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Turismo do Algarve tem em execução projetos de promoção com um
apoio de 890 mil euros
O Programa Operacional do ALGARVE – CRESC ALGARVE 2020 já mobilizou 1,65 Milhões de Euros
(M€) de fundos europeus em apoio de candidaturas apresentadas pela Entidade Regional de Turismo do
Algarve (RTA)

O Programa Operacional do ALGARVE – CRESC ALGARVE 2020 já mobilizou 1,65 Milhões de Euros (M€) de fundos
europeus em apoio de candidaturas apresentadas pela Entidade Regional de Turismo do Algarve (RTA).
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Estes apoios visam promover a internacionalização de pequenas e médias empresas (PME’s), a valorização do
património cultural e natural, a capacitação institucional integrada em parcerias setoriais e territoriais, a formação de
trabalhadores e a promoção das tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) na administração e serviços
públicos.

Atualmente, encontram-se ainda em execução seis dessas candidaturas, representando um investimento global de 1,36
M€ e um apoio de 0,89 M€ de fundos europeus, provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)
e do Fundo Social Europeu (FSE).

Destacam-se os projetos ALGARVE CRAFT & FOOD - Criar | Experimentar | Internacionalizar que tem como objetivo
estimular o desenvolvimento e a internacionalização das indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e
produtos agroalimentares locais do Algarve; INTERNACIONALIZAR+ALGARVE 2.0 TURISMO que visa potenciar a
internacionalização das PME's da região do Algarve, enquadradas no domínio da RIS3 ALGARVE Turismo;
INTERNACIONALIZAÇÃO DA ALGARVE TECH HUB para potenciar a internacionalização das empresas e entidades do
sistema de I&I do setor tecnológico do Algarve, promovido pela Algarve Evolution, em parceria com a Universidade do
Algarve, a ATA e a RTA; ALGARVE COOKING VACATIONS, projeto de criação e promoção de novas rotas turísticas
centradas na gastronomia e vinhos da região; capacitação dos trabalhadores da Região de Turismo do Algarve,
promovendo a formação especifica e direcionada em áreas como a inovação ou a tecnologia digital.

Foram já concluídas, tendo beneficiado de um montante global de apoios de 0,76 M€ e representado um investimento
total aproximado de 1,2 M€, as seguintes candidaturas:

- Internacionalização do destino turístico Algarve em Espanha através da implementação de ações de promoção, com
incidência nos principais produtos turísticos identificados no Plano de Marketing Estratégico para o Turismo do Algarve.

- ALGARVE NATURAL que contemplou as seguintes ações: Algarve Nature Week; Campanha de sensibilização
destinada à população local, empresas do setor e turistas, com enfoque na preservação e correta fruição do património
natural da região, visitas educacionais a locais de património natural, e Materiais de comunicação no âmbito do turismo
de natureza.

- O projeto MIT_Algarve que incidiu na criação de um centro de dados, e respetivos recursos tecnológicos, para reforçar
a estrutura da entidade, permitindo-lhe maior robustez na disponibilização de informação, permitindo dar cobertura ao
funcionamento dos 21 Postos de Turismo existentes na região, ampliando a capacidade de resposta da RTA, dotando-a
de uma infraestrutura que possa dar suporte a novas soluções para interação com o seu público-alvo.

- Com objetivo central da operação é reforçar a presença online do Algarve, o projeto ALGARVE ONLINE, alinhando-se
com a estratégia preconizada pelo Turismo de Portugal no Plano Estratégico Nacional do Turismo e na estratégia
regional definida no Plano de Marketing Estratégico para o Turismo do Algarve 2014-2018.

Consulte estes e outros projetos aprovados, no âmbito do Programa Operacional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020,
com o apoio dos fundos da União Europeia, em https://algarve2020.pt/info/projetos-aprovados

 

Ademar Dias
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Estádio Algarve acolhe três jogos de Portugal com desejo de haver
público nas bancadas
Dois jogos vão ser de qualificação para o Mundial (Irlanda e Luxemburgo) e um de preparação (Qatar)
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A seleção nacional A vai disputar três jogos – um em Setembro e dois em Outubro -, no Estádio Algarve,
anunciou esta terça-feira, 18 de Maio, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), numa conferência de
imprensa realizada em Faro. As partidas são uma «grande notícia» para a região e há um «grande objetivo» já
definido: ter público nas bancadas.

A sede da Associação de Futebol do Algarve (AFA) recebeu hoje Fernando Gomes, presidente da FPF, para o anúncio
destes três encontros de Portugal, no Algarve, no espaço de mês e meio, algo que é inédito.

O primeiro jogo, de qualificação para o Mundial de 2022, será a 1 de Setembro, entre Portugal e a Irlanda, a partir das
19h45. Segue-se, a 9 de Outubro, um encontro de preparação frente ao Qatar, país que tem a curiosidade de organizar o
Mundial.

Este périplo da seleção terminará a 12 de Outubro.

Nesse dia, Portugal defrontará o Luxemburgo, em mais um jogo de qualificação para o Campeonato de Mundo, que, à
semelhança do amigável com o Qatar, ainda não tem hora definida.

Inicialmente, apenas estava previsto que o jogo com a Irlanda se disputasse no Algarve, mas Fernando Gomes explicou
que estas três partidas querem ajudar «uma região que necessita da retoma da economia e do turismo».

«A Federação não pode deixar de ajudar à recuperação económica e de ir ao encontro das necessidades de cada
região, de cada cidade. Escolhemos o Algarve com muito gosto e é um grande prazer regressar a uma região que tanto
precisa de boas notícias», considerou o presidente da FPF.

Este responsável também vincou um desejo claro: «esperamos que a situação da pandemia esteja noutro ponto e seja
possível que os jogos tenham público».

Em declarações aos jornalistas, Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve, definiu mesmo a
presença de adeptos nas bancadas como «um grande objetivo».

«Acho que há razões para que isso aconteça. Os estádios têm condições para, com as devidas regras, receber público.
Já demostrámos que somos gente ordeira e acredito que haja esse bom senso e essa abertura da Direção-Geral da
Saúde», considerou.

Na opinião do presidente da AFA, a vinda da seleção ao Algarve é «uma boa notícia» e, mesmo uma eventual nega das
autoridades de saúde face à presença de público, não belisca esse sentimento.
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«Com público não só a questão económica e de motivação para os atletas e o colorido é incomparável. Não havendo
público, não o queremos, mas admitamos que aconteça, só o facto de a nossa região passar uma imagem além-
fronteiras já é gratificante. Quer o Qatar, que é um grande centro de negócios, quer principalmente a Irlanda e
Luxemburgo são países importantes para o turismo no Algarve», disse.

Os autarcas dos dois municípios que gerem o Estádio Algarve (Loulé e Faro) também marcaram presença na
conferência de imprensa de apresentação deste plano de jogos da seleção e ambos saudaram a escolha da Federação.

«É uma grande satisfação receber a seleção e colocar ao dispor do país um equipamento desportivo de grande
qualidade, numa região extraordinária e com um público que ama o futebol», disse Vítor Aleixo, presidente da Câmara de
Loulé.

Já Rogério Bacalhau, presidente da Câmara de Faro, confessou que é uma «alegria receber a seleção de Portugal num
caminho que se espera vitorioso rumo ao Mundial de futebol», sendo estes jogos «também um prémio para os adeptos,
especialmente os mais novos».

E a verdade é que a época desportiva arrancará no Algarve com três partidas de Portugal, algo que é inédito, pois é a
primeira vez que a seleção das quinas disputará três jogos na região num espaço de tempo tão curto.

Até agora, como vincou Reinaldo Teixeira, o Estádio Algarve tem sido talismã para Portugal: em 15 jogos, houve 10
vitórias lusas, 5 empates e nenhuma derrota.

Link
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FPF contribui para retoma económica do Algarve com três jogos da
seleção em dois meses
O Estádio Algarve vai receber três jogos da seleção portuguesa de futebol em setembro e outubro, uma
decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciada hoje que pretende contribuir para a
retoma económica da região

"Relativamente aos jogos de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2022, tomámos a decisão de vir a esta
região tão carenciada de uma retoma da sua economia, fundamental em termos turísticos", disse o presidente da FPF,
Fernando Gomes, na sessão de apresentação das três partidas, realizada na sede da Associação de Futebol do
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Algarve, em Faro.

 

Além da receção oficial à República da Irlanda, no dia 01 de setembro, que antecede a deslocação ao Azerbaijão,
agendada para 07 de setembro, o Estádio Algarve vai também acolher as partidas com o Catar, jogo de preparação
marcado para 09 de outubro, e com o Luxemburgo (12 de outubro), de qualificação para o Mundial2022.

 

O presidente da FPF espera que, "nesse momento, a situação pandémica já esteja num outro estádio de recuperação",
de forma que seja possível realizar jogos com público nas bancadas.

 

Fernando Gomes salientou a "intervenção da FPF" desde o início da pandemia de covid-19, no apoio aos profissionais de
saúde, nas campanhas de recolha e doação de materiais e alimentos para famílias carenciadas, no acolhimento de
quase três dezenas de doentes na Casa do Futebol, além da função de apoiar a família do futebol e da recuperação
económica e de ter conseguido trazer duas finais da Liga dos Campeões para o país.

 

"Conseguimos mais uma vez trazer a final da Liga dos Campeões, salvaguardando a parte da saúde pública, o desígnio
fundamental de tudo aquilo que temos vindo a fazer", referiu, sobre a final do próximo dia 29 no Estádio do Dragão, entre
Chelsea e Manchester City, que deverá ter 12 mil adeptos nas bancadas.

 

"Neste momento de alguma luz ao fundo do túnel, a FPF não pode deixar de tentar ajudar na necessidade essencial da
recuperação económica e, através da sua ação, procurar ajudar a economia neste momento crítico", resumiu.

 

Os autarcas de Faro e Loulé, Rogério Bacalhau e Vítor Aleixo, manifestaram a sua satisfação pelo regresso da seleção
portuguesa ao Estádio Algarve num momento crítico em termos económicos, esperando que a situação sanitária
permita público nas bancadas, uma vez que a Irlanda é um dos principais mercados emissores de turistas para a região.

 

Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve, salientou que o Estádio Algarve é "um estádio
talismã" para a seleção, que ali já realizou 15 jogos e nunca perdeu (10 vitórias e cinco empates).

 

A FPF também anunciou hoje que a última partida do Grupo A de apuramento para o Mundial, frente à Sérvia, será
realizada no Estádio José Alvalade, em 14 de novembro

 

Link
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Vacinação no Algarve vai ser reforçada após pedido da Associação da
Hotelaria de Portugal à Task Force
O objetivo da proposta da AHP, apresentada no passado dia 13 de maio, é garantir uma rápida retoma da
atividade turística e manutenção de empresas e postos de trabalho numa região muito dependente da
atividade turística

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) recebeu a confirmação da intenção de iniciar um reforço da
vacinação na região do Algarve, acelerando a taxa de população vacinada, após a proposta apresentada à
coordenação da Task Force do Plano de Vacinação contra a Covid-19 com o pedido de vacinação prioritária da
população do Algarve.

"É com grande expectativa que recebemos o reconhecimento da nossa proposta de acelerar a vacinação dos residentes
e profissionais do turismo na região algarvia, principal destino turístico nacional. Acresce a sua relevância no momento
em que já é possível a realização de viagens turísticas a partir de alguns mercados, entre os quais, o britânico, vital para
o turismo do Algarve", afirma Raul Martins, presidente da AHP.

O objetivo da proposta da AHP, apresentada no passado dia 13 de maio, é garantir uma rápida retoma da atividade
turística e manutenção de empresas e postos de trabalho numa região muito dependente da atividade turística.

"Estamos numa fase crucial para o turismo, com a abertura do espaço aéreo a alguns destinos e com o aproximar do
verão, e é importante transmitir confiança quer à população portuguesa quer a quem nos visita. Com o reforço da
vacinação na região algarvia, iremos, com certeza, assegurar uma maior competitividade do destino", conclui Raul
Martins.

Segundo dados do Eurostat divulgados em abril, o Algarve foi a região portuguesa que registou a maior taxa de
desemprego em 2020, atingindo os 8,4%, seguida da Madeira e Área Metropolitana de Lisboa.

Também o Observatório das Desigualdades, que publicou recentemente o estudo "Desemprego em 2020 – Impactos da
Pandemia, Mapeamentos e Reflexões", indica que o Algarve é a região do país onde a pandemia está a ter um impacto
desproporcional, explicado em grande medida pelo facto de a região ser muito dependente do turismo, com particular
destaque para o concelho de Albufeira.

Sobre a AHP – Associação da Hotelaria de Portugal
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Sobre a AHP – Associação da Hotelaria de Portugal
A AHP – Associação da Hotelaria de Portugal é a maior associação patronal da indústria hoteleira, cujos associados
representam mais de 65% do número de quartos da Hotelaria nacional, envolvendo ainda estabelecimentos de
alojamento local coletivo - Hostels, Guesthouses e blocos de apartamentos com serviço integrado -; Resorts; TER e TH.

A AHP é uma instituição centenária que promove um conjunto de serviços indispensáveis às pequenas e médias
empresas, centrando a sua ação no negócio dos seus associados e futuro da Hospitality Industry. Foi reconhecida como
Associação de Utilidade Pública em outubro de 2013.
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Task-force responde à hotelaria e reforça vacinação no Algarve
Com o regresso do turismo ao Algarve, o setor hoteleiro pediu um reforço da vacinação de toda a
população naquela região. Task-force acedeu ao pedido e vai intensificar o processo.

Com o regresso dos turistas ao Algarve, sobretudo os britânicos, o setor hoteleiro defendeu um reforço do processo de
vacinação naquela região para toda a população. Esse pedido foi mesmo feito junto da task-force e a resposta chegou
esta segunda-feira, demonstrando um “alinhamento de interesses”. Sobretudo a pensar nos mais jovens, a vacinação no
Algarve vai ser intensificada.

“A nossa proposta foi precisamente acelerar a vacinação de toda a população do Algarve. Não deve haver apenas a
vacinação por grupos específicos, porque toda a população contacta com o turismo“, diz ao ECO Cristina Siza Vieira,
CEO da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), revelando em primeira mão que a resposta recebida da task-force
que coordena o plano de vacinação foi positiva.

“Consciente da existência de uma estrutura etária mais jovem no Algarve, existe a intenção de iniciar o reforço da
vacinação dessas faixas, acelerando, desta forma, e no curto prazo, a respetiva taxa de população vacinada“, disse a
responsável, citando na íntegra a resposta recebida esta segunda-feira da task-force. Resposta essa que, disse, “vem
precisamente ao encontro” do que defendia a AHP.

Britânicos de volta com milhões para gastar no turismo Ler Mais

A associação explica que, nesta altura de retoma do turismo, é importante “dar uma maior tranquilidade à população”,
mas também “a quem nos procura”, mostrando que Portugal “tem mesmo o selo de destino seguro”.

Assim, esta resposta da task-force representa um “alinhamento de interesses” com a AHP e foi “muito bem recebida”
pelo setor hoteleiro. “Tem um triplo efeito: tranquila a população, tranquila quem nos visita e demarca-nos da
concorrência”, detalhou Cristina Siza Vieira ao ECO.

De acordo com o último relatório de vacinação, com dados até 9 de maio, já tinham sido vacinadas 155.336 pessoas no
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Algarve, das quais 26% tinham recebido apenas a primeira dose da vacina e 10% já tinham as duas doses. Segundo a
AHP, há cerca de 400 mil pessoas naquela região, ou seja, cerca de 40% dos residentes no Algarve já receberam a
vacina contra o coronavírus.
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Muitas. Insistir em ir para praias que não têm “semáforo verde” pode
custar 100 euros
Diploma que regula acesso a praias foi publicado ontem
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Portugal explica regras devido à pandemia a quem aterra nos aeroportos
Também foram abertas as portas a países europeus com incidência inferior a 500 casos por 100 mil
habitantes
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Os passageiros que chegam a Portugal por via aérea estão a receber informação sobre as regras a cumprir no
âmbito da pandemia Covid-19, em português e em inglês.

«O panfleto apresenta as regras a cumprir para viajar para Portugal, designadamente a obrigatoriedade de apresentar
um comprovativo de resultado negativo de um teste laboratorial (Rt-PCR) de rastreio ao SARS-CoV-2, realizado nas 72
horas anteriores ao momento do embarque», enquadrou o Ministério da Administração Interna, numa nota enviada às
redações.

Por outro lado, o panfleto dá conta das regras básicas sanitárias aplicadas em Portugal, como o uso obrigatório de
máscara, lotação máxima em restaurantes e esplanadas, proibição de consumo de álcool em espaços públicos,
manutenção do distanciamento social e lavagem frequente das mãos, entre outros.

São igualmente disponibilizadas informações úteis sobre horários, nomeadamente de restaurantes, espetáculos e
estabelecimentos comerciais, bem como divulgados os concelhos nos quais são aplicadas regras específicas, «com
uma atualização semanal.

«O Código QR incluído nos folhetos remete ainda para o site Visit Portugal, onde se podem encontrar as regras
atualizadas, quer em português, quer em inglês», acrescentou o MAI.

O ministério adiantou ainda que, desde ontem, «os passageiros de voos originários dos países que integram a União
Europeia, países associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e Reino Unido, que
apresentem uma taxa de incidência de infeção por SARS-CoV-2 inferior a 500 casos por 100 mil habitantes nos últimos
14 dias, podem realizar todo o tipo de viagens para Portugal, incluindo viagens não essenciais».

«Os passageiros dos voos originários dos países com uma taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil
habitantes nos últimos 14 dias só podem realizar viagens essenciais e têm de cumprir, após a entrada em Portugal
continental, um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de
saúde», acrescentou.

Desta lista fazem parte África do Sul, Brasil, Índia, Chipre, Croácia, Lituânia, Países Baixos e Suécia. Esta medida não
se aplica a passageiros que apenas tenham feito escala aeroportuária num destes países.

Consideram-se viagens essenciais «as destinadas a permitir o trânsito ou a entrada em Portugal de cidadãos em
viagens por motivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias».
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Portugal assume “risco controlado” ao receber turistas britânicos
“Um fator para garantir maior segurança seria os cidadãos do Reino Unido, ao voltarem ao país de
origem, como têm de fazer um teste, se derem positivo, termos acesso a esta informação para fazermos
rastreio de contactos dessas pessoas quando estiveram em Portugal”, explicou o especialista Filipe Fro

A elevada taxa de vacinação no Reino Unido e a obrigatoriedade de um teste negativo à covid-19 à chegada permite a
Portugal assumir o “risco controlado” de receber cidadãos britânicos, afirmaram hoje especialistas da área da
saúde.“Temos de correr um risco. Esse risco, pelo lado do Reino Unido, é minimizado pela elevada taxa de cobertura
vacinal e pela realização de um teste PCR à chegada para Portugal. Também temos condições que são favoráveis,
como o facto de termos a população com maior risco devidamente vacinada”, adiantou à Lusa o pneumologista Filipe
Froes.Segundo o coordenador do gabinete de crise covid-19 da Ordem dos Médicos, isso não impede porém, a eventual
disseminação da variante do vírus SARS-CoV-2 associada à Índia e que está a registar uma prevalência crescente no
número de casos da doença no Reino Unido.Nesse sentido, Filipe Froes defendeu um reforço da articulação das
autoridades de saúde dos dois países, o que poderá passar por Portugal ter acesso à informação de possíveis casos
positivos detetados nos testes de despiste da covid-19 feitos no regresso ao Reino Unido.“Um fator para garantir maior
segurança seria os cidadãos do Reino Unido, ao voltarem ao país de origem, como têm de fazer um teste, se derem
positivo, termos acesso a esta informação para fazermos rastreio de contactos dessas pessoas quando estiveram em
Portugal”, explicou o especialista.“Não há mundos perfeitos, nem risco zero, mas a conjugação desses fatores pode dar
confiança e uma tranquilidade extra”, salientou o médico, ao sublinhar ainda a necessidade dos viajantes britânicos
contactarem rapidamente as autoridades de saúde portugueses se apresentarem sintomas de covid-19.De acordo com
Filipe Froes, nalgumas zonas de Londres a variante originária da Índia já representa 20% das variantes em circulação,
mas salientou que se está perante uma estirpe que foi classificada como de interesse pelas autoridades americanas, ou
seja, que está ainda sujeita a uma análise continua.De acordo com o especialista, há “dados positivos que fazem ter
alguma confiança”, como seja o facto da boa taxa de vacinação registada no Reino Unido, o que indica que, à partida, as
pessoas não estarão infetadas, assim como os dados preliminares de que as vacinas são eficazes contra a variante
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associada à Índia.“Temos de estar muito atentos, reforçar a vigilância epidemiológica e das variantes em circulação e,
se necessário, adotar outras medidas de maneira a limitar a disseminação da variante em Portugal”, referiu Filipe
Froes.Também em declarações à Lusa, o virologista Pedro Simas alertou que o crescimento desta variante no Reino
Unido necessita de ser contextualizado, uma vez que está a ter uma predominância significativa nos novos casos de
covid-19, mas que é relativa face ao volume reduzido de infeções naquele país.“Entre 05 e 12 de maio, numa semana,
houve cerca de 900 casos de infeções causadas pela variante da Índia no Reino Unido. Está a ter um crescimento
exponencial, mas que é muito relativo em termos de volume”, adiantou o especialista do Instituto de Medicina Molecular
da Universidade de Lisboa.O facto de o Reino Unido ter uma “imunidade de grupo já muito avançada” significa que existe
uma “barreira” à propagação exponencial de qualquer variante, explicou o virologista, referindo que está demonstrado
que não há “nenhuma variante que quebre a imunidade de uma forma dramática”.Em relação a Portugal, Pedro Simas
considera que os cerca de 40% de imunidade da população, em resultado da imunidade natural de pessoas que já foram
infetadas e da imunidade provocada pela vacina, constituem também uma “garantia de segurança” em relação a
qualquer variante, incluindo a associada à Índia.“Temos de estar atentos e ser prudentes, mas ela não vai encontrar um
terreno fértil para se disseminar porque já há uma grande barreira à disseminação de qualquer variante”, disse o
virologista, ao adiantar que os dados que chegam do Reino Unido indicam também que as vacinas são eficazes em
relação a esta variante que surgiu na Índia.Pedro Simas considerou que nenhuma das variantes do coronavírus que
surgiram até agora reduziu a eficácia das vacinas na proteção que dão contra a doença severa e morte por covid-19,
demonstrando também ser eficientes em prevenir contra a infeção pelo SARS-CoV-2.“Se olharmos para os dados
epidemiológicos, não há razão nenhuma para suspeitarmos que os processos de reinfeção de pessoas que já foram
infetadas ou de pessoas vacinadas sejam muito frequentes”, avançou o especialista.Nesse sentido, Pedro Simas
manifestou-se a favor da entrada de turistas do Reino Unido, afirmando que o sistema de controlo, através da
obrigatoriedade de um teste PCR negativo nas últimas 72 horas, funciona no despiste de casos de covid-19.Esta
semana, o ministro da Saúde, Matt Hancock, admitiu que a variante B1.617.2, descoberta primeiro na Índia, está a
multiplicar-se rapidamente, com a maioria dos casos a serem registados no norte de Inglaterra.Na segunda-feira, o
Reino Unido iniciou uma nova etapa do plano de desconfinamento, incluindo autorização para viajar de férias para o
estrangeiro, mas apenas alguns países, entre os quais Portugal, que permitem a entrada a britânicos.Até 12 de maio,
Portugal tinha registado nove casos da variante do SARS-CoV-2 associada à Índia, com as autoridades de saúde a
considerarem parecer não existir transmissão comunitária dessa estirpe do vírus que provoca a covid-19. Ler mais
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Portugal assume ''risco controlado'' ao receber turistas britânicos
Reino Unido já tem uma elevada taxa de vacinação e em Portugal há uma taxa de 40% de imunidade a
covid-19.

A elevada taxa de vacinação no Reino Unido e a obrigatoriedade de um teste negativo à covid-19 à chegada permite a
Portugal assumir o "risco controlado" de receber cidadãos britânicos, afirmaram hoje especialistas da área da saúde.

"Temos de correr um risco. Esse risco, pelo lado do Reino Unido, é minimizado pela elevada taxa de cobertura vacinal e
pela realização de um teste PCR à chegada para Portugal. Também temos condições que são favoráveis, como o facto
de termos a população com maior risco devidamente vacinada", adiantou à Lusa o pneumologista Filipe Froes.

Segundo o coordenador do gabinete de crise covid-19 da Ordem dos Médicos, isso não impede porém, a eventual
disseminação da variante do vírus SARS-CoV-2 associada à Índia e que está a registar uma prevalência crescente no
número de casos da doença no Reino Unido.

Nesse sentido, Filipe Froes defendeu um reforço da articulação das autoridades de saúde dos dois países, o que poderá
passar por Portugal ter acesso à informação de possíveis casos positivos detetados nos testes de despiste da covid-19
feitos no regresso ao Reino Unido.

"Um fator para garantir maior segurança seria os cidadãos do Reino Unido, ao voltarem ao país de origem, como têm de
fazer um teste, se derem positivo, termos acesso a esta informação para fazermos rastreio de contactos dessas
pessoas quando estiveram em Portugal", explicou o especialista.

"Não há mundos perfeitos, nem risco zero, mas a conjugação desses fatores pode dar confiança e uma tranquilidade
extra", salientou o médico, ao sublinhar ainda a necessidade dos viajantes britânicos contactarem rapidamente as
autoridades de saúde portugueses se apresentarem sintomas de covid-19.

De acordo com Filipe Froes, nalgumas zonas de Londres a variante originária da Índia já representa 20% das variantes
em circulação, mas salientou que se está perante uma estirpe que foi classificada como de interesse pelas autoridades
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americanas, ou seja, que está ainda sujeita a uma análise continua.

De acordo com o especialista, há "dados positivos que fazem ter alguma confiança", como seja o facto da boa taxa de
vacinação registada no Reino Unido, o que indica que, à partida, as pessoas não estarão infetadas, assim como os
dados preliminares de que as vacinas são eficazes contra a variante associada à Índia.

"Temos de estar muito atentos, reforçar a vigilância epidemiológica e das variantes em circulação e, se necessário,
adotar outras medidas de maneira a limitar a disseminação da variante em Portugal", referiu Filipe Froes.

Também em declarações à Lusa, o virologista Pedro Simas alertou que o crescimento desta variante no Reino Unido
necessita de ser contextualizado, uma vez que está a ter uma predominância significativa nos novos casos de covid-19,
mas que é relativa face ao volume reduzido de infeções naquele país.

"Entre 05 e 12 de maio, numa semana, houve cerca de 900 casos de infeções causadas pela variante da Índia no Reino
Unido. Está a ter um crescimento exponencial, mas que é muito relativo em termos de volume", adiantou o especialista
do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa.

O facto de o Reino Unido ter uma "imunidade de grupo já muito avançada" significa que existe uma "barreira" à
propagação exponencial de qualquer variante, explicou o virologista, referindo que está demonstrado que não há
"nenhuma variante que quebre a imunidade de uma forma dramática".

Em relação a Portugal, Pedro Simas considera que os cerca de 40% de imunidade da população, em resultado da
imunidade natural de pessoas que já foram infetadas e da imunidade provocada pela vacina, constituem também uma
"garantia de segurança" em relação a qualquer variante, incluindo a associada à Índia.

"Temos de estar atentos e ser prudentes, mas ela não vai encontrar um terreno fértil para se disseminar porque já há
uma grande barreira à disseminação de qualquer variante", disse o virologista, ao adiantar que os dados que chegam do
Reino Unido indicam também que as vacinas são eficazes em relação a esta variante que surgiu na Índia.

Pedro Simas considerou que nenhuma das variantes do coronavírus que surgiram até agora reduziu a eficácia das
vacinas na proteção que dão contra a doença severa e morte por covid-19, demonstrando também ser eficientes em
prevenir contra a infeção pelo SARS-CoV-2.

"Se olharmos para os dados epidemiológicos, não há razão nenhuma para suspeitarmos que os processos de reinfeção
de pessoas que já foram infetadas ou de pessoas vacinadas sejam muito frequentes", avançou o especialista.

Nesse sentido, Pedro Simas manifestou-se a favor da entrada de turistas do Reino Unido, afirmando que o sistema de
controlo, através da obrigatoriedade de um teste PCR negativo nas últimas 72 horas, funciona no despiste de casos de
covid-19.

Esta semana, o ministro da Saúde, Matt Hancock, admitiu que a variante B1.617.2, descoberta primeiro na Índia, está a
multiplicar-se rapidamente, com a maioria dos casos a serem registados no norte de Inglaterra.

Na segunda-feira, o Reino Unido iniciou uma nova etapa do plano de desconfinamento, incluindo autorização para viajar
de férias para o estrangeiro, mas apenas alguns países, entre os quais Portugal, que permitem a entrada a britânicos.

Até 12 de maio, Portugal tinha registado nove casos da variante do SARS-CoV-2 associada à Índia, com as autoridades
de saúde a considerarem parecer não existir transmissão comunitária dessa estirpe do vírus que provoca a covid-19.
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Covid-19. Portugal assume “risco controlado” ao receber turistas
britânicos
A elevada taxa de vacinação no Reino Unido e a obrigatoriedade de um teste negativo à covid-19 à che...

A elevada taxa de vacinação no Reino Unido e a obrigatoriedade de um teste negativo à covid-19 à chegada permite a
Portugal assumir o "risco controlado" de receber cidadãos britânicos, afirmaram esta quarta-feira especialistas da área
da saúde.

"Temos de correr um risco. Esse risco, pelo lado do Reino Unido, é minimizado pela elevada taxa de cobertura vacinal e
pela realização de um teste PCR à chegada para Portugal. Também temos condições que são favoráveis, como o facto
de termos a população com maior risco devidamente vacinada", adiantou à Lusa o pneumologista Filipe Froes.

Segundo o coordenador do gabinete de crise covid-19 da Ordem dos Médicos, isso não impede porém, a eventual
disseminação da variante do vírus SARS-CoV-2 associada à Índia e que está a registar uma prevalência crescente no
número de casos da doença no Reino Unido.

Nesse sentido, Filipe Froes defendeu um reforço da articulação das autoridades de saúde dos dois países, o que poderá
passar por Portugal ter acesso à informação de possíveis casos positivos detectados nos testes de despiste da covid-19
feitos no regresso ao Reino Unido.

"Um factor para garantir maior segurança seria os cidadãos do Reino Unido, ao voltarem ao país de origem, como têm
de fazer um teste, se derem positivo, termos acesso a esta informação para fazermos rastreio de contactos dessas
pessoas quando estiveram em Portugal", explicou o especialista.

"Não há mundos perfeitos, nem risco zero, mas a conjugação desses factores pode dar confiança e uma tranquilidade
extra", salientou o médico, ao sublinhar ainda a necessidade dos viajantes britânicos contactarem rapidamente as
autoridades de saúde portugueses se apresentarem sintomas de covid-19.

De acordo com Filipe Froes, nalgumas zonas de Londres a variante originária da Índia já representa 20% das variantes
em circulação, mas salientou que se está perante uma estirpe que foi classificada como de interesse pelas autoridades
americanas, ou seja, que está ainda sujeita a uma análise continua.

De acordo com o especialista, há "dados positivos que fazem ter alguma confiança", como seja o facto da boa taxa de
vacinação registada no Reino Unido, o que indica que, à partida, as pessoas não estarão infectadas, assim como os
dados preliminares de que as vacinas são eficazes contra a variante associada à Índia.

"Temos de estar muito atentos, reforçar a vigilância epidemiológica e das variantes em circulação e, se necessário,
adotar outras medidas de maneira a limitar a disseminação da variante em Portugal", referiu Filipe Froes.
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Também em declarações à Lusa, o virologista Pedro Simas alertou que o crescimento desta variante no Reino Unido
necessita de ser contextualizado, uma vez que está a ter uma predominância significativa nos novos casos de covid-19,
mas que é relativa face ao volume reduzido de infecções naquele país.

"Entre 5 e 12 de Maio, numa semana, houve cerca de 900 casos de infecções causadas pela variante da Índia no Reino
Unido. Está a ter um crescimento exponencial, mas que é muito relativo em termos de volume", adiantou o especialista
do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa.

O facto de o Reino Unido ter uma "imunidade de grupo já muito avançada" significa que existe uma "barreira" à
propagação exponencial de qualquer variante, explicou o virologista, referindo que está demonstrado que não há
"nenhuma variante que quebre a imunidade de uma forma dramática".

Em relação a Portugal, Pedro Simas considera que os cerca de 40% de imunidade da população, em resultado da
imunidade natural de pessoas que já foram infetadas e da imunidade provocada pela vacina, constituem também uma
"garantia de segurança" em relação a qualquer variante, incluindo a associada à Índia.

"Temos de estar atentos e ser prudentes, mas ela não vai encontrar um terreno fértil para se disseminar porque já há
uma grande barreira à disseminação de qualquer variante", disse o virologista, ao adiantar que os dados que chegam do
Reino Unido indicam também que as vacinas são eficazes em relação a esta variante que surgiu na Índia.

Pedro Simas considerou que nenhuma das variantes do coronavírus que surgiram até agora reduziu a eficácia das
vacinas na protecção que dão contra a doença severa e morte por covid-19, demonstrando também ser eficientes em
prevenir contra a infecção pelo SARS-CoV-2.

"Se olharmos para os dados epidemiológicos, não há razão nenhuma para suspeitarmos que os processos de
reinfecção de pessoas que já foram infectadas ou de pessoas vacinadas sejam muito frequentes", avançou o
especialista.

Nesse sentido, Pedro Simas manifestou-se a favor da entrada de turistas do Reino Unido, afirmando que o sistema de
controlo, através da obrigatoriedade de um teste PCR negativo nas últimas 72 horas, funciona no despiste de casos de
covid-19.

Esta semana, o ministro da Saúde, Matt Hancock, admitiu que a variante B1.617.2, descoberta primeiro na Índia, está a
multiplicar-se rapidamente, com a maioria dos casos a serem registados no norte de Inglaterra.

Na segunda-feira, o Reino Unido iniciou uma nova etapa do plano de desconfinamento, incluindo autorização para viajar
de férias para o estrangeiro, mas apenas alguns países, entre os quais Portugal, que permitem a entrada a britânicos.

Até 12 de Maio, Portugal tinha registado nove casos da variante do SARS-CoV-2 associada à Índia, com as autoridades
de saúde a considerarem parecer não existir transmissão comunitária dessa estirpe do vírus que provoca a covid-19.
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Portugal assume "risco controlado" ao receber turistas britânicos, dizem
especialistas
A elevada taxa de vacinação no Reino Unido e a obrigatoriedade de um teste negativo à covid-19 à
chegada permite a Portugal assumir o “risco controlado” de receber cidadãos britânicos, afirmaram hoje
especialistas da área da saúde.

“Temos de correr um risco. Esse risco, pelo lado do Reino Unido, é minimizado pela elevada taxa de cobertura vacinal e
pela realização de um teste PCR à chegada para Portugal. Também temos condições que são favoráveis, como o facto
de termos a população com maior risco devidamente vacinada”, adiantou à Lusa o pneumologista Filipe Froes.

Segundo o coordenador do gabinete de crise covid-19 da Ordem dos Médicos, isso não impede porém, a eventual
disseminação da variante do vírus SARS-CoV-2 associada à Índia e que está a registar uma prevalência crescente no
número de casos da doença no Reino Unido.

Nesse sentido, Filipe Froes defendeu um reforço da articulação das autoridades de saúde dos dois países, o que poderá
passar por Portugal ter acesso à informação de possíveis casos positivos detetados nos testes de despiste da covid-19
feitos no regresso ao Reino Unido.

“Um fator para garantir maior segurança seria os cidadãos do Reino Unido, ao voltarem ao país de origem, como têm de
fazer um teste, se derem positivo, termos acesso a esta informação para fazermos rastreio de contactos dessas
pessoas quando estiveram em Portugal”, explicou o especialista.

“Não há mundos perfeitos, nem risco zero, mas a conjugação desses fatores pode dar confiança e uma tranquilidade
extra”, salientou o médico, ao sublinhar ainda a necessidade dos viajantes britânicos contactarem rapidamente as
autoridades de saúde portugueses se apresentarem sintomas de covid-19.

De acordo com Filipe Froes, nalgumas zonas de Londres a variante originária da Índia já representa 20% das variantes
em circulação, mas salientou que se está perante uma estirpe que foi classificada como de interesse pelas autoridades
americanas, ou seja, que está ainda sujeita a uma análise continua.
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De acordo com o especialista, há “dados positivos que fazem ter alguma confiança”, como seja o facto da boa taxa de
vacinação registada no Reino Unido, o que indica que, à partida, as pessoas não estarão infetadas, assim como os
dados preliminares de que as vacinas são eficazes contra a variante associada à Índia.

“Temos de estar muito atentos, reforçar a vigilância epidemiológica e das variantes em circulação e, se necessário,
adotar outras medidas de maneira a limitar a disseminação da variante em Portugal”, referiu Filipe Froes.

Também em declarações à Lusa, o virologista Pedro Simas alertou que o crescimento desta variante no Reino Unido
necessita de ser contextualizado, uma vez que está a ter uma predominância significativa nos novos casos de covid-19,
mas que é relativa face ao volume reduzido de infeções naquele país.

“Entre 05 e 12 de maio, numa semana, houve cerca de 900 casos de infeções causadas pela variante da Índia no Reino
Unido. Está a ter um crescimento exponencial, mas que é muito relativo em termos de volume”, adiantou o especialista
do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa.

O facto de o Reino Unido ter uma “imunidade de grupo já muito avançada” significa que existe uma “barreira” à
propagação exponencial de qualquer variante, explicou o virologista, referindo que está demonstrado que não há
“nenhuma variante que quebre a imunidade de uma forma dramática”.

Em relação a Portugal, Pedro Simas considera que os cerca de 40% de imunidade da população, em resultado da
imunidade natural de pessoas que já foram infetadas e da imunidade provocada pela vacina, constituem também uma
“garantia de segurança” em relação a qualquer variante, incluindo a associada à Índia.

“Temos de estar atentos e ser prudentes, mas ela não vai encontrar um terreno fértil para se disseminar porque já há
uma grande barreira à disseminação de qualquer variante”, disse o virologista, ao adiantar que os dados que chegam do
Reino Unido indicam também que as vacinas são eficazes em relação a esta variante que surgiu na Índia.

Pedro Simas considerou que nenhuma das variantes do coronavírus que surgiram até agora reduziu a eficácia das
vacinas na proteção que dão contra a doença severa e morte por covid-19, demonstrando também ser eficientes em
prevenir contra a infeção pelo SARS-CoV-2.

“Se olharmos para os dados epidemiológicos, não há razão nenhuma para suspeitarmos que os processos de reinfeção
de pessoas que já foram infetadas ou de pessoas vacinadas sejam muito frequentes”, avançou o especialista.

Nesse sentido, Pedro Simas manifestou-se a favor da entrada de turistas do Reino Unido, afirmando que o sistema de
controlo, através da obrigatoriedade de um teste PCR negativo nas últimas 72 horas, funciona no despiste de casos de
covid-19.

Esta semana, o ministro da Saúde, Matt Hancock, admitiu que a variante B1.617.2, descoberta primeiro na Índia, está a
multiplicar-se rapidamente, com a maioria dos casos a serem registados no norte de Inglaterra.

Na segunda-feira, o Reino Unido iniciou uma nova etapa do plano de desconfinamento, incluindo autorização para viajar
de férias para o estrangeiro, mas apenas alguns países, entre os quais Portugal, que permitem a entrada a britânicos.

Até 12 de maio, Portugal tinha registado nove casos da variante do SARS-CoV-2 associada à Índia, com as autoridades
de saúde a considerarem parecer não existir transmissão comunitária dessa estirpe do vírus que provoca a covid-19.
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Covid-19: Portugal assume “risco controlado” ao receber turistas
britânicos – especialistas
A elevada taxa de vacinação no Reino Unido e a obrigatoriedade de um teste negativo à covid-19 à
chegada permite a Portugal assumir o "risco controlado" de receber cidadãos britânicos, afirmaram hoje
especialistas da área da saúde

“Temos de correr um risco. Esse risco, pelo lado do Reino Unido, é minimizado pela elevada taxa de cobertura vacinal e
pela realização de um teste PCR à chegada para Portugal. Também temos condições que são favoráveis, como o facto
de termos a população com maior risco devidamente vacinada”, adiantou à Lusa o pneumologista Filipe Froes.

Segundo o coordenador do gabinete de crise covid-19 da Ordem dos Médicos, isso não impede porém, a eventual
disseminação da variante do vírus SARS-CoV-2 associada à Índia e que está a registar uma prevalência crescente no
número de casos da doença no Reino Unido.

Nesse sentido, Filipe Froes defendeu um reforço da articulação das autoridades de saúde dos dois países, o que poderá
passar por Portugal ter acesso à informação de possíveis casos positivos detetados nos testes de despiste da covid-19
feitos no regresso ao Reino Unido.

“Um fator para garantir maior segurança seria os cidadãos do Reino Unido, ao voltarem ao país de origem, como têm de
fazer um teste, se derem positivo, termos acesso a esta informação para fazermos rastreio de contactos dessas
pessoas quando estiveram em Portugal”, explicou o especialista.

“Não há mundos perfeitos, nem risco zero, mas a conjugação desses fatores pode dar confiança e uma tranquilidade
extra”, salientou o médico, ao sublinhar ainda a necessidade dos viajantes britânicos contactarem rapidamente as
autoridades de saúde portugueses se apresentarem sintomas de covid-19.

De acordo com Filipe Froes, nalgumas zonas de Londres a variante originária da Índia já representa 20% das variantes
em circulação, mas salientou que se está perante uma estirpe que foi classificada como de interesse pelas autoridades
americanas, ou seja, que está ainda sujeita a uma análise continua.

De acordo com o especialista, há “dados positivos que fazem ter alguma confiança”, como seja o facto da boa taxa de
vacinação registada no Reino Unido, o que indica que, à partida, as pessoas não estarão infetadas, assim como os
dados preliminares de que as vacinas são eficazes contra a variante associada à Índia.

“Temos de estar muito atentos, reforçar a vigilância epidemiológica e das variantes em circulação e, se necessário,
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adotar outras medidas de maneira a limitar a disseminação da variante em Portugal”, referiu Filipe Froes.

Também em declarações à Lusa, o virologista Pedro Simas alertou que o crescimento desta variante no Reino Unido
necessita de ser contextualizado, uma vez que está a ter uma predominância significativa nos novos casos de covid-19,
mas que é relativa face ao volume reduzido de infeções naquele país.

“Entre 05 e 12 de maio, numa semana, houve cerca de 900 casos de infeções causadas pela variante da Índia no Reino
Unido. Está a ter um crescimento exponencial, mas que é muito relativo em termos de volume”, adiantou o especialista
do Instituto de Medicina Molecular da Universidade de Lisboa.

O facto de o Reino Unido ter uma “imunidade de grupo já muito avançada” significa que existe uma “barreira” à
propagação exponencial de qualquer variante, explicou o virologista, referindo que está demonstrado que não há
“nenhuma variante que quebre a imunidade de uma forma dramática”.

Em relação a Portugal, Pedro Simas considera que os cerca de 40% de imunidade da população, em resultado da
imunidade natural de pessoas que já foram infetadas e da imunidade provocada pela vacina, constituem também uma
“garantia de segurança” em relação a qualquer variante, incluindo a associada à Índia.

“Temos de estar atentos e ser prudentes, mas ela não vai encontrar um terreno fértil para se disseminar porque já há
uma grande barreira à disseminação de qualquer variante”, disse o virologista, ao adiantar que os dados que chegam do
Reino Unido indicam também que as vacinas são eficazes em relação a esta variante que surgiu na Índia.

Pedro Simas considerou que nenhuma das variantes do coronavírus que surgiram até agora reduziu a eficácia das
vacinas na proteção que dão contra a doença severa e morte por covid-19, demonstrando também ser eficientes em
prevenir contra a infeção pelo SARS-CoV-2.

“Se olharmos para os dados epidemiológicos, não há razão nenhuma para suspeitarmos que os processos de reinfeção
de pessoas que já foram infetadas ou de pessoas vacinadas sejam muito frequentes”, avançou o especialista.

Nesse sentido, Pedro Simas manifestou-se a favor da entrada de turistas do Reino Unido, afirmando que o sistema de
controlo, através da obrigatoriedade de um teste PCR negativo nas últimas 72 horas, funciona no despiste de casos de
covid-19.

Esta semana, o ministro da Saúde, Matt Hancock, admitiu que a variante B1.617.2, descoberta primeiro na Índia, está a
multiplicar-se rapidamente, com a maioria dos casos a serem registados no norte de Inglaterra.

Na segunda-feira, o Reino Unido iniciou uma nova etapa do plano de desconfinamento, incluindo autorização para viajar
de férias para o estrangeiro, mas apenas alguns países, entre os quais Portugal, que permitem a entrada a britânicos.

Até 12 de maio, Portugal tinha registado nove casos da variante do SARS-CoV-2 associada à Índia, com as autoridades
de saúde a considerarem parecer não existir transmissão comunitária dessa estirpe do vírus que provoca a covid-19.

PC (BM) // ZO
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A Igreja e o recomeço do Turismo no Pós-Covid
Esta é uma oportunidade para repensar a Igreja na relação com o Turismo, sem barreiras, mas num
pensamento estruturado em parceria
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Os relatórios internacionais e europeus revelam que a Covid-19 trouxe a maior crise mundial dos nossos
tempos, afetando de forma sem igual a forma de viver, de trabalhar, de viajar, de socializar.

Após a I Guerra Mundial e a gripe pneumónica, assistiu-se a muito daquilo que hoje se está a viver – um agravamento da
ansiedade geral das pessoas. Só quando, passados anos, se verificou um ciclo de crescimento otimista, esse impacto
se foi esbatendo.

Com a pandemia, o funcionamento geral da sociedade está profundamente afetado e não é só no turismo.

A fragilidade e a desconfiança em relação aos regimes políticos, às estruturas de socialização – onde também se
enquadra a igreja – conduziu a visões céticas, niilistas e por vezes, radicais.

Mas a igreja pode desempenhar um papel importante no “recomeço” do Turismo, para além de um papel fundamental no
retemperar da esperança no pós-pandemia.

Enumero alguns aspetos principais:

1 – A Igreja e os seus agentes são fonte de apoio, conforto, orientação e serviço social, para as comunidades onde se
inserem.

2 – As comunidades religiosas podem ser veículos principais para compartilhar informações de saúde, de forma mais
ampla e com maior aceitação do que de outras fontes de informação.

3 – O apoio espiritual durante emergências de saúde pública e outros desafios de saúde é essencial, e a Igreja pode
defender as necessidades das populações mais vulneráveis.

4 – A igreja é um pilar de segurança e de estabilidade numa sociedade global em transformação, pois tem consigo
séculos de história, mantendo uma forte relação de proximidade com as suas comunidades diretas.

5 – Como instituição, a igreja pode promover informações, prevenir e reduzir o medo e o estigma, tranquilizar as
pessoas nas suas comunidades e promover práticas de preservação e melhor conhecimento das suas heranças
culturais.

6 – Por último, a igreja pode ser um parceiro importante na promoção do respeito e garantia de abordagens baseadas
nos direitos humanos e na promoção da coexistência pacífica interreligiosa.

Para além destas oportunidades de diálogo, e de proximidade com as comunidades, emergem outros cenários de
confiança no futuro, que se podem relacionar com o Turismo.

Assiste-se a uma recuperação moderada associada a aumentos nas poupanças, no consumo de bens duradouros, em
vez do gasto supérfluo, emergem investimentos em setores estratégicos como a economia verde, a saúde, a cultura e a
educação, a que acrescentaria a ciência e a tecnologia.

O discurso já reconhecido de excesso de monocultura de determinadas atividades tem dado lugar a práticas de
incentivo e financiamento à diversificação. Refiro-me a uma lógica de reconstrução económica e não financeira, o que
pode trazer uma recuperação aparentemente mais lenta, mas mais sustentável.

A sede de viajar e de férias está muito presente no discurso individual e algumas consultas do mercado revelam isso
mesmo, mas uma visão global não deixa evidente uma recuperação rápida de um turismo massificado.

 

O Turismo é a indústria da paz e um construtor de pontes entre povos

Assim, nos momentos de crise sanitária, emergem como prioritários: a preservação da vida/saúde, a valorização do
património e da cultura, como espaços de preservação das memórias e raízes identitárias, mas também do sentido de
pertença e identidade, que tanto contribuem para o bem-estar psicológico, e o sentimento de fraternidade – pois o
inimigo é o mesmo para cada um de nós (a Covid-19).

Neste último aspeto, as instituições religiosas, e também as educativas, podem ter um papel decisivo na construção de
novos significados para as paisagens culturais.

Para além dos espaços de culto, estão os elementos patrimoniais que importa dar a conhecer, salvaguardar e valorizar
como nosso património cultural comum.

A Igreja reúne imensas oportunidades em áreas específicas, pelo que, será necessário olhar para esta relação de forma
estratégica e considerar:

– Um sistema de incentivos ao emprego no acolhimento aos visitantes nestes espaços patrimoniais;

– Um programa de capacitação para a educação cultural dos agentes deste sistema do turismo religioso e cultural,
associado aos bens culturais da Igreja;
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– A estruturação de programas conjuntos para o desenvolvimento de ofertas conjuntas com outros parceiros no território
(nomeadamente de Rotas Culturais, dando como exemplo a Rota do Românico);

– O desenvolvimento de estratégias de comunicação e promoção destas ofertas;

– A constituição de parcerias locais para a musealização, reabilitação e interpretação dos lugares patrimoniais e dos
bens culturais da Igreja.

A própria reconfiguração do turismo e das suas relações terá de ser mais humana, tomando consciência de que a
digitalização do setor pode trazer ganhos na segurança individual, mas não substitui a interação com o outro.

Como dizia o Cardeal D. Tolentino Mendonça, este 13 de Maio, em Fátima: temos de ser melhores; esta é uma
oportunidade para reconfigurar a vida e também aqui existe um laboratório de oportunidades.

Esta é uma oportunidade para repensar a Igreja na relação com o Turismo, sem barreiras, mas num pensamento
estruturado em parceria.

O espaço de reencontro connosco pode resultar de uma maior aproximação entre o Turismo e a Igreja, pois, quando
fazemos Turismo, procuramos a descoberta.

Relembro que o Turismo é a indústria da paz e um construtor de pontes entre povos.

 

Nota: este artigo é a súmula da comunicação apresentada pela autora no painel «Turismo: Desafios da era pós-
pandemia», integrado no colóquio promovido pelo Secretariado Nacional das Comunicações Socais e pela Obra
Nacional da Pastoral do Turismo, que decorreu na sexta-feira passada, no Santuário da Mãe Soberana, em Loulé.

 

Autora: Alexandra Rodrigues Gonçalves é diretora da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade
do Algarve, Professora Adjunta/PhD em Turismo e investigadora integrada no CinTurs – Research Centre for Tourism,
Sustainability and Well-being, da UAlg

Link
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Turismo. Balanço positivo da reabertura do setor
A secretária de Estado do Turismo fez um “balanço positivo”
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O país da reação
Por: Eduardo Oliveira e Silva
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86% dos portugueses vão passar férias em Portugal com um orçamento
mais apertado
Um em cada quatro portugueses ficará hospedado num hotel, mas vão gastar menos quando comparado
com o ano passado, de acordo com o Observador Cetelem.

Falta pouco mais de um mês para o verão e a grande maioria dos portugueses (86%) vai optar por passar férias em
território nacional, enquanto apenas 6% vai passar férias no estrangeiro. Este ano, o orçamento dos portugueses é mais
apertado, tendo em conta que esperam gastar durante as férias de verão aproximadamente 750 euros, menos 160 euros
que no ano passado, de acordo com um inquérito do Observador Cetelem.

Os homens pretendem gastar mais que as mulheres (829 euros contra 687 euros o ano passado). A faixa etária que
está disposta a gastar mais (845 euros) nas férias de verão é a dos 45-54, contrariamente à faixa etária dos 65 aos 74
que esperam gastar menos (519 euros).

De acordo com este inquérito que teve por base uma amostra de mil pessoas, 31% dos portugueses vão pagar as
despesas associadas às férias através do cartão de crédito, um aumento de cinco pontos percentuais face ao ano
passado.

Falta de máscaras ou chinelos na praia dará multa até 100€ Ler Mais

Mais de metade (53%) está a planear fazer férias fora da sua residência principal. No processo de marcação destas
férias, os portugueses têm um comportamento diferente do ano passado, tendo em conta que têm recorrido mais às
agências de viagens e arrendamento de casas (31% contra 11% em 2020) e aos hotéis (12% contra 2% em 2020).

Neste sentido, este ano, os hotéis voltaram a recuperar a preferência dos portugueses: um em cada quatro vai passar
as férias em hotéis, quando em 2020 eram apenas 5%. No entanto, a maioria continua a preferir ficar hospedada numa
casa, seja ela de familiares/amigos (30%), uma residência secundária (23%) ou uma casa alugada (18%).

40% dos portugueses não têm como pagar uma semana de férias Ler Mais
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Outra das conclusões deste inquérito é que 6% dos portugueses vai optar pelo turismo rural, um número semelhante
(7%) ao ano passado.
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Cabrita pede aos turistas que respeitem regras
Oposição diz que Governo esconde o que correu mal nos relatórios sobre estado de emergência

36/45



37/45



CORREIO DA MANHÃ
19/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Sobe e Desce
Luís Araújo | Rodrigo Costa

38/45



CORREIO DA MANHÃ
19/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

Queda do PIB foi de 5,4% | 86% fazem férias no País | Reembolsos
falsos de IRS
Breves - Economia
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Sinais de esperança
Por: Marcos Perestrello
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O Observador Cetelem
Inquiriu os portugueses e conclui que 86% passam férias de verão em Portugal e gastam, em média,
750€ (menos do que no ano passado)
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Acampar com estilo
'Glamping' é a mpva tendência de férias
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Primeiro voo intercontinental com óleo para fritar no combustível partiu
de Paris
Um Airbus A350 da Air France levantou voo de Paris para Montreal, no Canadá. É o primeiro voo
intercontinental a utilizar um combustível com uma mistura de 16% de óleo para fritar.

Um Airbus A350 da Air France levantou esta terça-feira à tarde de Paris para Montreal (Canadá), no primeiro voo
intercontinental a utilizar um combustível com uma mistura de 16% de óleo para fritar.

Este biocombustível, produzido na refinaria que o grupo petrolífero Total tem em La Mède, perto de Marselha (sudeste de
França), pode evitar neste voo a emissão de 20 toneladas de dióxido de carbono (CO2), afirmaram numa declaração as
quatro empresas parceiras na experiência.

A Airbus, a Air France, a Total e os Aeroportos de Paris (ADP) sublinharam que esta iniciativa conjunta concretiza a
ambição de descarbonizar o transporte aéreo e desenvolver a produção em França de combustíveis sustentáveis para a
aviação, um "pré-requisito" para a utilização nos aeroportos do país.

Segundo os cálculos da Air France, a utilização desta mistura de óleo de fritura representa um custo adicional por
passageiro de cerca de quatro euros para a rota entre a capital francesa e a cidade canadiana.

Para evitar uma perda de competitividade, o objetivo é generalizar a utilização destes biocombustíveis para todas as
companhias aéreas.

A regulamentação francesa estipula que a partir de 2022, 1% dos biocombustíveis devem ser utilizados em todos os
voos com partida do país, uma percentagem que terá de aumentar para 2% em 2025 e 5% em 2030.

Paralelamente à operação desta terça-feira, a Airbus está a realizar uma série de testes para certificar aviões que
podem utilizar 100% de biocombustíveis "nas próximas décadas".

O grupo franco-holandês Air France-KLM gaba-se de ser um dos pioneiros na utilização destes combustíveis, com um
primeiro voo de um avião KLM em 2009.
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O seu diretor-geral, Benjamin Smith, salientou que os combustíveis sustentáveis, juntamente com a renovação da frota,
são os principais mecanismos a médio prazo para o objetivo de reduzir, para metade, as emissões de CO2 por
passageiro até 2030.

Por seu lado, o diretor-geral da Airbus, Guillaume Faury, apelou a todos os atores do setor para trabalharem em conjunto
para aumentar o peso relativo destes biocombustíveis, que já poderiam ser utilizados com uma mistura de 50% nos
aviões, "sem qualquer modificação ou impacto operacional", o que reduziria o impacto ambiental.
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