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Portugal terá verão muito melhor este ano, diz comissário
europeu da Economia
Falando em entrevista à agência Lusa e outros meios europeus em Bruxelas, no dia em
que a instituição divulgou as suas previsões económicas da primavera, Paolo Gentiloni
observou que, “para Portugal, a época turística [de verão] é absolutamente essencial,
não só porque o turismo é importante e é imp

O comissário europeu da Economia estima que a temporada turística de verão em Portugal e na União
Europeia (UE) seja “muito melhor” este ano face a 2020, embora ainda sem “regresso completo à
normalidade” relativamente aos turistas estrangeiros.Falando em entrevista à agência Lusa e outros
meios europeus em Bruxelas, no dia em que a instituição divulgou as suas previsões económicas da
primavera, Paolo Gentiloni observou que, “para Portugal, a época turística [de verão] é absolutamente
essencial, não só porque o turismo é importante e é importante em vários países europeus, mas em
particular em países como Portugal ou a Grécia o mercado do turismo internacional é […]
fundamental”.“E podemos dizer que, de acordo com as nossas estimativas, teremos uma temporada
turística muito melhor do que no ano passado”, acrescentou o responsável europeu pela tutela da
Economia.Ainda assim, Paolo Gentiloni realçou que neste verão “ainda não haverá um regresso completo
à normalidade”.“Talvez ainda tenhamos algumas restrições, especialmente nas ligações e voos
internacionais, mas tendo tudo em conta penso que, finalmente, podemos dar algumas palavras de
esperança a um dos setores mais afetados das nossas economias, ou seja, o turismo, e especialmente
ao nível internacional”, destacou o comissário italiano.A Comissão Europeia reviu hoje em baixa o
crescimento económico esperado para Portugal este ano, apontando agora para 3,9%, quando em
fevereiro esperava 4,1%, números ainda assim vistos como “muito bons” por Paolo Gentiloni.“A
economia portuguesa irá crescer novamente a partir do segundo trimestre de 2021, à medida que as
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medidas para conter a pandemia de covid-19 são gradualmente relaxadas”, lê-se no texto sobre
Portugal nas previsões económicas de primavera conhecidas hoje.No documento, o executivo
comunitário assinala que “a recuperação no turismo ganhará velocidade no terceiro trimestre de 2021”,
embora salientando não se esperar “que o setor tenha atingido o seu nível pré-pandemia no final do
horizonte de projeções”, ou seja, em 2022.Paolo Gentiloni frisou, nesta entrevista à Lusa e outros
jornais europeus, que para tal contribui também o certificado sanitário para facilitar a livre circulação na
UE em altura de pandemia.“Penso que um instrumento como o certificado verde é extremamente
importante e o trabalho aqui está a correr bem, tanto tecnicamente, como no diálogo com o Parlamento
e, por isso, penso que estamos prontos para ter isto a funcionar na linha temporal que foi acordada”,
adiantou o responsável.Em causa está a proposta legislativa apresentada pelo executivo comunitário em
meados de março para a criação de um certificado digital para comprovar a vacinação, testagem ou
recuperação da covid-19, um documento bilingue e com um código QR que deve entrar em vigor até
junho para permitir a retoma da livre circulação na UE no verão.Em meados de abril, os Estados-
membros da UE aprovaram um mandato para a presidência portuguesa do Conselho negociar com o
Parlamento Europeu a proposta de implementação deste certificado verde digital, que a assembleia quer
que seja designado de “certificado covid-19 da UE”.No final de abril, foi a vez de a assembleia europeia
adotar a sua posição negocial, passo após o qual arrancaram as negociações interinstitucionais, que
ainda decorrem.Na terça-feira, a secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Ana Paula Zacarias, disse
em Bruxelas que as negociações entre a presidência portuguesa do Conselho e o Parlamento Europeu
em torno do certificado sanitário para facilitar a livre circulação estão a “correr muito bem”.  Ler mais
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PRR: “Retoma ainda vai demorar”, turismo e agricultura na
frente, aponta António Costa Silva
Para além do turismo, Costa Silva aposta ainda numa retoma mais rápida no setor
agrícola, na medida em que – recorda – só em 2019 a agricultura exportou para mais de
180 países.

A retoma económica em Portugal ainda vai demorar, embora alguns setores, como o turismo e a
agricultura possam recuperar mais depressa, diz o presidente da Comissão Nacional de
Acompanhamento (CNA) do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), António Costa Silva.“O setor do
turismo, que é um dos setores que foi muito atingido, pode responder muito rapidamente”, exemplifica o
professor, em entrevista à Lusa, citando o caso do Algarve, onde já se vê “alguns sinais dessa
retoma”.Nesse sentido, considera António Costa Silva, “foi extremamente importante a decisão do
Governo britânico para dar luz verde também à circulação de turistas para Portugal”.Para além do
turismo, Costa Silva aposta ainda numa retoma mais rápida no setor agrícola, na medida em que –
recorda – só em 2019 a agricultura exportou para mais de 180 países.“É uma coisa, obviamente,
impressionante e, portanto, com um potencial enorme que também se pode desenvolver”,
especifica.Tudo somado, o presidente da CNA prevê que “talvez em 2022” já haja alguma recuperação,
da qual os primeiros sinais foram patentes no segundo trimestre deste ano.“Se continuarmos com estes
números, que são excelentes em termos do controlo da pandemia, penso que alguns setores poderão
ter uma retoma ainda este ano, outros demorarão mais tempo”, reforça.Mas, reitera, “é evidente que
tudo isso está condicionado pela evolução da pandemia e uma recaída seria trágica”.Para que haja
desenvolvimento e o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) seja significativo e sustentável nas
próximas décadas, o professor considera, todavia, que é fundamental “mexer” em algumas alavancas,
que identifica: as competências, a capitalização das empresas e o “ecossistema da inovação”.“Temos de
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fazer [um investimento muito grande] nas competências e nas qualificações”, explica Costa Silva,
citando que no indicador crucial na área da educação – a percentagem da população ativa que termina o
ensino secundário – Portugal é dos piores países da União Europeia.Para o presidente da CNA, isto “é
uma espécie de espada de Dâmocles que impende sobre o desenvolvimento da economia
portuguesa”.Quanto à descapitalização das empresas, Costa Silva considera que existe um “problema
sério”, que tem de ser corrigido, “apostando claramente não só no sistema bancário que existe (…)
como mudando o paradigma de capitalização das empresas”.“O Banco de Fomento será importante
para projetos a médio, longo prazo e para intervenções, mas também os fundos de investimento, as
sociedades de capital de risco, especialmente para as empresas mais tecnológicas”, vinca.Finalmente,
Costa Silva considera que é crucial apostar no modelo de inovação tecnológica.“Este ecossistema de
inovação que liga as empresas ao sistema científico e tecnológico está a funcionar em múltiplas áreas”,
diz o professor, acrescentando que, em junho de 2020, o “European Board da União Europeia, que avalia
a importância da inovação nos vários países, passou Portugal de inovador moderado para inovador
forte, a par da Alemanha ou da França”.“Isto é um sinal de esperança”, conclui. Ler mais
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Marcelo diz que 2024 é o ano do “grande teste” à aterragem da
economia portuguesa
O Presidente da República antecipou hoje que 2024 vai ser o ano do "grande teste" à
aterragem da economia portuguesa, face às previsões da Comissão Europeia (CE), que
reviu em baixa o crescimento económico esperado para Portugal este ano.
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"Para o ano que vem é evidente que a injeção de muitos fundos comunitários tem efeito em tudo, no
Produto Interno Bruto (PIB), no emprego e, por outro lado, dá um fôlego no défice. Em 2023 o mesmo,
mais ou menos. O grande teste vai ser a partir de 2024, como é que nós aterramos", disse Marcelo
Rebelo de Sousa.

"Vamos aterrar suavemente para voltar para os 2,5% em 2025 e 2026, ou ficamos um bocadinho
acima disso, aproveitando melhor os fundos europeus e tendo a economia já a ir mais longe. Essa é a
grande interrogação. Vamos esperar por essa altura. Até lá, é isto. A subir para 2022, a manter um nível
próximo em 2023 e depois a aterrar a partir de 2024", reforçou.Segundo o Presidente da República, que
falava aos jornalistas à margem da inauguração das Oficinas de Criatividade Himalaya, criadas na antiga
escola secundária de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, num investimento de cerca de
1,8 milhões de euros, a CE "tem previsões para este ano que são menos favoráveis que as previsões
oficiais portuguesas e, para o ano que vem, mais favoráveis que as previsões oficiais portuguesas".

"Embora em alguns casos sejam diferenças pequenas e seja maior a diferença quando comparada com a
média europeia. Penso que estamos todos a falar, mais ou menos, no mesmo, que é, este ano, o
crescimento andar à volta dos 4% e, para o ano, francamente mais com a injeção dos fundos
comunitários e, provavelmente, para 2023 o mesmo", referiu.

Em relação ao défice, adiantou que "os cálculos são muito aproximados" e que o "desemprego nunca
ultrapassa uma barreira que é muito contida".
"Esse é um grande desafio. Saber, com o fim do 'lay-off', com o reinício de atividades como, por
exemplo, a hotelaria, a restauração, o comércio e serviços se, de facto, aí, a transição se dá ao nível do
desemprego que é previsto", afirmou.

Em qualquer dos cenários, adiantou que "os números da CE, mesmo quando são, ligeiramente, menos
favoráveis este ano do que os números portugueses apontam para o que parece mais ou menos óbvio".
"Este ano depende do segundo semestre, embora haja já indicadores da subida em junho", observou.
A CE reviu hoje em baixa o crescimento económico esperado para Portugal este ano, apontando agora
para 3,9%, quando em fevereiro esperava 4,1%, de acordo com as previsões económicas de primavera
hoje divulgadas.

Em termos trimestrais, Bruxelas aponta para uma  recuperação do Produto Interno Bruto (PIB)
português do segundo ao quarto trimestre, quer em cadeia (3,2%, 3,9%, e 1,0% respetivamente), quer
face aos mesmos trimestres do ano passado (13,5%, 4,0% e 4,9%, respetivamente).
Em termos anuais, as previsões de um crescimento de 3,9% hoje anunciadas pela Comissão Europeia
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estão exatamente alinhadas com as do Banco de Portugal (BdP) e as do Fundo Monetário Internacional
(FMI), estando uma décima abaixo dos 4,0% esperados pelo Governo e acima dos 3,3% do Conselho
das Finanças Públicas (CFP) e dos 1,7% da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE).

Já as previsões para o défice português pioram em duas décimas, esperando um saldo negativo das
contas públicas de 4,7% este ano, mas melhorou as da dívida pública em três pontos percentuais, para
127,2%.

De acordo com as previsões económicas de primavera hoje divulgadas, o défice português ficará assim
duas décimas acima do esperado por Bruxelas no outono passado (4,5%), mas a dívida pública baixa
dos 130,3% do Produto Interno Bruto (PIB) esperados anteriormente para os 127,2%.
Quanto ao défice, Bruxelas está mais otimista do que o que o Fundo Monetário Internacional (FMI)
(5,0%) e que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) (6,3%), mas
mais pessimista do que o Governo (4,5%) e o Conselho das Finanças Públicas (4,1%).

Já relativamente ao rácio da dívida pública face ao PIB, a Comissão Europeia tem as previsões mais
otimistas do que a generalidade das instituições, com o Governo a prever 128,0%, o FMI 131,4%, o
CFP 131,5% e a OCDE (139,7%).

Para 2022, de acordo com as previsões de primavera hoje divulgadas por Bruxelas, o défice português
deverá descer para 3,4%, e a dívida pública para 122,3% do PIB.
Quanto à taxa de desemprego português, a perspetiva de Bruxelas melhorou, apontando agora para os
6,8%, quando em novembro do ano passado esperava 7,7%.

As previsões da Comissão hoje divulgadas são as mais otimistas de todas as principais instituições, já
que o Governo prevê uma taxa de desemprego de 7,3% este ano, o Fundo Monetário Internacional
(FMI) e o Banco de Portugal (BdP) apontam aos 7,7%, o Conselho das Finanças Públicas (CFP) prevê
8,3% e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) espera 9,5%.

De acordo com as previsões de primavera hoje conhecidas, Bruxelas mostra-se ainda confiante quanto à
evolução deste indicador para 2022, prevendo que a taxa de desemprego baixe para os 6,5% no
próximo ano, duas décimas abaixo da previsão do Governo (6,7%).
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Covid-19: Aumento de reservas para o Algarve antecipa verão
positivo - Turismo
O presidente do T urismo Algarve mostrou-se hoje otimista com as perspetivas para o
verão, notando que há um aumento das reservas para a região, o que reflete o facto de
Portugal ser encarado como um destino seguro.

 

O presidente do Turismo Algarve mostrou-se hoje otimista com as perspetivas para o verão, notando
que há um aumento das reservas para a região, o que reflete o facto de Portugal ser encarado como um
destino seguro.

 

“Do Reino Unido há um aumento muito expressivo de reservas, quer de voos, quer alojamento, com
uma diferença nos diferentes segmentos, mas toda positiva”, afirmou à Lusa João Fernandes,
considerando que este aumento reflete a "notoriedade” de Portugal como destino seguro no contexto da
pandemia de covid-19.

 

“A não acontecer um imprevisto associado a um problema de segurança, como uma nova estirpe, ou
uma nova vaga, o Algarve terá um verão certamente melhor que o ano passado, com procura interna e
externa, e os últimos meses do ano terão uma proximidade com um ano normal para aquele período”,
estimou.

 

Segundo aquele responsável, o impacto do aumento das reservas vai fazer-se “sentir logo em maio”
embora de forma de mais ténue do que em junho, julho e agosto. Outro sinal, acrescenta, são as
reservas de golfe “para o último quadrimestre”, que estão a “níveis muito interessantes”.
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João Fernandes notou que “as perspetivas já eram boas por parte do mercado nacional, espanhol
irlandês” e pelo facto de a Alemanha ter “retirado o Algarve da zona de risco”, na passada sexta-feira,
depois de já ter feito o mesmo relativamente ao resto do país.

 

A “notoriedade de Portugal como destino seguro” pode vir a ser reforçada com a “discriminação positiva”
dada pelo Reino Unido, já que chegam “boas notícias da Holanda e Bélgica” em relação à avaliação de
risco para o país.

 

Na sexta-feira passada, o Governo britânico anunciou a inclusão de Portugal na "lista verde" de países
considerados seguros para viajar e isentos de quarentena na chegada a Inglaterra, a partir de 17 de
maio.

 

Portugal é uma das exceções dentro da Europa, juntamente com Israel e Gibraltar, enquanto a maioria
vai ficar na lista "amarela", sujeita a restrições mais apertadas, como Espanha, França e Grécia.

 

Segundo João Fernandes, o aumento de “ligações, rotas e a disponibilidade de lugares desde o Reino
Unido”, por parte de várias companhias aéreas, veio alterar a previsão de voos com origem naquele país
para o Aeroporto de Faro, que deverá “passar de um [voo] para 20, já no dia 17 de maio”.

 

Para João Fernandes, é “essencial” que no Conselho de Ministros de quinta-feira o Governo anuncie a
possibilidade de viagens não essenciais partir do Reino Unido, “porque até dia 16 vigoram as regras
previstas no estado de calamidade”, não permitido essas viagens “de países terceiros”.

 

“É essa a expectativa, todas as indicações são nesse sentido, mas obviamente que essa notícia tem de
vir cá para fora para que haja segurança por parte das companhias aéreas, dos operadores e da oferta
turística, que este potencial de procura se concretiza”, advertiu.

 

A abertura das fronteira com Espanha “dois meses antes do que aconteceu no ano passado" levou
muitos espanhóis a visitarem Portugal mais cedo, num impacto que se sentiu “mais no comércio e
restauração”, avançou.

 

Apesar do otimismo, João Fernandes recorda que os estudos apontam para uma recuperação efetiva
“até 2023, do lado da procura”, já que do lado da oferta os “prejuízos deste período pandémico vão
levar muitos mais anos a recuperar”.

 

Para o responsável, a pandemia veio aumentar o “stress acumulado nos canais de distribuição” que já se
sentia no setor - e se refletiu na falência de operadores e companhias aéreas -, algo que, aponta,
“poderá acontecer no período pós-verão”.

 

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.319.512 mortos no mundo, resultantes de mais de
159,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

 

Em Portugal, morreram 16.998 pessoas dos 840.493 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

 

(Link)
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RTA diz que aumento de reservas para o Algarve antecipa verão
positivo
O presidente do T urismo Algarve, João Fernandes, mostrou-se otimista com as
perspetivas para o verão, notando que há um aumento das reservas para a região, o que
reflete o facto de Portugal ser encarado como um destino seguro.

 

O presidente do Turismo Algarve, João Fernandes, mostrou-se otimista com as perspetivas
para o verão, notando que há um aumento das reservas para a região, o que reflete o facto de
Portugal ser encarado como um destino seguro. 

“Do Reino Unido há um aumento muito expressivo de reservas, quer de voos, quer alojamento, com
uma diferença nos diferentes segmentos, mas toda positiva”, afirmou à Lusa João Fernandes,
considerando que este aumento reflete a “notoriedade” de Portugal como destino seguro no contexto da
pandemia de covid-19.

“A não acontecer um imprevisto associado a um problema de segurança, como uma nova estirpe, ou
uma nova vaga, o Algarve terá um verão certamente melhor que o ano passado, com procura interna e
externa, e os últimos meses do ano terão uma proximidade com um ano normal para aquele período”,
estimou.

Segundo aquele responsável, o impacto do aumento das reservas vai fazer-se “sentir logo em maio”
embora de forma de mais ténue do que em junho, julho e agosto. Outro sinal, acrescenta, são as
reservas de golfe “para o último quadrimestre”, que estão a “níveis muito interessantes”.

João Fernandes notou que “as perspetivas já eram boas por parte do mercado nacional, espanhol,
irlandês” e pelo facto de a Alemanha ter “retirado o Algarve da zona de risco”, na passada sexta-feira,
depois de já ter feito o mesmo relativamente ao resto do país.
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A “notoriedade de Portugal como destino seguro” pode vir a ser reforçada com a “discriminação positiva”
dada pelo Reino Unido, já que chegam “boas notícias da Holanda e Bélgica” em relação à avaliação de
risco para o país.

Na sexta-feira passada, o Governo britânico anunciou a inclusão de Portugal na “lista verde” de países
considerados seguros para viajar e isentos de quarentena na chegada a Inglaterra, a partir de 17 de
maio.

Portugal é uma das exceções dentro da Europa, juntamente com Israel e Gibraltar, enquanto a maioria
vai ficar na lista “amarela”, sujeita a restrições mais apertadas, como Espanha, França e Grécia.

Segundo João Fernandes, o aumento de “ligações, rotas e a disponibilidade de lugares desde o Reino
Unido”, por parte de várias companhias aéreas, veio alterar a previsão de voos com origem naquele país
para o Aeroporto de Faro, que deverá “passar de um [voo] para 20, já no dia 17 de maio”.

Para João Fernandes, é “essencial” que no Conselho de Ministros de quinta-feira o Governo anuncie a
possibilidade de viagens não essenciais partir do Reino Unido, “porque até dia 16 vigoram as regras
previstas no estado de calamidade”, não permitido essas viagens “de países terceiros”.

“É essa a expectativa, todas as indicações são nesse sentido, mas obviamente que essa notícia tem de
vir cá para fora para que haja segurança por parte das companhias aéreas, dos operadores e da oferta
turística, que este potencial de procura se concretiza”, advertiu.

A abertura das fronteiras com Espanha “dois meses antes do que aconteceu no ano passado” levou
muitos espanhóis a visitarem Portugal mais cedo, num impacto que se sentiu “mais no comércio e
restauração”, avançou.

Apesar do otimismo, João Fernandes recorda que os estudos apontam para uma recuperação efetiva
“até 2023, do lado da procura”, já que do lado da oferta os “prejuízos deste período pandémico vão
levar muitos mais anos a recuperar”.

Para o responsável, a pandemia veio aumentar o “stress acumulado nos canais de distribuição” que já se
sentia no setor – e se refletiu na falência de operadores e companhias aéreas -, algo que, aponta,
“poderá acontecer no período pós-verão”.

(Link)
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Aumento de reservas para o Algarve antecipa verão positivo
O presidente do T urismo Algarve mostrou-se hoje otimista com as perspetivas para o
verão, notando que há um aumento das reservas para a região, o que reflete o facto de
Portugal ser encarado como um destino seguro
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“Do Reino Unido há um aumento muito expressivo de reservas, quer de voos, quer alojamento,
com uma diferença nos diferentes segmentos, mas toda positiva”, afirmou à Lusa João
Fernandes, considerando que este aumento reflete a "notoriedade” de Portugal como destino
seguro no contexto da pandemia de covid-19.

“A não acontecer um imprevisto associado a um problema de segurança, como uma nova estirpe, ou
uma nova vaga, o Algarve terá um verão certamente melhor que o ano passado, com procura interna e
externa, e os últimos meses do ano terão uma proximidade com um ano normal para aquele período”,
estimou.

Segundo aquele responsável, o impacto do aumento das reservas vai fazer-se “sentir logo em maio”
embora de forma de mais ténue do que em junho, julho e agosto. Outro sinal, acrescenta, são as
reservas de golfe “para o último quadrimestre”, que estão a “níveis muito interessantes”.

João Fernandes notou que “as perspetivas já eram boas por parte do mercado nacional, espanhol
irlandês” e pelo facto de a Alemanha ter “retirado o Algarve da zona de risco”, na passada sexta-feira,
depois de já ter feito o mesmo relativamente ao resto do país.

A “notoriedade de Portugal como destino seguro” pode vir a ser reforçada com a “discriminação positiva”
dada pelo Reino Unido, já que chegam “boas notícias da Holanda e Bélgica” em relação à avaliação de
risco para o país.

Na sexta-feira passada, o Governo britânico anunciou a inclusão de Portugal na "lista verde" de países
considerados seguros para viajar e isentos de quarentena na chegada a Inglaterra, a partir de 17 de
maio.

Portugal é uma das exceções dentro da Europa, juntamente com Israel e Gibraltar, enquanto a maioria
vai ficar na lista "amarela", sujeita a restrições mais apertadas, como Espanha, França e Grécia.

Segundo João Fernandes, o aumento de “ligações, rotas e a disponibilidade de lugares desde o Reino
Unido”, por parte de várias companhias aéreas, veio alterar a previsão de voos com origem naquele país
para o Aeroporto de Faro, que deverá “passar de um [voo] para 20, já no dia 17 de maio”.

Para João Fernandes, é “essencial” que no Conselho de Ministros de quinta-feira o Governo anuncie a
possibilidade de viagens não essenciais partir do Reino Unido, “porque até dia 16 vigoram as regras
previstas no estado de calamidade”, não permitido essas viagens “de países terceiros”.
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“É essa a expectativa, todas as indicações são nesse sentido, mas obviamente que essa notícia tem de
vir cá para fora para que haja segurança por parte das companhias aéreas, dos operadores e da oferta
turística, que este potencial de procura se concretiza”, advertiu.

A abertura das fronteira com Espanha “dois meses antes do que aconteceu no ano passado" levou
muitos espanhóis a visitarem Portugal mais cedo, num impacto que se sentiu “mais no comércio e
restauração”, avançou.

Apesar do otimismo, João Fernandes recorda que os estudos apontam para uma recuperação efetiva
“até 2023, do lado da procura”, já que do lado da oferta os “prejuízos deste período pandémico vão
levar muitos mais anos a recuperar”.

Para o responsável, a pandemia veio aumentar o “stress acumulado nos canais de distribuição” que já se
sentia no setor - e se refletiu na falência de operadores e companhias aéreas -, algo que, aponta,
“poderá acontecer no período pós-verão”.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.319.512 mortos no mundo, resultantes de mais de
159,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.998 pessoas dos 840.493 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

(Link)
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Covid-19: aumento de reservas para o Algarve antecipa verão
positivo
O presidente do T urismo Algarve mostrou-se esta quarta-feira otimista com as
perspetivas para o verão, notando que há um aumento das reservas para a região, o que
reflete o facto de Portugal ser encarado como um destino seguro
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O presidente do Turismo Algarve mostrou-se esta quarta-feira otimista com as perspetivas para o verão,
notando que há um aumento das reservas para a região, o que reflete o facto de Portugal ser encarado
como um destino seguro.

“Do Reino Unido há um aumento muito expressivo de reservas, quer de voos, quer alojamento, com
uma diferença nos diferentes segmentos, mas toda positiva”, afirmou à Lusa João Fernandes,
considerando que este aumento reflete a "notoriedade” de Portugal como destino seguro no contexto da
pandemia de covid-19.

A não acontecer um imprevisto associado a um problema de segurança,
como uma nova estirpe, ou uma nova vaga, o Algarve terá um verão
certamente melhor que o ano passado, com procura interna e externa, e
os últimos meses do ano terão uma proximidade com um ano normal
para aquele período”, estimou.

Segundo aquele responsável, o impacto do aumento das reservas vai fazer-se “sentir logo em maio”
embora de forma de mais ténue do que em junho, julho e agosto. Outro sinal, acrescenta, são as
reservas de golfe “para o último quadrimestre”, que estão a “níveis muito interessantes”.

João Fernandes notou que “as perspetivas já eram boas por parte do mercado nacional, espanhol
irlandês” e pelo facto de a Alemanha ter “retirado o Algarve da zona de risco”, na passada sexta-feira,
depois de já ter feito o mesmo relativamente ao resto do país.

A “notoriedade de Portugal como destino seguro” pode vir a ser reforçada com a “discriminação positiva”
dada pelo Reino Unido, já que chegam “boas notícias da Holanda e Bélgica” em relação à avaliação de
risco para o país.

Na sexta-feira passada, o Governo britânico anunciou a inclusão de Portugal na "lista verde" de países
considerados seguros para viajar e isentos de quarentena na chegada a Inglaterra, a partir de 17 de
maio.

Portugal é uma das exceções dentro da Europa, juntamente com Israel e Gibraltar, enquanto a maioria
vai ficar na lista "amarela", sujeita a restrições mais apertadas, como Espanha, França e Grécia.

Segundo João Fernandes, o aumento de “ligações, rotas e a disponibilidade de lugares desde o Reino
Unido”, por parte de várias companhias aéreas, veio alterar a previsão de voos com origem naquele país
para o Aeroporto de Faro, que deverá “passar de um [voo] para 20, já no dia 17 de maio”.

Para João Fernandes, é “essencial” que no Conselho de Ministros de quinta-feira o Governo anuncie a
possibilidade de viagens não essenciais partir do Reino Unido, “porque até dia 16 vigoram as regras
previstas no estado de calamidade”, não permitido essas viagens “de países terceiros”.

É essa a expectativa, todas as indicações são nesse sentido, mas
obviamente que essa notícia tem de vir cá para fora para que haja
segurança por parte das companhias aéreas, dos operadores e da oferta
turística, que este potencial de procura se concretiza”, advertiu.

A abertura das fronteira com Espanha “dois meses antes do que aconteceu no ano passado" levou
muitos espanhóis a visitarem Portugal mais cedo, num impacto que se sentiu “mais no comércio e
restauração”, avançou.

Apesar do otimismo, João Fernandes recorda que os estudos apontam para uma recuperação efetiva
“até 2023, do lado da procura”, já que do lado da oferta os “prejuízos deste período pandémico vão
levar muitos mais anos a recuperar”.

Para o responsável, a pandemia veio aumentar o “stress acumulado nos canais de distribuição” que já se
sentia no setor - e se refletiu na falência de operadores e companhias aéreas -, algo que, aponta,
“poderá acontecer no período pós-verão”.

(Link)
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Covid-19: Hoteleiros algarvios convictos numa recuperação neste
verão
O vice-presidente da Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve
(AIHSA) mostrou-se hoje convicto numa recuperação do turismo neste verão com a
entrada de Portugal na lista verde de vários países e a presumível não abertura de
mercados concorrentes

 

O vice-presidente da Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA) mostrou-se
hoje convicto numa recuperação do turismo neste verão com a entrada de Portugal na lista verde de
vários países e a presumível não abertura de mercados concorrentes.

"Não esquecendo o que já se perdeu até agora, sem dúvida que há uma perspetiva muito otimista nesta
altura, com uma recuperação de 35 a 50% em agosto, por comparação com o ano passado, mas sem
chegar a níveis de 2019", disse à Lusa Daniel Alexandre do Adro.

 

Para o hoteleiro, a abertura das ligações com o Reino Unido, principal mercado do Algarve, são
"excelentes notícias" reforçada pela "não abertura de mercados concorrentes", como Espanha - incluindo
as ilhas Baleares e Canárias -, Grécia, Turquia e Itália, o que coloca o país numa "posição extraordinária".

 

"Neste momento, partimos à frente. Estamos bem posicionados para ter um excelente verão, no
contexto atual e da nossa parte vamos fazer tudo por isso, para que o cliente seja bem recebido, com
cumprimento da normas e a realização de testes nos hotéis para transmitir segurança, conforto e
preparação ao turista", referiu.

 

Daniel Alexandre do Adro revelou já ter havido um "acréscimo significativo de reservas", mas apontou
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que o grande foco dos turistas continua a ser "no curto prazo", revelando "a satisfação das pessoas de
poderem fazer férias" e quererem fazê-las "já".

 

O facto de vários países estarem a equacionar colocar Portugal na "zona verde" para o turismo poderá
representar "um balão de oxigénio" para a região nos "típicos meses de férias dos europeus", apontou.

 

As interrupções escolares britânicas, a acontecer no "final de maio, princípio de junho", são para o
dirigente uma "notícia muito boa" para o Algarve, numa demonstração de que se "concentraram em
fazer férias em família e agora".

 

Aquele responsável sublinhou que o setor está "interessado" em saber que efeito terá a visibilidade
proporcionada ao destino Algarve neste momento, a médio e longo prazo, tendo em conta que a região
aparece em destaque como destino para férias.

 

"Pela primeira vez, que me lembre, abrem-se as páginas dos principais operadores turísticos ingleses e o
Algarve aparece como 'o' destino. Isto, aliado à abertura de rotas que não nos eram acessíveis
anteriormente, porque havia outras prioridades de mercados, pode ter um efeito tanto no imediato,
como a jusante, muito interessante", realçou.

 

Como forma de "antecipação" das necessidades dos turistas, os hoteleiros estão a preparar parcerias
com laboratórios para que os testes possam ser feitos nos hotéis dando "conforto e segurança ao
cliente", concluiu.

 

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.319.512 mortos no mundo, resultantes de mais de
159,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

 

Em Portugal, morreram 16.998 pessoas dos 840.493 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

 

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

 

(Link)
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Britânicos fazem disparar a procura por hotéis portugueses
Depois de Boris Johnson ter permitido que todos os britânicos comecem a realizar
viagens internacionais a partir do dia 17 de maio, a procura por Portugal como destino de
férias disparou.

Depois de Boris Johnson ter permitido que todos os britânicos comecem a realizar viagens internacionais
a partir do dia 17 de maio, a procura por Portugal como destino de férias disparou.

Apesar de Portugal fazer parte de um leque mais alargado de destinos europeus eleitos pelos cidadãos
do Reino Unido, como Itália ou França, a realidade é que Portugal é o único na lista verde do Executivo
britânico em matéria de segurança e prevenção quanto à covid-19, e por isso o predileto para viagens
internacionais.

Katya Bauval, diretora executiva de vendas do hotel Vila Vita Parc, no Algarve, confessou ao Guardian
“que tem sido uma loucura, as reservas triplicaram desde sexta-feira”.

Já José Theotónio, CEO do Pestana Hotel Group, garantiu que a procura saltou 250% desde sexta-feira
e aumentou 475% nos operadores de reservas externas. Entre os locais que estão a ser avo de maior
procura destaca-se a Madeira e o Algarve”, acrescenta Theotónio.

Como é sabido, Portugal tornou-se um hotspot para turistas nos últimos anos. Em 2019, último ano de
ouro antes da pandemia, o país recebeu 24,6 milhões de visitantes — um crescimento de 7,9% em
relação ao ano anterior, segundo o INE. Cerca de 19% destes turistas eram britânicos, representando a
maior fatia de visitantes, seguidos dos alemães (12,3%) e dos espanhóis (11%).

O número de turistas fora da UE também sofreu um ligeiro aumento. Em 2019, houve um salto de
21,3% no número de estadias de turistas norte-americanos; um aumento de 16,8% dos visitantes
chineses; e um crescimento de  14,9% em relação aos brasileiros.
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Corrida britânica ‘verde’ às viagens de verão para Portugal
Previsões continuam incertas para este ano. Em 2020 apenas 460.000 britânicos
visitaram Portugal, contra 2 milhões no ano anterior.

O site de pesquisa de viagens Skyscanner revela que houve um aumento de 616% nas reservas para
Portugal na passada semana, em comparação com a anterior, o que levou as companhias aéreas a
adicionar capacidade às rotas existentes e, nalguns casos, foram mesmo lançadas novas rotas para
corresponder à procura.

Segundo a agência Reuters, tanto a EasyJet como a Ryanair adicionaram mais voos entre o Reino Unido
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e Portugal neste verão. A EasyJet disse que estava a colocar até 100.000 assentos extras nas rotas
durante o período de maio a outubro, enquanto a Ryanair revelou estar a adicionar 195.000 em maio e
junho.

Regras de entrada no país ainda por definir

Ainda assim, de acordo com a Reuters, o setor de turismo, que está marcado pelas mudanças de última
hora nas regras de viagem da Grã-Bretanha, nomeadamente, no verão passado e no Natal, está a
preparar-se para outro ano turbulento, e Portugal ainda não definiu exatamente quais regras se
aplicariam à chegada de turistas  britânicos.

Alguns executivos disseram estar cientes da rapidez com que a 'maré' favorável poderia virar novamente
se os casos de coronavírus aumentassem ou os governos mudassem de ideia.

“Tenho que ser cauteloso”, disse Chitra Stern, CEO da rede de hotéis de luxo
Martinhal. "As pessoas ainda estão a reservar tarifas reembolsáveis."

 

Vantagem competitiva

Outros destinos de férias populares para os britânicos, como Espanha e Chipre, estão na "lista âmbar", o
que significa que os viajantes precisariam ficar em quarentena por 10 dias após o retorno e fazer dois
testes.

Como é sobejamente sabido e a Reuters sublinha-o, o turismo desempenha um papel crucial em
Portugal, representando cerca de 15% do produto interno bruto (dados de 2019). Mas sofreu em 2020
o seu pior ano desde meados da década de 1980, quando a pandemia de coronavírus afastou os
visitantes.

"Os nossos principais concorrentes foram deixados de fora da 'lista verde' por
enquanto", disse Elidérico Viegas, acrescentando: "É uma vantagem competitiva
para nós."

Thomas Cook, da Grã-Bretanha, disse que as reservas triplicaram comparativamente a uma semana
atrás, com as viagens a Portugal a serem responsáveis ??pela maior parte desse aumento.

As reservas do Airbnb também começaram a aumentar e a companhia aérea britânica easyJet disse que
as reservas do Reino Unido para Portugal aumentaram após o anúncio, não tendo fornecido quaisquer
números a este respeito.

A notícia da Reuters diz-nos ainda que o alto custo dos testes Covid-19 e a disponibilidade limitada de
voos elevando os preços, combinados com o fato da pandemia ainda estar presente, significando que a
temporada de verão está difícil de prever, mesmo para Portugal.

"Não é apenas uma questão de recuperação do vôo tradicional, é uma
reformulação completa", disse o consultor de viagens da Bain & Co, Geoffrey
Weston. "É por isso que isto é tão difícil de prever."

Notícia
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Dispararam no Algarve as reservas nos hotéis
Portugal é o único país do Sul da Europa que está no corredor verde do turismo da Grã-
Bretanha

Dispararam no Algarve as reservas nos hotéis, Portugal é o único país do Sul da Europa que está no
corredor verde do turismo da Grã-Bretanha. Já a partir do dia dezassete, espera-se que comecem a
chegar turistas em grande número, tendo os principais operadores do Reino Unido aumentado, o número
de voos para Portugal e em especial para o Algarve. A tranquilidade aparente do Jardim antecipa a
chegada de turistas em força a partir da próxima segunda-feira. E a banca ser feita a dar conta que não
ouve a União de Coimbra SP Espinho, pouca parte sem desafio e que se a praia. Outro internauta que se
PT esta outro golo de Beattie a única fim in the euro pensada na Europa onde neste só seguia Diana e
Dodi e o hip hop indeferida Isabel the Third Man o caos nos jornais disse. A mãe de fome e entulho é não
unificado de ataque casos mais zona de com oito vitórias. No Algarve não se ficam pela hotelaria, os
impactos da inclusão de Portugal na lista verde de destinos curto Reino Unido desde o anúncio que,
segundo o jornal britânico The Guardian, a Tui a maior agência de viagens da Europa registou um disparo
nas reservas superior a cento e oitenta por cento. Por outro lado e Dreams líder europeia no segmento
online fala num aumento da procura por viagens de quase quatrocentos por cento. Digamos que já
temos cerca de vinte mil dormidas, prevê-se que possamos ter um Verão bastante melhor do que
aquele que estávamos à espera. E com o aumento da vacinação não só em Portugal, mas também
principalmente do Reino Unido é o nosso principal. Emissor de turistas. Penso que estão criadas as
condições para que não haja um novo retrocesso. Uma abertura uma abertura, portanto, contamos que
seja que sejam sucesso, vamos devagarinho claro que há um ano que tem as suas circunstâncias
especiais não que houve esta situação. Na minha vida que eu conheça, mas culpados sejam positivo,
tem quando é que definiu initio e em greve e assinará outro se bem que isso havia outro balcão, traçou,
isso deu-se em tudo igual na Dino any other trenti nem Tim queixam-se ou água de Seba, trinta e trinta e
faz por sangue Noa tanto em Tin Tin quando seja o atleta da nossa. O silêncio no aeroporto de Faro terá
os dias contados Rainer, por exemplo, colocou à venda mais de cento e setenta e cinco lugares extra a
partir do próximo dia dezassete ligações com origem no Reino Unido e tarifas a partir de dez euros para
viagens a realizar em Maio.
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Há aumento “muito expressivo” de reservas para o Algarve.
Verão vai ser positivo
O presidente do T urismo Algarve mostrou-se otimista com as perspetivas para o verão,
notando que há um aumento das reservas para a região.

O presidente do Turismo Algarve mostrou-se esta quarta-feira otimista com as perspetivas para o verão,
notando que há um aumento das reservas para a região, o que reflete o facto de Portugal ser encarado
como um destino seguro.

“Do Reino Unido há um aumento muito expressivo de reservas, quer de voos, quer alojamento, com
uma diferença nos diferentes segmentos, mas toda positiva”, afirmou à Lusa João Fernandes,
considerando que este aumento reflete a “notoriedade” de Portugal como destino seguro no contexto da
pandemia de Covid-19.

“A não acontecer um imprevisto associado a um problema de segurança, como uma nova estirpe, ou
uma nova vaga, o Algarve terá um verão certamente melhor que o ano passado, com procura interna e
externa, e os últimos meses do ano terão uma proximidade com um ano normal para aquele período”,
estimou.

Companhias reforçam oferta para procura inglesa pelo Algarve Ler Mais

Segundo aquele responsável, o impacto do aumento das reservas vai fazer-se “sentir logo em maio”
embora de forma de mais ténue do que em junho, julho e agosto. Outro sinal, acrescenta, são as
reservas de golfe “para o último quadrimestre”, que estão a “níveis muito interessantes”.

João Fernandes notou que “as perspetivas já eram boas por parte do mercado nacional, espanhol
irlandês” e pelo facto de a Alemanha ter “retirado o Algarve da zona de risco”, na passada sexta-feira,
depois de já ter feito o mesmo relativamente ao resto do país.
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A “notoriedade de Portugal como destino seguro” pode vir a ser reforçada com a “discriminação positiva”
dada pelo Reino Unido, já que chegam “boas notícias da Holanda e Bélgica” em relação à avaliação de
risco para o país.

Na sexta-feira passada, o Governo britânico anunciou a inclusão de Portugal na “lista verde” de países
considerados seguros para viajar e isentos de quarentena na chegada a Inglaterra, a partir de 17 de
maio.

Portugal é uma das exceções dentro da Europa, juntamente com Israel e Gibraltar, enquanto a maioria
vai ficar na lista “amarela”, sujeita a restrições mais apertadas, como Espanha, França e Grécia.

Segundo João Fernandes, o aumento de “ligações, rotas e a disponibilidade de lugares desde o Reino
Unido”, por parte de várias companhias aéreas, veio alterar a previsão de voos com origem naquele país
para o Aeroporto de Faro, que deverá “passar de um [voo] para 20, já no dia 17 de maio”.

Para João Fernandes, é “essencial” que no Conselho de Ministros de quinta-feira o Governo anuncie a
possibilidade de viagens não essenciais partir do Reino Unido, “porque até dia 16 vigoram as regras
previstas no estado de calamidade”, não permitido essas viagens “de países terceiros”.

“É essa a expectativa, todas as indicações são nesse sentido, mas obviamente que essa notícia tem de
vir cá para fora para que haja segurança por parte das companhias aéreas, dos operadores e da oferta
turística, que este potencial de procura se concretiza”, advertiu.

A abertura das fronteira com Espanha “dois meses antes do que aconteceu no ano passado” levou
muitos espanhóis a visitarem Portugal mais cedo, num impacto que se sentiu “mais no comércio e
restauração”, avançou.

Apesar do otimismo, João Fernandes recorda que os estudos apontam para uma recuperação efetiva
“até 2023, do lado da procura”, já que do lado da oferta os “prejuízos deste período pandémico vão
levar muitos mais anos a recuperar”.

Para o responsável, a pandemia veio aumentar o “stress acumulado nos canais de distribuição” que já se
sentia no setor – e se refletiu na falência de operadores e companhias aéreas -, algo que, aponta,
“poderá acontecer no período pós-verão”.
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Pandemia estimula compra de casas de segunda habitação
O impulso dado ao teletrabalho está a criar oportunidades de negócio a muitos
promotores que apostaram em projetos em locais habitualmente associados ao lazer

A pandemia criou novas necessidades habitacionais e, de certa forma, obrigou as pessoas a
(re)conectarem-se com a natureza. Um movimento que está a estimular uma inesperada procura por
casas em zonas que permitem assegurar uma espécie de “dois-em-um” onde se pode não só estar em
lazer mas a “teletrabalhar” em grande estilo.

Uma dinâmica que está a surpreender até os operadores de mercado. A Vanguard Peoperties, o maior
promotor imobiliário privado do país, estatuto que conquistou em apenas cinco anos e assente numa
carteira onde se incluem, entre outros,  o projeto da Herdade da Comporta (a antiga joia da coroa dos
Espírito Santo) e o edifício Castilho 203, que integra o apartamento mais caro de Portugal (acima de 7
milhões e adquirido por Cristiano Ronaldo), conseguiu vender no último ano todas as quintas de luxo do
projeto Muda Reserve, que está a avançar na aldeia da Muda, na Comporta.

Um “teste” que comprova a atratividade desta zona do concelho de Grândola e que “influencers” tão
mediáticos como  Madonna, Christian Louboutin ou Shakira ajudaram a ampliar a um nível mundial.

As 40 quintas de luxo, integradas em lotes de cinco hectares, fazem parte da primeira fase deste refúgio,
a apenas uma hora da capital, rodeado de verde e mais de 60 quilómetros de praias. O projeto estende-
se por uma área de 350 hectares e recria o conceito de uma aldeia mas em grande estilo, composta por
casas, villas e quintas com jardins, hortas e pomares.

“A Muda avança atualmente em duas frentes – as quintas que foram colocadas praticamente todas junto
de uma clientela nacional e internacional e a infraestrutura da aldeia, que no fundo é a expansão da atual
aldeia da Muda, onde serão construídas cerca de 175 moradias e cujas infraestruturas estamos agora a
terminar”, explica à Visão José Cardoso Botelho, diretor-executivo da Vanguard e braço-direito de Claude
Berda, o multimilionário francês que fundou a empresa.

As casas da “aldeia” só arrancam para comercialização pouco antes do Verão mas o interesse
demonstrado pelas quintas foi  significativo, estimulado até pela pandemia.

“Existe uma procura muito grande e diversificada, neste momento, por este tipo de produto. Temos
pessoas de todo o mundo mas uma boa parte veio dos Estados Unidos e do México. Mas são os
portugueses que estão em maioria entre os compradores”, reforçou ainda Cardoso Botelho,
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especificando que foram vendidas 10 quintas a clientes nacionais, a preços até aos quatro milhões
(incluindo o terreno). “E mais quintas tivéssemos, mais venderíamos”, afirma, convicto.

Luís Lima, que presidiu  à APEMIP (Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de
Portugal) até ao final da semana passada, lembra que “todo o país tem um potencial enorme para o
investimento imobiliário” e por isso não duvida que os estrangeiros que querem cá viver, “irão regressar
em força nos próximos tempos” tal como os turistas.

“Ninguém quer ir para fora da Europa, as pessoas têm medo, e acredito que muitos europeus virão para
cá, pois querem destinos de Sol”, diz o responsável, acrescentando que mesmo a “opção por férias em
certos destinos paradisíacos que são concorrentes habituais de Portugal mas que só irão ter a vacina lá
para 2022 ou 2023 é só mesmo para os corajosos”.

Luís Lima realça ainda que as restrições impostas  pela pandemia e os sucessivos confinamentos
acabaram por criar para alguns a possibilidade de amealhar um valor-extra que teria sido gasto em
viagens, lazer ou outros bens, criando uma oportunidade de investimento. “E muitos destes que
conseguiram poupar vão começar a investir em imobiliário quando tudo isto acalmar e quando se voltar
a perceber que há mais vida para além do Covid”, remata, alertando, contudo, que tudo dependerá da
boa gestão da questão das moratórias e da forma como decorrerá a recuperação económica do país.

Interior do Algarve em alta

Reinaldo Teixeira, presidente do grupo Garvetur, uma das empresas imobiliárias com maior expressão no
Algarve, com oito agências nas principais localidades da região e mais de 9.000 imóveis em carteira,
confirma essa tendência que, aliás, já começa a delinear-se.

“A pandemia levou as pessoas a valorizarem as suas segundas habitações e que para muitas se
tornaram em primeiras residências. São portugueses, estrangeiros e portugueses residentes no
estrangeiro e que puderam vir para cá em teletrabalho. Essa experiência levou também a que muitos
percebessem que precisavam de casas maiores e por isso temos muitos clientes que tinham
apartamentos T1 e estão a passar para T2”, diz o responsável da Garvetur à Visão Imobiliário, realçando
que entre as mais-valias referenciadas estão a “qualidade de vida, a baixa densidade populacional e o
baixo número de infectados com Covid na região algarvia”.

Outro movimento originado pela pandemia é o inesperado interesse por ruínas vendidas a bom preço,
“que as pessoas reabilitam, conseguindo em alguns casos recuperar a traça típica das casas da região”,
bem como a procura por zonas de um outro Algarve, o Barrocal. “As pessoas estão a comprar casas
rústicas, em zonas de interior, com mais natureza mas a menos de 20 km do litoral”, diz o CEO da
Garvetur, dando como exemplos, Monchique,  Alcoutim,  Querença ou Boliqueime.Seja no Litoral ou no
Interior, e para segunda ou primeira habitação, a procura elevada associada a um défice na oferta de
imóveis para vender, ainda resultante da crise anterior que fez descer a pique os projetos de construção
nova, tem tido um impacto controlador nos preços, garante o responsável.  “Os preços não só não
baixaram como até aumentam em certos projetos”, aponta Reinaldo Teixeira, dando como exemplo o
empreendimento Dom Pedro Residence, em Vilamoura.

Empreendimento Dom Pedro Residence, em Vilamoura

“Aqui, por cada cinco vendas tem-se registado um aumento de preço. O empreendimento tem 83
apartamentos e já temos 33 vendidos, ou seja, cerca de 40%, o que quer dizer que já houve várias
atualizações”, sublinha ainda. Também aqui há uma clientela multicultural mas os portugueses
representam a maioria dos compradores.

No Ombria Resort, localizado precisamente no Barrocal Algarvio, perto de Querença, Loulé, também se
ajustaram os preços para cima e já por duas vezes desde que se começou a comercializar este
empreendimento idealizado pelo empresário finlandês Ilpo Kokkila,       fundador do Grupo Pontos.

Na sua primeira fase, o resort vai acolher 65 apartamentos (de tipologias T1 e T2) que estão a ser
construídos e começaram a ser vendidos no ano passado, em plena pandemia. “São segundas ou
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terceiras habitações para os nossos clientes que estão habituados a comprar em planta pelo que a
pandemia não representou uma dificuldade”, conta Julio Delgado, administrador do Ombria Resort.

Das 65 unidades, cerca de 45% já foram integralmente pagas ou sinalizadas. “Se tivermos em conta que
isto aconteceu durante a pandemia só podemos ter motivos para estar comtentes”, diz, entusiasmado,
Julio Delgado, acrescentando que “as casas já sofreram incrementos no preços”, o primeiro de 5% e
agora a partir de março, mais 6%, em média, variando, contudo, consoante as tipologias e as
localizações.

Aqui, onde as casas variam entre os 350 mil e os 800 mil euros, apenas um dos clientes é português.
“No top 3 das nacionalidades que mais nos compram estão os holandeses, os britânicos e o mercado
escandinavo”, acrescenta ainda, referindo que o conceito sustentável do resort, muito orientado para a
natureza (a densidade construtiva é de 3,5% para 153 hectares) tem sido o melhor argumento de
vendas em momentos de confinamento.

A vida é demasiado curta

Em Almancil, no Vale do Lobo, um dos resorts mais antigos do país, com cerca de 60 anos de existência
e mais de 1.500 propriedades construídas e vendidas, a lógica é a mesma.

“Eu diria que a pandemia, sobretudo nos nossos clientes habituais, cristalizou a ideia de que realmente
vale a pena ter uma propriedade única numa localização idílica. Não é tanto que as pessoas tenham
precisado de se refugiar de repente nessa localização – porque muitos dos negócios foram concretizados
e as pessoas ainda não usaram intensamente as propriedades adquiridas – mas é mais a perceção de
que ter uma casa em Vale de Lobo se tornou mais interessante, não só porque as pessoas querem, de
facto, viver mais plenamente a vida, como porque há aqui um elemento de refúgio e de teletrabalho que
pode ser mais utilizado e é possível fazê-lo”, sintetiza Pedro Reimão, administrador executivo de Vale do
Lobo Resort.

Uma constatação que se refletiu no rápido escoamento de habitações que existiam em venda, apesar de
todas as restrições impostas pela doença.  “O que aconteceu durante o último ano foi o fecho definitivo
de negócios que em alguns casos já andavam a ser discutidos há algum tempo, portanto houve
condições para se criar um estímulo adicional”, diz o administrador, dando como exemplo uma casa que
foi vendida por um valor superior a 10 milhões pertencente a um dos muitos proprietários do resort.

A empresa  gestora do Vale do Lobo lançou também para a comercialização seis novas moradias, com
um valor médio de um milhão de euros, cada. “Foram vendidas num instante e já temos mais cinco para
uma segunda fase que aguardam as devidas aprovações para avançar para obra. Uma boa parte dos
compradores do ano passado ainda nem sequer estão a usar as casas [por vários motivos], mas todos
eles partilham a noção de que realmente a vida é demasiado curta para não a aproveitarmos na sua
plenitude”, concluiu ainda o administrador deste resort onde os britânicos têm um peso de 60% entre os
proprietários.

Este despertar para a vida há muito que é percecionado pelos nómadas digitais, boa parte da clientela da
Athena Advisers, empresa fundada pelo francês Roman Carel e que se especializou no mercado de
chalets de luxo nos Alpes franceses. Em Portugal há cinco anos, só agora a empresa começou a dar-se a
conhecer aos portugueses tendo as suas vendas em localizações emblemáticas como os Açores ou a
Comporta sido totalmente absorvida pelos clientes estrangeiros.

Com o lema “work from home and surf from the office”, a empresa tem tirado partido da pandemia e da
possibilidade do trabalho remoto, como sublinhou à Visão David Moura-George, Diretor da
Athena Advisers para Portugal & Espanha.

“Esta tendência veio para ficar porque ficámos todos a perceber que conseguimos produzir a partir de
casa e já não há a necessidade de ir ao escritório diariamente. E neste momento temos clientes que nos
compraram na Comporta ou nos Açores precisamente para passarem duas ou três semanas em
Portugal e o resto do tempo nos seus países”, conta David Moura-George, adiantando que muitos dos
clientes da Athena em Portugal são jovens sem filhos (muitos deles ligados a tecnológicas) ou pessoas
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seniores ou cujos filhos já saíram de casa, o que facilita à mobilidade.

“Ate há bem pouco tempo a prioridade era a proximidade ao centro da cidade e levar uma vida
cosmopolita. Agora as prioridades passaram a estar centradas em encontrar uma localização simpática
que tenha praia ou outra ligação forte à natureza”, reforça ainda o responsável.
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Turismo Sustentável na Europa é tema de discussão esta sexta-
feira
O Fórum de Alto Nível para um T urismo Sustentável, promovido pela Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia, sob coordenação do Ministério da Economia
e da Transição Digital, tem lugar esta sexta-feira (14).

O Fórum de Alto Nível para um Turismo Sustentável, promovido pela Presidência Portuguesa do
Conselho da União Europeia, sob coordenação do Ministério da Economia e da Transição Digital, tem
lugar esta sexta-feira (14).

Nesta reunião será promovido o debate entre os Estados-Membros sobre uma visão estratégica de
médio-longo prazo que vá ao encontro do conceito de turismo sustentável e que preveja a
implementação de instrumentos como a Agenda UE de Turismo 2030/2050.

O fórum desdobra-se em três debates sobre competências, transição digital e inovação e coesão
territorial e inclusão social, na perspectiva de sustentabilidade.

O primeiro tema ‘Como podem as competências promover um melhor turismo?’ pretende analisar as
necessidades de qualificação dos trabalhadores e os desafios da educação e da formação no sector do
turismo como motores fundamentais para um desenvolvimento social sustentável do sector.

‘Estará já o turismo um passo à frente na transição digital e na inovação?’ é outra questão que estará
em discussão, e tem como objectivo analisar como é que a inovação pode impulsionar um crescimento
económico baseado no turismo sustentável, e sobre a transformação digital enquanto processo
iminente para enfrentar os desafios da sustentabilidade.

Promover a transição verde e sustentável nos territórios e regiões

??Os desafios de uma transição verde no sector do turismo, na coesão territorial e na inclusão social e a
sua importância para novas abordagens no sector do turismo e para preparar o caminho para um futuro
sustentável, são questões que o fórum coloca à discussão com o tema ‘Promover a transição verde e
sustentável nos territórios e regiões’.

As três sessões são transmitidas paralelamente em formato digital, seguindo-se uma sessão plenária,
também em formato digital, que reúne as principais partes interessadas do sector.

As conclusões dos debates da manhã são apresentadas na reunião de ministros que decorre à tarde.
Todas as sessões decorrem em inglês.?
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TAP de olho na ‘linha verde’ aumenta oferta para Reino Unido
A T AP já está de olho no mercado britânico após a inclusão de Portugal na lista de
destinos seguros, tendo anunciado o aumento da oferta de voos entre o nosso país e o
Reino Unido, já a partir de Junho.

A TAP já está de olho no mercado britânico após a inclusão de Portugal na lista de destinos seguros,
tendo anunciado o aumento da oferta de voos entre o nosso país e o Reino Unido, já a partir de Junho.

Entre Lisboa e Heathrow, a companhia aérea portuguesa passará a disponibilizar 19 voos semanais, em
vez dos habituais 10. Já para Gatwick, que até aqui não tem voos semanais, a TAP passará a contar
com cinco voos semanais.

A transportadora aérea portuguesa aumentará também as ligações entre Lisboa e Manchester, passando
dos seis voos para as 16 ligações semanais. A partir do Porto, com destino a Gatwick, a TAP assegurará
sete voos semanais, em vez dos actuais quatro..

A TAP indicou que as reservas de voos entre Portugal e o Reino Unido mais do que duplicaram entre 07 a
09 de Maio, comparando com o período de 04 a 06 do mesmo mês.
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Portugal também ficou na lista verde da Escócia: Ryanair vai ter
voos entre os dois países com 20 mil lugares a menos de €20
Escócia decidiu seguir as regras de Inglaterra na reabertura das viagens, sendo Portugal
o único país da Europa do Sul onde as quarentenas não são obrigatórias no regresso

Não é só Inglaterra que está a dar primazia a Portugal na sua lista verde de destinos para onde os seus
cidadãos podem viajar a partir de 17 de maio - também a Escócia decidiu seguir as mesmas regras, o
que já está a gerar movimentações a nível de transporte aéreo.

Durante a pandemia, a Escócia não tem seguido sempre as mesmas indicações de corredor aéreo face
às que são emanadas no Reino Unido pelo Governo de Boris Johnson, o que no ano passado gerou
algum stresse na operação turística, nomeadamente no Algarve.

Mas nesta altura, com o desconfinar das viagens não essenciais anunciadas para os britânicos a partir de
17 de maio (desde janeiro proibidas e circunscritas a viagens essenciais, com infrações sujeitas a multas
de 5 mil libras), a Escócia vai seguir as mesmas regras, o que significa que Portugal é o unico país do sul
da Europa a ficar na lista verde, juntando-se a Israel, Islândia, Austrália, Nova Zelândia ou Malvinas.

Nesse sentido a companhia aérea Ryanair anunciou esta quarta-feira um reforço de voos entre os dois
países que totalizam 20 mil lugares a lançar a partir de 24 de maio, com um preço promocional de 19,99
euros para reservas feitas até 13 de maio à meia-noite no site da transportadora.

Os voos-extra anunciados pela Ryanair envolvem um acréscimo de 19 ligações semanais das cidades
escocesas de Edimburgo, Glasgow e Aberdeen para os aeroportos de Faro, de Lisboa e do Porto.

Segundo o diretor de marketing da Ryanair, Dara Brady, a companhia decidiu lançar os 20 mil lugares-
extra para Portugal "após o anúncio da inclusão de Portugal na lista verde da Escócia com as viagens
sem quarentena agora permitidas".

 

As condições de cancelamento também estão mais facilitadas, e como frisa o responsável de marketing
da Ryanair, "as famílias escocesas podem reservar as suas merecidas férias de verão em Portugal
sabendo que, se os seus planos de viagem mudarem, podem alterar as suas datas de viagem até duas
vezes, usufruindo da isenção da taxa de alteração de voo até ao final de outubro de 2021".

Logo a seguir ao Reino Unido anunciar a lista verde de viagens com a inclusão de Portugal, a Ryanair
anunciou no Algarve uma operação para o verão que envolve voos com 175 mil lugares disponíveis.

https://expresso.pt/coronavirus/2021-05-12-Portugal-tambem-ficou-na-lista-verde-da-Escocia-
Ryanair-vai-ter-voos-entre-os-dois-paises-com-20-mil-lugares-a-menos-de-20-1d16f2cc
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Easyjet aterrou em escola primária de Faro para aula de aviação
Aviões de papel e muitas perguntas levaram as crianças a voar nas asas da imaginação.
Objetivo da companhia foi sensibilizar para a carreira de piloto e assinalar a abertura da
base no Aeroporto de Faro em junho
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Webinar aborda estratégia digital para turismo de Faro
A Câmara Municipal de Faro promove hoje, às 15:00 horas, um webinar que pretende
apontar estratégias digitais para promover o concelho como destino turístico, com uma
série de especialistas do setor.

A Câmara Municipal de Faro promove hoje, às 15:00 horas, um webinar que pretende apontar
estratégias digitais para promover o concelho como destino turístico, com uma série de especialistas do
setor.
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O painel será composto por Miguel Castro Neto, professor auxiliar & subdiretor da NOVA IMS na
Universidade Nova de Lisboa; Marco Gouveia, presidente da Digital Marketing Training & Consulting;
Cláudia Cunha, diretora do Programa de Proteção do Conhecimento no Serviço de Informações de
Segurança; Filipa Cardoso, diretora de Comunicação & Marketing Digital do Turismo de Portugal; e Jorge
Cabaço, diretor de Marketing & Estratégia da empresa algarvia Dengun.

A moderação estará a cargo de Luís Coelho, docente da Faculdade de Economia da Universidade do
Algarve.

A iniciativa será transmitida na página de Youtube do Município de Faro.

Esta será a terceira conferência de um ciclo de palestras destinadas a debater os desafios e
oportunidades para o turismo de Faro, que terminará a 19 de maio, com um novo webinar subordinado
ao tema central «Turismo Acessível & Sustentável».

Notícia
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À DERIVA COM RUMO CERTO
Porque as roadtrips continuam a ser uma das mais prazerosas formas de viajar
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Covid-19. AHRESP reitera necessidade de manter apoios para
recuperar 100 mil empregos
Inquérito mensal, relativo a abril, da AHRESP conclui que as empresas do setor
registaram melhorias na atividade com o avançar do plano de desconfinamento, mas "a
situação ainda é preocupante, consequência de mais de um ano com enormes prejuízos".

A Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) disse hoje que é preciso
manter os apoios para que o setor possa recuperar 100 mil postos de trabalho perdidos devido à
pandemia.

Em comunicado, a organização referiu que "de acordo com o INE [Instituto Nacional de Estatística], no
final do primeiro trimestre de 2021, a restauração, similares e alojamento turístico perderam 101.300
postos de trabalho face ao 1.º trimestre de 2020".

A AHRESP acredita que estes "dados confirmam necessidade de reforço e continuidade de apoios".

"Perante a realidade dramática destes dados, a AHRESP reitera a imperiosa necessidade que tem vindo a
defender desde a primeira hora: o reforço e continuidade dos apoios a fundo perdido às empresas das
nossas atividades, nomeadamente para a manutenção dos postos de trabalho", lê-se na mesma nota.

"Sem estes apoios continuaremos a assistir a uma destruição massiva de emprego e de empresas",
alerta a associação, acrescentando que é da "maior importância que estes apoios sejam adequados à
estrutura empresarial das nossas atividades económicas, esmagadoramente de micro dimensão (mais
de 95%), e que sejam concedidos de forma direta, ágil e simplificada".

"Apesar de o desconfinamento estar a incentivar o início da retoma na restauração e no alojamento, a
situação das nossas empresas ainda é muito preocupante, consequência de mais de um ano com
enormes prejuízos. Devem assim ser envidados todos os esforços para se evitarem perdas sociais
gravíssimas", apela a AHRESP.
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As empresas da restauração e do alojamento turístico registaram melhorias na atividade em abril, com o
avançar do plano de desconfinamento, segundo o inquérito mensal da AHRESP, hoje conhecido, mas "há
um longo e doloroso caminho a percorrer".

O inquérito mensal, relativo a abril, conclui que as empresas do setor registaram melhorias na atividade
com o avançar do plano de desconfinamento, mas "a situação ainda é preocupante, consequência de
mais de um ano com enormes prejuízos".

Segundo os dados recolhidos, no setor da restauração 26% das empresas 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, sendo que mais de metade (52%) tiveram uma
quebra de faturação em abril superior a 40%.

Como consequência da ainda forte redução de faturação, 11% das empresas não conseguiram efetuar o
pagamento dos salários em abril e outras 11% só o fez parcialmente.

Perante esta realidade, 40% das empresas de restauração dizem já ter efetuado despedimentos desde o
início da pandemia.

"Sem mais apoios a fundo perdido, 31% das empresas assume que não conseguirá manter os negócios
a funcionar", realça a associação.

No alojamento turístico, 19% das empresas indicam estar com a atividade suspensa, 43% não registou
qualquer ocupação em abril e 27% indicou uma ocupação até 10%.

Para o mês de maio, 32% das empresas estimam uma taxa de ocupação zero e 28% das empresas
perspetivam uma ocupação máxima de 10%, adianta o mesmo estudo.

Neste contexto, 11% das empresas do setor ponderam avançar para insolvência por não conseguirem
suportar todos os normais encargos da sua atividade, sendo que, para 40% das empresas inquiridas, a
quebra de faturação do mês de abril foi acima dos 90%.

Como consequência da forte redução de faturação, acrescenta, 22% das empresas não conseguiram
efetuar pagamento de salários em março e 5% só o fez parcialmente.

Ao nível do emprego, 30% das empresas já efetuaram despedimentos desde o início da pandemia.
Destas, 25% reduziram em mais de 50% os postos de trabalho a seu cargo.
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JORNAL I

13/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • ZOOM // CRISE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

Restauração e alojamento. Há melhorias mas cenário ainda é
preocupante
O alivio das restrições trouxe alguma esperança aos empresários da restauração e do
alojamento turistico, mas os problemas do passado ainda são uma realidade e são
milhares as empresas que não vão conseguir recuperar para já
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EXPRESSO

13/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 9636

REACH: 85612

Pousadas de Portugal reabrem em maio 11 unidades em todo o
país - há descontos de 30%
Grupo Pestana prevê reabrir até julho todas as 26 unidades da rede de que é
concessionário. Num plano de reabertura faseado, haverá em junho uma nova remessa
de Pousadas a receber clientes. Nesta fase inicial, estão a ser oferecidos descontos de
30%

A Pousada Ria, em Aveiro, é uma das que já estão de portas abertas

 
D.R.

Grupo Pestana prevê reabrir até julho todas as 26
unidades da rede de que é concessionário. Num
plano de reabertura faseado, haverá em junho
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uma nova remessa de Pousadas a receber clientes.
Nesta fase inicial, estão a ser oferecidos descontos
de 30%
Está prevista a reabertura ainda este mês de 11 Pousadas de Portugal, concessionadas pelo grupo
Pestana, cuja atividade tem estado suspensa devido às circunstâncias da pandemia covid-19.

Até julho o grupo Pestana prevê ter abertas todas as 26 pousadas que tem sob a sua gestão,
totalizando a rede 33 unidades, incluindo as que funcionam em franchising. No mês de junho o grupo
prevê avançar com a reabertura de mais pousadas.

A funcionar em maio já estão a Pousada Caniçada-Gerês e a Pousada Ria em São Jacinto (Aveiro), além
de unidades no Alentejo, designadamente a Pousada Convento Beja e a Pousada Convento Arraiolos.

No Algarve já está aberta ao público a Pousada Convento de Tavira (no antigo Convento de Nossa
Senhora da Graça da Ordem de Santo Agostinho), perto da praia da Ilha de Tavira e com acesso fácil a
passeios de barco e observação de aves na Ria Formosa, o que tem sido muito procurado em tempos
de pandemia.

Até ao final de maio vão reabir mais seis Pousadas de Portugal, elevando para 11 o número de unidades
abertas da rede em todo o território nacional.

A partir de 21 de maio também ficará reaberta a Pousada de Viana do Castelo, no alto do Monte de
Santa Luzia, a par da Pousada Serra da Estrela (que resulta da recuperação do antigo sanatório na
Covilhã, num projeto do arquiteto Souto Moura) e a Pousada Alcácer do Sal, localizada no castelo
medieval da vila numa colina com vista para o Rio Sado. 

A 28 de maio também passará a receber hóspedes a Pousada Mosteiro de Amares, perto do Parque
Nacional da Peneda Gerês, além da Pousada Mosteiro do Crato no Alentejo e a Pousada Palácio Estói no
Algarve.

A reabertura daspousadas está a ser feita com ofertas especiais, incluindo descontos até 30% nas
reservas. O grupo Pestana, concessionário da rede, garante que "para a máxima segurança a hóspedes
e colaboradores" é seguido "um rigoroso protocolo de procedimentos de higienização" face à pandemia
covid-19, ostentando todas as unidades o selo Clean & Safe do Turismo de Portugal.
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ECONOMIA ONLINE

13/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • LIFESTYLE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4732

REACH: 23000

Já marcou as férias? Vila Galé reabre hotéis e dá descontos até
fim de maio
Com o desconfinamento progressivo, abre-se o leque de opções para as merecidas
férias. Conheça os hotéis do Vila Galé já disponíveis e aproveite a campanha de
primavera.
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Depois de meses de teletrabalho e já com o sol a pedir para ir para a esplanada, é tempo de olhar em
frente e planear as pausas – mesmo as mais curtas. Com o desconfinamento a andar a bom ritmo na
maior parte das regiões em Portugal, é possível devolver aos fins de semana e às férias o que é deles
por direito: descanso e lazer, em segurança.

O grupo Vila Galé tem vindo progressivamente a reabrir os seus hotéis em Portugal e conta hoje com a
maioria deles já a funcionar, incluindo: Vila Galé Porto Ribeira, Vila Galé Évora, Vila Galé Ampalius
(Vilamoura) e Vila Galé Santa Cruz, na Madeira, só para citar alguns. Algumas das unidades, como é o
caso do Vila Galé Collection Braga e Vila Galé Coimbra, estão disponíveis apenas de quarta-feira a
domingo.

Qualquer restaurante, spa ou piscina (interior e exterior) está a funcionar segundo as normas de
higiene, segurança e limites de lotação impostos pelas autoridades de saúde. O check in e check
out pode ser feito online através da app My Vila Galé, onde pode reservar também as refeições.

Antes de olhar para o calendário à procura do próximo feriado (é em junho!), veja a lista completa com
a disponibilidade dos hotéis Vila Galé e fique a conhecer a campanha de primavera.

Descontos, Spa e Vinho Regional
Se fizer uma reserva de no mínimo sete noites até 31 de maio em qualquer um dos 27 hotéis Vila Galé
irá ver a conta encolher 5%. E se optar por dois ou mais quartos, aplica-se um desconto adicional de
5%. Os preços começam nos 55€ por pessoa em quarto duplo standard.

Estes descontos acumulam ainda com as condições do clube de fidelização da Vila Galé, que atribui
10% de desconto a todos os membros (pode ir preenchendo o formulário).

A campanha, válida para estadas até 31 de outubro, vai mais longe e dá também acesso a 50% de
desconto numa massagem num dos Satsanga Wellness & Spa e ainda um pack de seis garrafas de
vinhos regionais alentejanos Versátil da Santa Vitória, marca do grupo Vila Galé.

Com ou sem campanha, nos hotéis Vila Galé as crianças até aos 12 anos não pagam, se alojadas no
mesmo quarto e no mesmo regime dos pais. Qualquer imprevisto, poderá cancelar gratuitamente a
reserva até 48 horas antes da data de chegada.

Boas férias!
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Notícia
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EXPRESSO

13/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Espanha quer receber turistas britânicos a partir de 20 de maio
sem serem testados à covid
Ainda fora da lista verde do Reino Unido, o país assume a prioridade de captar visitantes
ingleses, que são o seu principal mercado, e avança a meta de ter em 2021 cerca de 45
milhões de turistas internacionais

Alex Vasey/Unsplash

Ainda fora da lista verde do Reino Unido, o país
assume a prioridade de captar visitantes ingleses,
que são o seu principal mercado, e avança a meta
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de ter em 2021 cerca de 45 milhões de turistas
internacionais
Espanha lançou esta quarta-feira uma campanha para atraír turistas externos em 2021, envolvendo
investimentos de 8 milhões de euros, e segundo avançou a ministra do turismo, María Reyes Maroto, o
país está aberto a receber turistas britânicos a partir de 20 de maio sem terem de apresentar teste
negativo à covid-19.

Segundo frisou a ministra do Turismo, Espanha está a abrir-se ao turismo internacional "após o pior ano
das nossas vidas", e está com o foco no passe verde de viagens que a Comissão Europeia prepara até
junho, no sentido de facilitar deslocações a quem já está vacinado, testado ou recuperado de covid.

A recomendação da Comissão Europeia que atualmente restringe as viagens a motivos essenciais será
revista a 20 de maio, algo que Espanha está a seguir com atenção, tendo em conta que irá permitir abrir
o turismo a países terceiros à UE, com destaque para o Reino Unido que é o maior mercado turístico em
Espanha, conforme sublinhou María Reyes Maroto.

"Os britânicos poderão vir para a Espanha, e não serão solicitados a fazer um teste PCR quando
chegarem ao país, o que eu acho que é uma notícia muito boa", salientou a ministra de turismo.

De momento, Espanha ficou fora da lista verde de viagens do Reino Unido anunciada a partir de 17 de
maio, isentando os seus cidadãos de fazerem quarentenas ao regressar. No sistema de semáforos
adotado pelo Governo britânico, Espanha ficou na lista de sinal 'laranja', o que significa que os turistas
que regressem no país terão de cumprir autoisolamento.

A ministra espanhola também destacou que a campanha de vacinação contra a covid-19 está a acelerar
em no país, e até ao momento mais de 14 milhões de cidadãos entre os 47 milhões do país receberam
uma dose de imunizante, e 6,3 milhões as duas completas. "Se tudo correr bem, podemos ter 70% da
população vacinada ainda antes do final do verão, o que seria uma ótima notícia para todos, pois
precisamos de começar a deixar a pandemia para trás, especialmente o sector de turismo, que na sua
maioria ficou fechado por 14 meses", salientou. 

Espanha recebeu 83,5 milhões de turistas em 2019 (o que caíu 80% em 2020), e segundo a ministra do
turismo "esperamos receber pelo menos metade deste ano, e se tivermos sorte, conseguiremos ainda
mais". María Reyes Maroto avançou a meta do país receber este ano 45 milhões de turistas
internacionais.
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DN

13/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS REIS RIBEIRO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Vacinas ajudam pouco ou nada à retoma do turismo
Comissão corta previsão de crescimento da economia deste ano, sobe a de 2022.
Turismo recupera totalmente da crise em 2023.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

13/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 43

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Ferries Vão ligar Reino Unido ao Porto
Empresa britânica lança nova rota entre Portsmouth e a Invicta. Viagens deverão
começar já este mês
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JORNAL DE NEGÓCIOS

13/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 3700

Breves Empresas
Auxílios do Luxemburgo à Amazon são legais | Disparam reservas de férias por britânicos
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JORNAL DE NOTÍCIAS

13/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 35000

Breves - Nacional II
IMT  levantou 574 autos de notícia no setor das plataformas T VDE | T eletrabalho
obrigatório até final de maio | Ryanair anuncia 175 mil lugares extra este verão para
Portugal
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JORNAL DE NEGÓCIOS

13/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 3700

Passageiros nos aeroportos diminuem 77,5% até abril
O tráfego de passageiros nos aeroportos nacionais registou, nos primeiros quatro meses
deste ano, uma queda de 77,5% face ao mesmo período de 2020, quando já se fizeram
sentir os efeitos da pandemia na aviação
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