de quarentenas quem foi vacinado, ou, em alternativa, quem desenvolveu imunidade ou tem um teste
negativo para a covid-19.

No entanto, a nova versão que está em cima da mesa dá uma margem maior aos países caso queiram
continuar a aplicar quarentenas ou outras restrições a quem apresentar o certificado. Ou seja, fica mais
claro que não será um livre-trânsito, nem garante entrada num determinado Estado-membro.

A proposta da Comissão já previa a possibilidade de os países imporem o isolamento profilático aos
portadores do certificado, mas obrigava os governos a notificarem quer Bruxelas quer os restantes
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Estados-membros antes de introduzirem tais restrições e a apresentar as respetivas razões
epidemiológicas.

Agora, a proposta de compromisso da presidência portuguesa faz cair a notificação, transformando-a
"em troca de informação". Os países que quiserem aplicar restrições adicionais têm apenas de "informar"
os restantes, "se possível, 48 horas antes da introdução de novas medidas".

Outra questão que muda é a duração do novo regulamento e, consequentemente, do certificado. A
Comissão tinha proposto que durasse até a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarar o fim da
pandemia. Mas os países deverão dizer que é válido só por um ano e que, ao fim de nove meses, a
Comissão terá de apresentar um relatório sobre o impacto do certificado, explicando se facilitou a livre
circulação, quais as implicações na proteção de dados e quais as vacinas que foram aceites no
certificado.

Com o relatório, o executivo comunitário terá de apresentar uma nova proposta legislativa para
prolongar a aplicação do certificado, tendo em conta a evolução da pandemia.

Há ainda uma outra cláusula nova, criando um período de transição, de seis semanas - a partir do
momento em que o regulamento entrar em vigor -, durante o qual os países vão poder emitir os
certificados num formato diferente ao acordado no Certificado Verde Digital, sendo também aceites os
certificados que entretanto estão a ser utilizados pelos Estados-membros.

Outra questão que interessa a países como a Hungria e Eslováquia tem a ver com a aceitação das
vacinas que ainda não foram aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento, como é o caso da russa
Sputnik ou da chinesa Sinopharm, ambas autorizadas e administradas pela Hungria.

Os dois países queriam que fossem aceites pelos restantes, porém, enquanto não tiverem luz verde da
EMA, caberá a cada Estado-membro decidir se facilita ou não a entrada de europeus vacinados com
estas doses. Na versão que vai amanhã a votos, os países deverão, no entanto, garantir que não há
discriminação. Por exemplo, se aceitarem cidadãos de países terceiros vacinados com estas vacinas, não
poderão negar a entrada a húngaros ou outros europeus vacinados da mesma forma.

A expectativa é a de que os Estados-membros fechem a posição comum do Conselho já esta quarta-
feira e que o Parlamento Europeu (PE) faça o mesmo durante a sessão plenária, que decorre de 26 a 29
de abril. Depois, o desafio é que as duas instituições se entendam e conciliem posições durante maio,
chegando a uma versão provisória que os eurodeputados possam aprovar no plenário de 7 a 10 de
junho. Correndo bem, o Conselho pode adotar o diploma de seguida, sendo este assinado antes do final
do mês.

Salvar o turismo no verão continua a ser um objetivo em várias capitais, mas a ideia de um "passaporte"
para ajudar o turismo ainda levanta dúvidas e preocupações aos eurodeputados. A diferença de
tratamento entre cidadãos europeus vacinados e não vacinados é uma delas e foi abordado durante o
debate desta terça-feira no PE sobre a proposta do Certificado Verde Digital.

Em março, a Presidência portuguesa da UE já afirmara que tudo faria para ter o processo concluído a
tempo do verão. No entanto, o Certificado enfrenta uma série de desafios, do ponto de vista técnico,
devido às diferentes infraestruturas nos Estados-membros.

Essa foi outra das questões levantadas durante o debate dos eurodeputados com a Comissão Europeia.
Os parlamentares levantaram questões de privacidade de dados e aspetos práticos de verificação do
certificado para milhões de pessoas que cruzam as fronteiras diariamente, atualmente sujeitas a
controlos devido à pandemia, e sobre a questão da discriminação – entre quem já foi vacinado e quem
não o foi -, além da forma como as informações que constarão no documento poderão ser usadas para
outros fins.

O Comissário europeu da Justiça, Didier Reynders, garantiu que a informação presente no documento
será “mínima” e que respeitará a lei de proteção de dados europeia. Contudo, sobre este ponto, a
proposta de Bruxelas oferece flexibilidade. “Se um país decidir usá-lo para outros fins – como em
questões de saúde pública - caberá aos tribunais nacionais decidir sobre a sua legalidade”, disse o
comissário belga.
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Reynders lembrou que os 27 países do bloco terão de honrar as vacinas aprovadas pela UE, mas
também poderão aceitar outras, como a Sputnik V, da Rússia. Pendente está ainda a definição de quanto
tempo dura a imunidade contra a covid-19, uma pergunta para a qual os especialistas ainda não
encontraram resposta.
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New look for Madeira Promotion Association
T he Madeira Promotion Association has unveiled a brand refresh ahead of what the
organisation hopes will be a busy summer.
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Welcome Googler! If you find this article interesting, you might want to subscribe to our Newsletter for
the latest travel news.

The Madeira Promotion Association has unveiled a brand refresh ahead of what the organisation hopes
will be a busy summer.

As part of the overhaul there is a new slogan - ‘Madeira. Belongs to All’ – as a well as a new logo.

Developed from in-depth studies aiming to identify the greatest attributes of the territory, the conclusion
was clear: Madeira is a place where everyone who visits feels a sense of belonging.

With over 600 years of history and more than 200 years of tourism, the region combines a subtropical
mild climate and spectacular natural world, with a rich and unique historical and cultural legacy.

In the past, Madeira was a mandatory mid-Atlantic stopping point for European explorers on their way to
the New World and as a result has had countless influences from many cultures over centuries. 

Madeira is a safe destination, with an immense set of experiences for everyone, from the land to the sea.

The people are cheerful, dedicated and passionate about their island and ready to welcome whoever
arrives. 

Based on this message, the visual identity is more contemporary and represents Madeira as it is: vibrant
and playful.

The logo is composed from the deconstruction of the circle - a symbol associated with the idea of
inclusion and the Madeiran spirit.

Graphically, the circle represents the idea of union and perfection, but simultaneously diversity.

The strategy was a collaboration with Bloom Consulting and the new identity came from the work of the
creative agency BAR and will be present in all of Madeira’s communication materials, nationally and
internationally.

For Eduardo Jesus, president of Madeira Promotion Bureau, the new Madeira brand: “Intends to trigger a
unique feeling and to convey our purpose: To make each and every person feel that they belong here.

“This feeling of belonging is the reason why the brand exists.

“It is much more than the benefits or unifying characteristics of a region.
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“The purpose of the brand is also its capability of bringing together our people and those who visit us
around a common perception of what we propose to be and do.”
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O presidente da Confederação do Turismo espera que o Verão
permita recuperar das quebras do último ano
O presidente da Confederação do T urismo espera que o Verão permita recuperar das
quebras do último ano

O presidente da Confederação do Turismo espera que o Verão permita recuperar das quebras do último
ano
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AHP promove amanhã conferência sobre o impacto do Brexit na
hotelaria
A AHP - Associação da Hotelaria de Portugal vai organizar amanhã uma conferência
sobre o impacto na actividade hoteleira em Portugal que terá o Acordo de Cooperação e
Comércio entre a União Europeia (UE) e o Reino Unido (RU).

A AHP - Associação da Hotelaria de Portugal vai organizar amanhã uma conferência sobre o impacto na
actividade hoteleira em Portugal que terá o Acordo de Cooperação e Comércio entre a União Europeia
(UE) e o Reino Unido (RU).

A conferência, organizada em colaboração com a Direção-Geral das Atividades Económicas, pretende
abordar “a nova relação entre a UE e o RU”, designadamente as alterações ao “regime de circulação de
pessoas, bens e capitais” e “os enquadramentos regulamentares que os operadores necessitam para o
planeamento e prossecução da sua atividade”, segundo um comunicado.

O evento, que vai contar com um discurso de encerramento da secretária de Estado do Turismo, Rita
Marques, será transmitido em directo no canal do YouTube da AHP a partir das 15h de amanhã, dia 14
de Abril.

Citada no comunicado, a CEO da AHP, Cristina Siza Vieira, sublinha que “esta conferência é
importantíssima para o setor do Turismo, não só para o presente mais próximo, visto que, todos o
sabemos, o mercado britânico é fundamental para a retoma do turismo e da hotelaria em Portugal,
como para as nossas relações futuras”.

A conferência deverá permitir esclarecer “exatamente quais os reais efeitos” que o novo acordo em vigor
desde 1 de Janeiro significa para o sector do turismo. “Para isso contamos com a partilha de
conhecimento de oradores de diferentes entidades”, sublinhou Cristina Siza Vieira.

Fernanda Ferreira Dias, directora-geral da Direção-Geral das Atividades Económicas, pretende que “o
pós-Brexit não ponha em causa a ligação histórica que Portugal tem com o mercado britânico, com
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reconhecidos impactos positivos para o nosso setor do turismo”.

“A saída do Reino Unido da UE tem consequências, como sabemos, e será necessário que os operadores
económicos percebam as novas regras – o caso da mobilidade na prestação de serviços - e o
enquadramento negociado no Acordo de Cooperação e Comércio com o Reino Unido”, acrescentou.

Clique para ver mais: AHP
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SEF passa a ser oficialmente Serviço de Estrangeiros e Asilo já a
partir amanhã
O anterior Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vai passar a denominar-se
oficialmente Serviço de Estrageiros e Asilo (SEA), já a partir desta quinta-feira, dia 15 de
abril, de acordo com a portaria hoje publicada em Diário da República.

O anterior Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vai passar a denominar-se oficialmente Serviço de
Estrageiros e Asilo (SEA), já a partir desta quinta-feira, dia 15 de abril, de acordo com a portaria hoje
publicada em Diário da República.

Determina-se «a criação do Serviço de Estrangeiros e Asilo (SEA), que sucede ao SEF, enquanto serviço
central, que integra a administração direta do Estado, organizado hierarquicamente na dependência do
membro do Governo responsável pela área da administração interna, com autonomia administrativa»,
pode ler-se no documento.

O Governo considera importante «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».

«Para esse efeito, e tal como estabelecido no Programa do XXII Governo Constitucional, o Governo vem
agora estabelecer as traves mestras de uma separação orgânica muito clara entre as funções policiais e
as funções administrativas de autorização e documentação de imigrantes», reforça.

Para além da mudança de nome, estabelece-se ainda que «no quadro da política de segurança interna, o
SEA deve ter atribuições de natureza técnico-administrativa na concretização de políticas em matéria
migratória, como sejam as áreas documental, de gestão de bases de dados, de relacionamento e
cooperação com outras instituições e de representação externa, designadamente no âmbito do Espaço
Schengen e com as agências europeias de fronteiras e de asilo».

Adicionalmente, vão transitar alguns poderes e funções do SEF para as restantes forças de segurança,
nomeadamente a PSP e a GNR, no âmbito desta restruturação.

Recorde-se que as alterações foram decididas na sequência do, alegado, homicídio do cidadão ucraniano
Ihor Homeniuk, às mãos de inspetores do SEF, no centro de instalação temporária do Aeroporto de
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Lisboa.
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Nova lei que restringe pernoita em autocaravanas está a afastar
turistas
Empresas temem não conseguir alugar autocaravanas por causa da proibição de pernoita
entre as 20h00 e as 07h00. Associação representante do setor admite que os turistas
vão trocar Portugal por Espanha e já há três projetos de lei para revogar o conceito de
pernoita.
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O negócio das autocaravanas cresceu no ano passado, apoiado pela situação de pandemia e
consequente procura por umas férias cumpridoras do distanciamento social. No entanto, o cenário está
a transformar-se ligeiramente e tanto as associações que representam esta forma de turismo itinerante,
como as empresas que vivem do aluguer de autocaravanas já admitem sentir os efeitos da proibição de
pernoita em autocaravanas entre as 20h00 e as 7h00 em todos os locais que não os autorizados, como
os parques de campismo ou as Áreas de Serviço para Autocaravanas. Na prática, dormir, ou apenas
permanecer, dentro de uma autocaravana, mesmo que esta esteja bem estacionada e fora de uma área
protegida, pode valer uma coima que varia entre os 60 e os 300 euros

Esta alteração legislativa ao Código da Estrada entrou em vigor no início do ano e, a partir dessa altura,
praticamente todas as pessoas que telefonam para a GoFree, uma empresa portuguesa de aluguer de
autocaravanas, colocam a questão: "Onde é que posso, afinal, pernoitar?". À SÁBADO, Vânia Vitorino,
da GoFree, admitiu que, "como há muita gente a fazer essa questão, torna-se muito difícil o aluguer".
"Hoje em dia, qualquer tipo de contacto que nós temos, a primeira coisa que nos perguntam é onde é
que podem pernoitar. Esta alteração veio prejudicar ainda mais o negócio, porque já temos o problema
da pandemia, já estivemos encerrados, e neste momento é ainda mais uma condicionante ao aluguer." 

O impacto destas alterações à lei transformam-se em números e, de acordo com os dados enviados
à SÁBADO, entre o primeiro dia do ano e 31 de março, a GNR registou 118 infrações "relativas à
pernoita ou aparcamento de autocaravana ou similar a autocaravana fora de local expressamente
autorizado para esse efeito, no âmbito do Código da Estrada". O distrito de Faro tem, sem dúvida, o
maior número de infrações, com um total de 99, o equivalente a mais do que uma multa por dia, todos
os dias, durante os três primeiros meses do ano. 

Estas multas são, ainda assim, o início daquilo que poderá ser um problema, quer para quem está a
passar férias, quer para quem depende economicamente do turismo. À SÁBADO, Paulo Moz Barbosa,
presidente da Associação Autocaravanista de Portugal (CPA), adiantou que os turistas estrangeiros que
chegam a Portugal de autocaravana ou que alugam um veículo em território nacional já estão a optar
por outros destinos: "Se nós perdermos o negócio este ano, os espanhóis agarram-no". E, neste caso,
"são milhões de euros que deixam de entrar em Portugal". Em média, segundo os dados avançados pela
CPA, circulam anualmente entre 200 a 250 mil caravanas. 

"As associações estrangeiras de autocaravanismo têm vindo a alertar que os estrangeiros não vêm para
Portugal por causa desta questão da pernoita, os fabricantes de autocaravanas já nos contactaram e já
disseram que não conseguem vender autocaravanas em Portugal e as empresas não conseguem alugar,
porque as pessoas não vão alugar uma autocaravana para se irem enfiar dentro de um parque de

50/66



campismo", alerta Paulo Moz Barbosa. Esta alteração, defende a associação representante do setor,
discrimina as autocaravanas, uma vez que "os condutores de outros tipos de veículos podem estacionar
num parque, mas uma autocaravana não pode".

Além da proibição de pernoita, foi introduzida no Código da Estrada a proibição de aparcamento que,
segundo o presidenta da CPA, acontece quando é ocupado o espaço exterior à autocaravana: "pôr uma
cadeira lá fora, ou estar com o toldo aberto, obviamente que isso não é permitido, nunca foi permitido,
mas introduzir essa proibição no Código da Estrada vem, talvez, reforçar a fiscalização". 

Três propostas para revogar conceito de pernoita

Depois das mudanças, as associações representantes do setor reuniram-se com a tutela e com os
partidos no sentido de retirar a proibição de pernoita. Do lado do Governo, a resposta vai sendo dada
com cautela e, apesar de reconhecer a existência de muita contestação, a tutela também admite que
uma lei não pode ser alterada sem que sejam conhecidas as suas consequências, adianta Paulo Moz
Barbosa, reproduzindo aquilo que têm sido as trocas de informações entre Estado e associações. "A lei
foi promulgada, mas como estamos em pandemia, não há autocaravanismo, as fronteiras estão
fechadas e, no fundo, a lei ainda não foi testada, ainda não há estatísticas, nem uma consequência dessa
lei", acrescenta.

Já do lado dos partidos, Bloco de Esquerda, PCP e Os Verdes já apresentaram três projetos de lei que,
apesar de algumas diferenças, têm um objetivo comum: revogar o conceito de pernoita. Para o BE, a
definição do conceito de pernoita é "particularmente problemático, uma vez que discrimina as
autocaravanas em relação a todas as outras tipologias de veículos e ignora a dimensão da autocaravana
enquanto meio de transporte, criando contradições legais no Código da Estrada". Com base no atual
Código da Estrada, reforça o partido liderado por Catarina Martins no projeto de lei apresentado na
semana passada, "um condutor de uma autocaravana, caso precise de repousar durante a noite, terá
que obrigatoriamente deslocar-se a uma área reservada para o efeito, apesar de a cobertura territorial
destes equipamentos ser manifestamente insuficiente. Por outro lado, o repouso já é permitido se o
veículo não for uma autocaravana". 

Também o PCP quer eliminar "o conceito absurdo de ‘pernoita’", sublinhando que "a ideia de
discriminação negativa é inevitável quando se verifica não existirem outras normas legais que proíbam a
pernoita no interior de veículos estacionados". Além destas considerações, o Partido Ecologista Os
Verdes considerou, no seu projeto de lei apresentado no início do mês de abril, que "esta proibição surge
sem que exista qualquer explicação ou fundamentação na respetiva exposição de motivos".
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Portugal fora de tendência europeia ″preocupante″ de infeções e
mortes
"A situação na grande maioria dos países da UE é motivo de grande preocupação, exceto
em alguns países, e Portugal está entre aqueles em que consideramos que a situação é
estável", indica o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças.

A União Europeia (UE) regista médias de 500 casos de covid-19 por 100 mil habitantes, que deverão
levar a subidas nas mortes, prevê o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC),
indicando que Portugal foge à regra.

"Avaliando com base em todos os indicadores, a situação na grande maioria dos países da UE é motivo
de grande preocupação, exceto em alguns países, e Portugal está entre aqueles em que consideramos
que a situação é estável", afirmou em entrevista à Lusa o responsável pela unidade de Emergência de
Saúde Pública do ECDC, Piotr Kramarz.

Ressalvando que esta análise tem por base a taxa de notificação de casos de covid-19 a 14 dias, o
também chefe-adjunto do programa de doenças do ECDC observou que "este número já é de 500 por
100 mil habitantes como média para a União Europeia, o que é muito elevado".

"E tem vindo a aumentar nas últimas seis semanas, pelo que há cada vez mais casos reportados" ao
nível europeu, acrescentou.

Segundo Piotr Kramarz, com "a taxa crescente de casos relatados [...] é de esperar que, dentro de
algumas semanas, ou talvez mesmo na próxima semana, se comece também a ver um aumento da
mortalidade", isto numa altura em que o número de internamentos e de entradas nos cuidados
intensivos "permanece muito elevado".

Fora deste contexto está Portugal, de acordo com o especialista: "Depois de alguns aumentos bastante
acentuados em fevereiro, os casos notificados em Portugal têm vindo a diminuir".

52/66



A posição de Piotr Kramarz surge numa altura em que, após dois meses de confinamento rigoroso que
levaram a uma redução acentuada do número de infeções, Portugal começa a reabrir alguns setores,
num levantamento gradual das restrições.

"No resto da Europa e exceto em Portugal [...] e, penso eu, em dois ou três outros países, a situação é
motivo de grande preocupação", reforçou o especialista do ECDC, justificando que isso se deve,
principalmente, à propagação da variante detetada no Reino Unido, com "uma transmissibilidade muito
mais elevada do que as estirpes originais".

Em termos concretos, a variante com origem no Reino Unido do SARS-CoV-2 é já responsável por cerca
de três quartos (cerca de 75%) dos casos de covid-19 na UE, realçou Piotr Kramarz, falando também
numa "mortalidade ligeiramente mais elevada e maior gravidade da doença".

Dados do ECDC revelam que as mutações identificadas na África do Sul e no Brasil também se estão a
propagar pela UE, mas ainda assim "em muito menor escala".

"Há muitas variantes deste vírus - é um vírus mutante -, mas estas três designámos como variantes
preocupantes por serem mais transmissíveis e mais graves", contextualiza Piotr Kramarz.

A justificar os aumentos acentuados das infeções de covid-19 nas últimas semanas está também, de
acordo com o especialista, uma menor adesão por parte dos cidadãos às medidas restritivas em vigor.

"As pessoas estão em geral, onde quer que olhemos, com a chamada fadiga pandémica. As pessoas
estão cansadas de todas as medidas restritivas e há cada vez menos cumprimento e isto provavelmente
também contribui para a situação que vemos agora", adiantou o responsável.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças não recomenda a realização de viagens não
essenciais na União Europeia para evitar a propagação de novas variantes do SARS-CoV-2, mas espera
"mais liberdade" no verão.

"Neste momento, o que recomendamos é que se evitem as viagens não essenciais porque [...] a
maioria dos países está numa situação que chamamos de séria preocupação", declarou Piotr Kramarz.

Numa altura em que a mutação do vírus detetada no Reino Unido representa 75% dos casos de infeção
ao nível da UE e em que as estirpes identificadas no Brasil e na África do Sul se continuam a difundir no
espaço comunitário, o responsável salientou que "a propagação destas variantes preocupantes pode,
pelo menos, ser atrasada ao se evitarem viagens desnecessárias nesta fase".

Expectativa diferente tem o também chefe-adjunto do programa de doenças do ECDC para o próximo
verão.

"Creio que ainda não haverá possibilidade de voltar à realidade antes da pandemia" no verão, mas "se
houver reduções na transmissão e, especialmente se as populações em risco forem cada vez mais
protegidas dos graves resultados da covid-19 então, teremos mais liberdade" de circulação, estima Piotr
Kramarz.

Claro que "algumas medidas terão ainda de ser mantidas mesmo durante o verão, como o
distanciamento físico e o uso de máscaras em algumas situações", acrescentou o especialista.

"O que mais nos preocupa são os efeitos graves nas pessoas mais velhas e nas pessoas que têm
doenças crónicas", que são aliás as camadas da população prioritárias para a campanha de vacinação
contra a covid-19 em curso na UE.

"Se não causar doenças graves [a infeção] é, claro, menos ameaçadora", assinalou Piotr Kramarz.

O especialista pede, também, que os países atinjam "uma capacidade suficiente de sequenciação
genómica para detetar estas novas variantes", de forma a combatê-las.

A posição de Piotr Kramarz surge numa altura em que se discute, ao nível da UE, uma proposta
legislativa apresentada pelo executivo comunitário relativa à criação de um certificado digital para
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comprovar a vacinação, testagem ou recuperação da covid-19, um documento bilingue e com código
QR que deve entrar em vigor até junho para permitir a retoma da livre circulação.

A ideia de Bruxelas é que este livre-trânsito funcione de forma semelhante a um cartão de embarque
para viagens, estando disponível em formato digital e/ou papel, com um código QR para ser facilmente
lido por dispositivos eletrónicos, e que seja disponibilizado gratuitamente, na língua nacional do cidadão e
em inglês, de acordo com a proposta.

Os setores do turismo e das viagens representam cerca de 10% do PIB europeu.

Num relatório divulgado em março, o ECDC sugeriu o alívio de restrições às viagens - assentes em teste
ou quarentena - para quem esteve infetado com covid-19 nos seis meses antes de viajar, devendo
manter outras regras.

O ECDC propôs também nesse documento que, "para indivíduos que recuperaram recentemente de uma
infeção covid-19, um certificado confirmando a sua recuperação nos últimos 180 dias [...] poderia ser
aceite como o equivalente ao teste negativo SARS-CoV-2 que é exigido aos viajantes".
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BARLAVENTO

14/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Vai nascer um novo hotel rural de quatro estrelas em Castro
Marim
O concelho de Castro Marim vai ver nascer um novo hotel rural, The Prime Praia Verde.
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Numa área de excelência, entre a serra e o mar, o novo empreendimento localiza-se na zona do Vale da
Velha, entre o cruzamento da Praia Verde e São Bartolomeu.

O novo hotel integra uma oferta turística diferenciada, onde a natureza de um Algarve ainda selvagem,
tranquilo e simples se mistura com o espaço.

O The Prime Praia Verde passa pela valorização e ampliação de uma área já construída, na modalidade
de Casa de Campo.

Terá agora, na modalidade de hotel rural de quatro estrelas, 42 quartos e quatro suites, um SAL Spa,
com um tanque de água aquecida e piscina ao ar livre, numa conexão com o Sal de Castro Marim, com
tratamentos e massagens à base da flor de sal.

Os quartos também são inspirados pela natureza circundante e interligados à tradição arquitetónica da
região, com a utilização de materiais como a cal, tijoleira e telha Santa Catarina, bem como a sua
decoração, recorrendo a artesãos locais.

Com o objetivo de promover a sustentabilidade e a economia local, a gastronomia inspirar-se-á nos
conceitos farm-to-table e forno de lenha, abrindo-se aos produtores locais.

Com a mesma orientação e compromisso, irá também recorrer às amenities feitas à base de produtos
naturais, sem recurso ao plástico, ou ainda o uso de painéis fotovoltaicos e solares e tanques de
reaproveitamento de águas pluviais para rega.

O presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, sublinha o trabalho desenvolvido
pelo seu executivo na «desburocratização dos processos de licenciamento e o estímulo à iniciativa
privada, que têm promovido o aparecimento de novos investimentos».
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ECONOMIA ONLINE

14/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Centro europeu espera verão com maior liberdade de circulação
na UE
“Algumas medidas terão ainda de ser mantidas mesmo durante o verão, como o
distanciamento físico e o uso de máscaras em algumas situações”, mas pode haver mais
liberdade de circulação no verão.

O Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) não recomenda a realização de viagens
não essenciais na União Europeia (UE) para evitar a propagação de novas variantes do SARS-CoV-2,
mas espera “mais liberdade” no verão.

“Neste momento, o que recomendamos é que se evitem as viagens não essenciais porque […] a maioria
dos países está numa situação que chamamos de séria preocupação”, declarou em entrevista à agência
Lusa o responsável pela unidade de Emergência de Saúde Pública do ECDC, Piotr Kramarz.

Numa altura em que a mutação do vírus detetada no Reino Unido representa 75% dos casos de infeção
ao nível da UE e em que as estirpes identificadas no Brasil e na África do Sul se continuam a difundir no
espaço comunitário, o responsável salientou que “a propagação destas variantes preocupantes pode,
pelo menos, ser atrasada ao se evitarem viagens desnecessárias nesta fase”.

Expectativa diferente tem o também chefe-adjunto do programa de doenças do ECDC para o próximo
verão.

“Creio que ainda não haverá possibilidade de voltar à realidade antes da pandemia” no verão, mas “se
houver reduções na transmissão e, especialmente se as populações em risco forem cada vez mais
protegidas dos graves resultados da covid-19 então, teremos mais liberdade” de circulação, estima Piotr
Kramarz.

Claro que “algumas medidas terão ainda de ser mantidas mesmo durante o verão, como o
distanciamento físico e o uso de máscaras em algumas situações”, acrescentou o especialista.
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“O que mais nos preocupa são os efeitos graves nas pessoas mais velhas e nas pessoas que têm
doenças crónicas”, que são aliás as camadas da população prioritárias para a campanha de vacinação
contra a Covid-19 em curso na UE.

“Se não causar doenças graves [a infeção] é, claro, menos ameaçadora”, assinalou Piotr Kramarz.

O especialista pede, também, que os países atinjam “uma capacidade suficiente de sequenciação
genómica para detetar estas novas variantes”, de forma a combatê-las.

A posição de Piotr Kramarz surge numa altura em que se discute, ao nível da UE, uma proposta
legislativa apresentada pelo executivo comunitário relativa à criação de um certificado digital para
comprovar a vacinação, testagem ou recuperação da covid-19, um documento bilingue e com código
QR que deve entrar em vigor até junho para permitir a retoma da livre circulação.

A ideia de Bruxelas é que este livre-trânsito funcione de forma semelhante a um cartão de embarque
para viagens, estando disponível em formato digital e/ou papel, com um código QR para ser facilmente
lido por dispositivos eletrónicos, e que seja disponibilizado gratuitamente, na língua nacional do cidadão e
em inglês, de acordo com a proposta.

Os setores do turismo e das viagens representam cerca de 10% do PIB europeu.

Num relatório divulgado em março, o ECDC sugeriu o alívio de restrições às viagens – assentes em teste
ou quarentena – para quem esteve infetado com Covid-19 nos seis meses antes de viajar, devendo
manter outras regras.

O ECDC propôs também nesse documento que, “para indivíduos que recuperaram recentemente de uma
infeção Covid-19, um certificado confirmando a sua recuperação nos últimos 180 dias […] poderia ser
aceite como o equivalente ao teste negativo SARS-CoV-2 que é exigido aos viajantes”.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

14/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 0

Criticado novo logótipo da Madeira que custou meio milhão
População diz que imagem de marca é impercetível
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DN

14/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 0

Mesma tempestade, barcos diferentes
Por: Ana Jacinto
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DN

14/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 0

O potencial do turismo residencial e a sua promoção
Por: Jorge Costa Oliveira
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JORNAL DE NOTÍCIAS

14/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DELFIM MACHADO

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 0

Fim dos apoios a empresas precipita despedimentos
Pressão para pagar subsídios de férias e fim da proibição de reduzir pessoal nos setores
que tiveram ajudas faz com que patrões sondem advogados para preparar vaga de
dispensas
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