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IVAucher arranca já em junho. Cinco questões sobre como vai
funcionar
Clientes vão poder acumular o IVA gasto em consumos na restauração, alojamento e
cultura e usá-lo, mais tarde, como desconto imediato. Saiba mais sobre como funciona o
IVAucher.

O programa IVAucher vai ser lançado no início de junho, anunciou o Executivo na semana passada. Este
é um mecanismo que visa ajudar os setores mais afetados pela pandemia na retoma das suas
atividades.

Na prática, como vai funcionar o IVAucher? O Notícias ao Minuto preparou cinco perguntas e respostas
sobre o tema:

1. O que significa o IVAucher?

O IVAucher é um programa que permite aos consumidores recuperar o valor do IVA pago nos consumos
seguintes, nos setores mais afetados pela pandemia.

2. Como será recuperado o IVA?

O programa permitirá que o IVA dos consumos nestas atividades seja devolvido em 'vouchers', que
poderão ser descontados nas compras seguintes.

3. Quais são os setores abrangidos?

O IVAaucher visa incentivar o consumo junto de três dos setores mais afetados com a travagem da
atividade económica imposta pela pandemia da Covid-19: alojamento, restauração e cultura.

4. Quais são os limites?

1/51



O valor que cada consumidor acumula e desconta não tem limites, referiu o secretário de Estado Adjunto
e dos Assuntos Fiscais, sendo apurado pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) com base nas faturas
comunicadas ao Portal das Finanças.

5. Qual é a dotação do programa?

Remetendo para o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais mais "detalhes sobre como funcionará o
IVAucher" - o que deverá acontecer "nos próximos dias" -, o ministro Siza Vieira acrescentou, na
semana passada, que o IVAucher tem uma dotação de cerca de 200 milhões de euros no Orçamento do
Estado.

Leia Também: Programa IVAucher arranca em junho com dotação de 200 milhões

O Notícias ao Minuto é um dos nomeados da edição de 2021 dos Prémios Marketeer, na categoria de
Digital Media. As votações decorrem até ao próximo dia 31 de maio.

Para nos ajudar a vencer, basta aceder ao site da iniciativa organizada pela revista Marketeer, clicando
aqui, e proceder ao preenchimento do formulário, selecionando Notícias ao Minuto na categoria de Digital
Media e formalizando depois a votação. Obrigada pela sua preferência!
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Plano para apoiar turismo: AHRESP pede "operacionalização
célere"
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal pede rapidez na
operacionalização do plano de apoio para o setor do turismo.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) vê com bons olhos as medidas
anunciadas para o setor do turismo pelo Governo, na semana passada, mas pede rapidez na
opracionalização das mesmas.

"Entendemos ser da maior relevância o lançamento destas iniciativas dirigidas especificamente ao
turismo e aguardamos com enorme expectativa a operacionalização célere das várias medidas
anunciadas, as quais temos vindo a defender", refere a AHRESP, em comunicado.

O Governo apresentou, na sexta-feira, um pacote de medidas para apoiar o setor do turismo a
recuperar da crise gerada pela pandemia.

As ajudas, que foram aprovadas pelo Conselho de Ministros na quinta-feira, ascendem, no total, a "mais
de seis mil milhões" de euros. Além disso, o IVAucher deverá arrancar já no próximo dia 1 de junho.

Leia Também: Virgin Galactic deu "grande passo" para o turismo espacial

O Notícias ao Minuto é um dos nomeados da edição de 2021 dos Prémios Marketeer, na categoria de
Digital Media. As votações decorrem até ao próximo dia 31 de maio.

Para nos ajudar a vencer, basta aceder ao site da iniciativa organizada pela revista Marketeer, clicando
aqui, e proceder ao preenchimento do formulário, selecionando Notícias ao Minuto na categoria de Digital
Media e formalizando depois a votação. Obrigada pela sua preferência!
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Algarve quer proteger o maior recife de baixa profundidade do
Continente
Mais de 70 entidades querem proteger o maior recife de baixa profundidade da costa
portuguesa, tido como a maternidade de boa parte das espécies pescadas na região.

Os primeiros mergulhos, feitos em 2008, vieram confirmar aquilo que os biólogos marinhos do Centro de
Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve já suspeitavam: a Pedra do Valado, o maior
rochedo subaquático de águas pouco profundas de toda a Costa Continental, era um autêntico tesouro
de biodiversidade.

Jorge Gonçalves, investigador da instituição algarvia, recorda que “foi uma surpresa” ver habitats únicos
naquele pedaço de costa, nomeadamente as pradarias marinhas. “É o único local onde existem na
Costa, pois normalmente só existem em estuários e águas interiores”, faz notar.

Os mergulhos que se seguiram deram a real noção do que escondiam os cerca de 100km2 do recife que
se estende ao largo dos concelhos de Lagos, Silves e Albufeira. Os biólogos identificaram cerca de 900
espécies diferentes, cerca de 40 novos registos para Portugal e 12 espécies novas para a ciência.

“É uma área riquíssima de biodiversidade, mas que é também a maternidade da biomassa das pescarias
algarvias”, explica Tiago Pitta e Cunha, diretor da Fundação Oceano Azul, que com o CCMAR, liderou a
proposta de criação da Área Marinha Protegida de Importância Comunitária. O projeto foi entregue ao
Ministério do Ambiente no início de maio e a ideia, esclarece, “é proteger o cofre-forte deste capital
natural”.

O dossier foi preparado ao longo de 3 anos, “através de um processo de inteligência coletiva”. De uma
forma inédita em Portugal e na União Europeia, mais de 70 entidades, onde se incluíram associações de
operadores turísticos, autarquias e pescadores, discutiram a ideia e materializaram os estudos científicos,
jurídicos e até administrativos para a criação do Parque Natural Marinho do Recife do Algarve. Só isto,
para o responsável da Fundação, fará com que o processo “fique para a história”.
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A sobrepesca e a pressão turística sobre essa faixa costeira, anualmente visitada por cerca de 40
milhões de turistas, têm sido ameaças crescentes à riqueza da Pedra do Valado.

“Aqui estranhava-se que cada vez houvesse menos peixe e então os pescadores perceberam que
alguma coisa tinha que ser feita, mas não sabiam muito bem o quê e como o fazer”, recorda Ricardo
Pinto, autarca da Freguesia de Armação de Pêra, cuja frota local, fortemente emagrecida nos últimos
anos, acabou por sentir os primeiros sintomas da insustentabilidade da situação.

À procura de soluções, foram os pescadores ao encontro da Fundação Oceano Azul que, de braço dado
com o CCMAR, deu o toque de partida para aquele que poderá vir a ser um parque natural marinho com
156km2.

A proposta de zonamento saída do longo processo de discussão pública prevê trancar as portas à crista
rochosa do recife. Nessa área de proteção total, a cerca de 3 milhas do limite entre os concelhos de
Silves e de Albufeira, será constituído um santuário, ao qual só os cientistas poderão ter acesso para
medir a saúde da biodiversidade do rochedo subaquático. O resto do corpo do recife fica reservado a
atividades não extrativas, como o mergulho recreativo ou a embarcações de observação de cetáceos.

A pesca local, como é o caso da pequena frota de Armação de Pêra, fica limitada a operar na zona
interior, enquanto todas as demais embarcações terão de operar na zona exterior.

A fartura do recife é há muito conhecida dos pescadores. Ali pescam mais 200 embarcações, pequenas
cercadoras ou de covos vindas desde portos tão distantes quanto Quarteira e Alvor. Procuram polvo,
salmonetes e alguns pelágicos, como a sardinha. A Associação de Armadores e Pescadores de Quarteira
estima que as restrições da Área Marinha Protegida tragam, só às 50 embarcações suas associadas,
perdas na ordem dos 3 milhões de euros por ano.

Não foi por isso de estranhar o bloqueio inicial das principais associações de pesca à proposta, pondo em
causa o consenso que os promotores pretendiam. A 18 de zembro de 2019, Anabela Simão, vereadora
da Câmara Municipal de Lagoa, temeu que o processo morresse ali, numa reunião discussão pública em
que os ânimos aqueceram. “Estavam contra, em absoluto, e percebemos que tínhamos de ouvir os
pescadores porque eles seriam os mais afetados pela iniciativa”, conta a autarca.

Foi o que fez. Colheu os contributos das associações do setor, propôs ajustes à proposta e conseguiu
que o consenso sobre a criação da área protegida se materializasse, através da criação de uma espécie
de caderno de encargos para ajudar o setor a enfrentar os seus impactes.

Para Hugo Martins, presidente da Quarpesca, algumas das condições para o voto favorável da
associação passaram por “encontrar novas zonas de pesca para a frota afetada, afastando as áreas de
operação da frota de arrasto e impedindo novas aquaculturas offshore”, mas também “atribuindo
compensações financeiras para as perdas de venda em lota”.

No lote de reivindicações, constam ainda incentivos ao abate e à reconversão da frota, melhores
infraestruturas de apoio e efetiva da fiscalização das regras do futuro parque. A autarca de Lagoa não
prescinde de nenhuma: “não podemos deixar que ninguém passe fome”, enfatiza, para justificar que,
“sem compensações, os pescadores e as suas famílias não vão resistir”.

Quando o Ministério do Ambiente analisar a proposta da Fundação Oceano Azul e do CCMAR, terá por
certo em conta estas exigências. Até porque, “mudar o paradigma da economia atual para uma
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economia sustentável implica pagar uma fatura”, nota Tiago Pitta e Cunha. O responsável da Fundação
evoca a prioridade europeia em canalizar fundos para a Agenda Climática.

O trabalho da Fundação, do CCMAR e da comunidade está feito. A bola fica agora do lado do Governo.
Os promotores esperam que, com uma resposta positiva, possam, em 2 anos, constituir o parque num
também inédito regime de gestão coletiva.
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Praias vão ter 847 mil lugares
Definida a capacidade potencial de ocupação das praias em Portugal continental.
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Numa altura em que os turistas já começaram a chegar ao
Algarve e as taxas de ocupação dos hotéis aproximam-se dos
80%, a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques diz que é
preciso privilegiar a vacinação das regiões turísticas
Numa altura em que os turistas já começaram a chegar ao Algarve e as taxas de
ocupação dos hotéis aproximam-se dos 80%, a Secretária de Estado do T urismo, Rita
Marques diz que é preciso privilegiar a vacinação das regiões turísticas

Numa altura em que os turistas já começaram a chegar ao Algarve e as taxas de ocupação dos hotéis
aproximam-se dos 80%, a Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques diz que é preciso privilegiar a
vacinação das regiões turísticas

9/51



SUL INFORMAÇÃO

24/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Reabertura de hotéis, restaurantes e lojas leva a descida de
3,5% do desemprego no Algarve
Esta queda deve-se ao facto de, no mês de Abril, o desconfinamento ter acelerado

O desemprego registado no Algarve diminuiu 3,5% em Abril, em comparação com os dados de
Março, segundo os dados divulgados na quinta-feira, dia 20 de Maio, pelo Instituto do Emprego
e da Formação Profissional (IEFP).

De acordo com estes números, o Algarve tinha, no final do quarto mês do ano, 32.271 desempregados
registados nos serviços do IEFP, menos 1.182 do que em Março.
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Esta queda deve-se ao facto de, no mês de Abril, o desconfinamento ter acelerado, com a reabertura de
hotéis, resorts, cafés, restaurantes e lojas, tal como com o reinício de algumas ligações aéreas.

 

Ainda assim, se a comparação for feita com o mesmo mês do ano passado (Abril de 2020), há, na
região, mais 22,3% de desempregados inscritos (+5.892).

De acordo com os dados do IEFP, em Abril houve 637 ofertas de emprego, no Algarve, mais 240
(60,5%) do que em Março, algo a que não será alheio o início do processo de desconfinamento.
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A nível nacional, o desemprego registado, no final do mês, desceu 2,1%, em comparação com Março.
Há cinco meses que este indicador não descia em Portugal.

Curiosamente, no Algarve, a queda até foi superior (-3,5%). Já o Alentejo registou uma descida de
4,7%.
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Por concelhos, o desemprego desceu nos 16 municípios algarvios. Albufeira continua a ser aquele que
tem maior número de desempregados (5437), seguindo-se Portimão, com 4.438, e Loulé, com 3.995
[ver gráfico].

Durante o mês de Maio, com a reabertura do corredor aéreo para o Reino Unido, a expetativa é de que a
descida do desemprego seja ainda mais acentuada.

De resto, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, garantiu, esta segunda-feira, que
já se nota nos centros de emprego a reabertura dos voos turísticos, vindos do Reino Unido, para o
Algarve.
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Promoção turística do Algarve mobiliza 1,65 milhões de euros em
apoios da União Europeia
Os apoios foram concedidos à Região de T urismo do Algarve (RT A) e têm como principais
objetivos a “internacionalização” de Pequenas e Médias Empresas (PME) ou a
“valorização do património cultural e natural”

A promoção turística do Algarve já mobilizou 1,65 milhões de euros em apoios da União Europeia,
através de candidaturas ao programa regional CRESC Algarve 2020, informou hoje a Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

Os apoios foram concedidos à Região de Turismo do Algarve (RTA) e têm como principais objetivos a
“internacionalização” de Pequenas e Médias Empresas (PME) ou a “valorização do património cultural e
natural”, indicou a CCDR/Algarve num comunicado.

A “capacitação institucional integrada em parcerias setoriais e territoriais, a formação de trabalhadores e
a promoção das tecnologias de informação e comunicação na administração e serviços públicos” são
outros dos objetivos previstos para a concessão dos apoios, acrescentou a CCDR.

“Atualmente, encontram-se ainda em execução seis dessas candidaturas, representando um
investimento global de 1,36 milhões de euros e um apoio de 0,89 milhões de euros de fundos europeus,
provenientes do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu
(FSE)”, quantificou o organismo algarvio.

A CCDR precisou que os projetos aprovados e financiados visam também “estimular o desenvolvimento
e a internacionalização das indústrias culturais e criativas baseadas no artesanato e produtos
agroalimentares locais do Algarve”.

Outra das metas previstas passa por “potenciar a internacionalização das PME da região do Algarve,
enquadradas no domínio da RIS3 Algarve Turismo”, destinado a empresas e entidades “do setor
tecnológico do Algarve”, promovido pela Algarve Evolution, em parceria com a Universidade do Algarve,
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a Associação de Turismo do Algarve ou a RTA.

A “criação e promoção de novas rotas turísticas” com o foco “na gastronomia e vinhos da região”, a
“capacitação dos trabalhadores da RTA, promovendo a formação especifica e direcionada em áreas
como a inovação ou a tecnologia digital” também foi abrangida por estes apoios, referiu a CCDR.

“Foram já concluídas, tendo beneficiado de um montante global de apoios de 0,76 milhões de euros e
representado um investimento total aproximado de 1,2 milhões de euros”, candidaturas para a
“internacionalização do destino turístico Algarve em Espanha, através da implementação de ações de
promoção”, acrescentou.

A mesma fonte referiu que estes apoios se destinaram também à “população local, empresas do setor e
turistas, com enfoque na preservação e correta fruição do património natural da região”, com a
promoção de “visitas educacionais a locais de património natural” e a criação de “materiais de
comunicação no âmbito do turismo de natureza”.

Os apoios foram também utilizados para a “criação de um centro de dados”, com os “respetivos
recursos tecnológicos”, e para “reforçar a estrutura”, dando “maior robustez na disponibilização de
informação” nos “21 Postos de Turismo existentes na região”, assim como “suporte a novas soluções
para interação com o seu público-alvo”, concluiu.
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A marina de Vilamoura tem registado por estes dias um maior
movimento de pessoas
A marina de Vilamoura tem registado por estes dias um maior movimento de pessoas

A marina de Vilamoura tem registado por estes dias um maior movimento de pessoas
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Prémios Marketeer 2021. Conheça os finalistas em “Turismo
Destino”
Hoje, apresentamos os finalistas na categoria "T urismo Destino" para que conheça
melhor cada um dos possíveis vencedores.

Já estão abertas as votações para os Prémios Marketeer 2021. Até ao final de Maio, está nas mãos do
público eleger o que de melhor se faz no mundo da gestão de marcas, estratégia e comunicação em
Portugal.

Hoje, apresentamos os finalistas na categoria “Turismo Destino” para que conheça melhor cada um dos
possíveis vencedores. Veja aqui o pitch enviado por cada um, através do qual explicam por que razão
devem levar o galardão para casa (ou para o escritório).

Na sua 13.ª edição, os Prémios Marketeer contam com 32 categorias a votação e todos os dias iremos
apresentar os finalistas de uma das áreas abrangidas. As votações estarão abertas até 31 de Maio e os
vencedores serão conhecidos num evento com data a anunciar em breve.

Para votar nos Prémios Marketeer 2021 basta seguir este link.
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Governo ambiciona receita de 27 mil milhões de euros "à custa
de melhores turistas"
Rita Marques estima que as empresas do sector tenham uma dívida acumulada de cerca
de cinco mil milhões de euros e assume que a prioridade é privilegiar as regiões mais
turísticas no processo de vacinação contra a Covid-19.

O Governo espera atingir uma receita de 27 mil milhões de euros com o regresso dos turistas a Portugal.
A meta é traçada por Rita Marques, secretária de Estado do Turismo, em entrevista ao JN\TSF, divulgada
este domingo, 23 de maio.

“Queremos a ambição de atingir 27 mil milhões de euros de receita não à custa de muitos turistas, mas
à custa de melhores turistas”, refere, acrescentado que é necessário privilegiar as regiões turísticas no
processo de vacinação contra a Covid-19, estando o Algarve na ‘pole-position’.

“Estamos a analisar, é uma forte possibilidade. Todos os dados já foram enviados para a task force, que
tem sido absolutamente inexcedível, que entende bem a ansiedade do setor, e estamos a apurar se
existem condições, com a brevidade possível, mas não tenho datas”, afirma Rita Marques.

Por outro lado, a secretária de Estado do Turismo assume que “muito dificilmente” os bares e discotecas
poderão retomar a sua atividade em breve, mesmo que a imunidade de grupo possa vir a ser atingida
em agosto. “Sei que a ansiedade é muita. Se me pergunta uma data ou momento concreto, não tenho
uma resposta. Haveremos de a ter, mas neste momento é um trabalho que está em curso”, sublinha.
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O Algarve deveria ter prioridade na vacinação contra a covid
dezanove defende a secretária de Estado do Turismo Rita
Marques
O Algarve deveria ter prioridade na vacinação contra a covid dezanove defende a
secretária de Estado do Turismo Rita Marques

O Algarve deveria ter prioridade na vacinação contra a covid dezanove defende a secretária de Estado do
Turismo Rita Marques
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Turismo do Algarve quer entrada de britânicos sem teste
negativo obrigatório
Governo espanhol anunciou esta sexta-feira que os turistas do Reino Unido não vão
precisar de controlo sanitário para entrar no país.

O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, defende que Portugal deve seguir o exemplo
espanhol e permitir que os turistas ingleses viajem sem precisar de apresentar um teste PCR negativo à
Covid-19 quando chegarem ao país, o contrário do que acontece atualmente.

A partir de 24 de maio, Espanha vai permitir a entrada dos britânicos, que representam o maior número
de turistas em períodos normais, "sem restrições e sem exigências sanitárias", anunciou o primeiro-
ministro, Pedro Sánchez. Até aqui, os britânicos só podiam entrar em Espanha em casos de urgência
maior.

João Fernandes considera que há razões para acreditar que a opção espanhola é segura e pode ser
seguida pelas autoridades portuguesas porque "o próprio Reino Unido tem regras para permitir que os
seus cidadãos saiam do seu território".

Questionado sobre se defende que os britânicos não devem precisar de teste PCR negativo para viajar
para Portugal, João Fernandes sublinha que o Reino Unido tem "um plano de vacinação bastante mais
avançado" do que o português, assim como um dos números de casos por 100 mil habitantes "mais
baixo de qualquer país da União Europeia", com Portugal e Malta a surgirem logo a seguir como
"segundos melhores".

A este indicador, junta-se a inclusão de Portugal na lista verde do Governo britânico, de países para os
quais é possível viajar sem obrigatoriedade de quarentena no regresso" e onde, além de Portugal, estão
"Islândia e Gibraltar".

João Fernandes acredita que esta lista só vai ser revista "três semanas depois da declaração do Governo
britânico", o que cobre todo o período das próximas duas semanas de férias intermédias dos britânicos,
por interrupção da atividade letiva, e não permitirá incluir Espanha no corredor verde.
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Por já estar na lista, Portugal tem vantagem sobre os espanhóis, mas João Fernandes nota ainda que
quem ditar "regras menos exigentes terá uma vantagem competitiva".

Espanha vai permitir a entrada no seu território de qualquer pessoa vacinada contra a Covid,
independentemente do país de procedência, a partir de 7 de junho. Todas as pessoas vacinadas e as
suas famílias também são bem-vindas ao nosso país, Espanha, independentemente do local de origem",
afirmou Sánchez.
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CORREIO DA MANHÃ

22/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • GALARDÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Praias de Ouro
Região Tejo e Oeste com mais Distinções
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NOTÍCIAS AO MINUTO

24/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4978

REACH: -1

Agências de viagem apelam aos portugueses para voltarem a
viajar
"Está na hora de voltar a viajar, de marcar as suas férias de sonho, conhecer lugares
únicos e ter novas experiências", avisa a APAVT.

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) apelou, esta segunda-feira, aos
portugueses, num vídeo promocional, para que voltem a viajar e a fazer férias.

"Está na hora de voltar a viajar, de marcar as suas férias de sonho, conhecer lugares únicos e ter novas
experiências", avisa a APAVT num comunicado sobre o seu mais recente vídeo promocional, lembrando
ainda que as agências de viagens suas associadas são "as únicas que oferecem ao consumidor a
segurança do Provedor do Cliente, recomendado pela Associação de Defesa do Consumidor Deco".

Em início de época alta, com a pandemia de Covid-19 a abrandar e a vacinação a decorrer a bom ritmo,
quando se começam a registar os primeiros sinais de procura turística no mercado nacional, esta é uma
ação promocional que lembra os clientes de algumas das vantagens de reservar através das agências de
viagens, que "estiveram sempre ao lado do cliente", lê-se na nota divulgada.

O Notícias ao Minuto é um dos nomeados da edição de 2021 dos Prémios Marketeer, na categoria de
Digital Media. As votações decorrem até ao próximo dia 31 de maio.

Para nos ajudar a vencer, basta aceder ao site da iniciativa organizada pela revista Marketeer, clicando
aqui, e proceder ao preenchimento do formulário, selecionando Notícias ao Minuto na categoria de Digital
Media e formalizando depois a votação. Obrigada pela sua preferência!
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PÚBLICO

24/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUI PEDRO PAIVA

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

É este o momento de tornar o turismo uma política europeia
comum?
Entre críticas e elogios à actuação da União Europeia na resposta à crise do turismo, os
eurodeputados defendem uma maior transversalidade nas políticas para o turismo. Para
onde deve caminhar o sector, que luta para sobreviver à pandemia?
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DN

24/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Lista de países sem restrições para entrar na UE fixada até 9 de
junho
Data avançada pelo ministro francês dos Negócios Estrangeiros.]ean-Yves Le Drian disse
também que a UE está "muito vigilante" em relação aos britânicos devido a variante
indiana.

30/51



JORNAL I

24/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 14000

"Lista verde para entrar na UE"
Verde, laranja e vermelho | Abertos para turismo
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ECONOMIA ONLINE

24/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Algarve é o destino da Zona Euro mais barato para turistas
O Holiday Money Report 2021 mostra ainda que, de um leque de 46 destinos analisados,
a Madeira se apresenta como o décimo mais barato. O  ranking é liderado por Sunny
Beach, na Bulgária.

Numa altura em que o verão se aproxima a passos largos e em que as campanhas de vacinação a nível
internacional atingem ritmos mais elevados, os turistas começam a pensar que destino escolher para
passar as suas férias. E porque, muitas das vezes, importa não esquecer os gastos associados a essas
viagens, convém referir que o Algarve se apresenta como o destino mais barato dentro da Zona Euro
para viajantes, de acordo com o Holiday Money Report 2021.

O relatório, da autoria do Post Office?Travel Money, mostra que o top 3 é composto por países
europeus e que Sunny Beach, na Bulgária, se apresenta como a localização que oferece menos custos
por um gama composta por oito artigos tipicamente turísticos (um jantar de três pratos para duas
pessoas, incluindo vinho; uma garrafa de cerveja; um copo de vinho; uma lata de Coca-Cola; uma
garrafa grande de água; um chávena de café; um protetor solar; e um repelente de insetos). Por tudo
isto, os viajantes têm de pagar apenas 27,71 libras (32,14 euros), sendo este o valor mais baixo a nível
mundial.

Britânicos de volta com milhões para gastar no turismo Ler Mais

A este destino segue-se Marmaris, na Turquia. Nessa localização, os turistas têm de despender 37,19
libras (43,12 euros) pelo conjunto desses items. Mas dentro da Zona Euro é a região portuguesa do
Algarve que se destaca ao ser a mais barata para viajantes, constando na terceira posição deste ranking
que se propôs a analisar 46 destinos internacionais. Aqui, os custos rondam as 44,13 libras (51,17
euros). Uma das razões que pode, assim, explicar a enorme afluência de turistas que, todos os anos, se
deslocam até ao Algarve para passarem as suas férias.

No top 10 de destinos mais baratos, outros dois fazem parte da Zona Euro, um dos quais é, também
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ele, português. Efetivamente, o Funchal, na Madeira, apresenta-se na décima posição desta listagem, ao
cobrar 62,11 libras (72,02 euros) aos turistas pelos oito artigos referidos. Em sétimo lugar surge a
Costa del Sol, em Espanha, com os custos a chegarem às 57,96 libras (67,21 euros).

Por sua vez, a cidade mexicana de Cancun apresenta-se como a mais barata em territórios das
Américas (69,14 libras, ou seja, 80,17 euros). Já nas zonas de África e do Oceano Índico destaca-se a
África do Sul, através da Cidade do Cabo, cujos custos desses items turísticos se ficam pelas 55,70 libras
(64,59 euros). No Extremo Oriente é Bali, na Indonésia, que se salienta pelos melhores motivos (55,01
libras, ou seja, 63,79 euros), ao passo que no Médio Oriente esse estatuto é detido por Sharm el Sheikh,
no Egito (82,85 libras, o equivalente a 96,07 euros).

Olhando para a base da tabela, conclui-se que, por esta ordem, Abu Dhabi e Ras Al Khaimah, ambos nos
Emirados Árabes Unidos, e Reykjavik, na Islândia, são os mais caros para os viajantes. Em cada uma
destas localizações os custos para os turistas são de, respetivamente, 159,01 libras (184,38 euros),
141,72 libras (164,33 euros) e 130,34 libras (151,13 euros), pela aquisição das comodidades já
referidas.

Custos associados aos diferentes destinos turísticos

Fonte: Holiday Money Report 2021.

Isto num ano em que, de acordo com as informações divulgadas pelo relatório, os preços estão em
baixa em mais de três quartos dos destinos estudados. Em Portugal, aqui representado pela zona do
Algarve, a queda nos preços foi na ordem dos 16,5% em relação ao ano anterior. Porém, as maiores
reduções foram sentidas em Tamarindo, na Costa Rica (-46,5%), em Jumeirah, no Dubai (-27,4%) e
em Penang, na Malásia (-26,3%). Na Europa, a maior quebra foi sentida na região italiana de Puglia (-
18,5%).

Portugal entre os destinos mais valorizados pelos britânicos

O relatório Holiday Money Report 2021 mostra ainda que os turistas britânicos consideram Portugal
como o destino de maior valor a nível global, a par da Grécia e de Espanha. Indicadores que podem,
deste modo, dar algumas pistas acerca dos destinos turísticos que serão privilegiados este verão por
parte dos cidadãos do Reino Unido.

Turismo explica 75% da queda histórica do PIB em 2020 Ler Mais

Efetivamente, estes três destinos obtiveram, neste estudo, uma taxa de aprovação de 89%,
percentagem que subia se apenas fossem consideradas as respostas daqueles que, efetivamente, já
tinham tido a oportunidade de visitar cada um destes locais (Grécia com 92%, Espanha com 91% e
Portugal com 90%). Por sua vez, a Tailândia foi indicada, entre os britânicos, como o destino de longo
curso mais valorizado por parte dos viajantes (81%) e, principalmente, por parte daqueles que já
passaram férias nesse destino (92%).

Mas quando questionados sobre os dez destinos que mais interesse têm em visitar no futuro, as
respostas foram bastante diferentes. A Nova Zelândia e a Austrália mostraram-se as mais populares
entre os britânicos (44%). A estes países seguem-se o Canadá (41%), a Islândia (38%) e o Japão
(34%).
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POSTAL

23/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Não há mão de obra no Algarve para fazer face à atual invasão
crescente de turistas
A grande dificuldade, agora no Algarve, é a contratação de pessoal para fazer face às
atuais taxas de ocupação dos hotéis algarvios que se aproximam-se dos 80%. O
aeroporto de Faro já alargou a área de testagem

Cumpre-se o primeiro fim de semana desde o regresso dos turistas britânicos a Portugal. No Algarve, as
taxas de ocupação dos hotéis aproximam-se dos 80% e a grande dificuldade é a contratação de
pessoal.

Os turistas foram chegando ao Algarve ao longo da semana, até cinco mil por dia, mas o pico deverá
registar-se no fim de semana de 29 e 30 maio, período que é também de férias para britânicos.

Nessa altura deverá duplicar o número de voos diários vindos do Reino Unidos para o aeroporto de Faro.
Não é exigida quarentena no regresso a casa. É sim exigido testes à vinda e à ida.

O aeroporto de Faro já alargou a área de testagem. Pode servir como solução de último recurso para
quem não consegue realizar os testes noutros locais.

Também os hotéis estão a tentar facilitar o processo e fazem a ponte entre os turistas e os laboratórios.

No Pine Cliffs, a partir da próxima semana podem mesmo ser testados no próprio resort numa altura em
que a taxa de ocupação deve ficar acima dos 80%.

Os hotéis tal como a restauração têm em vigor protocolos sanitários e funcionam ainda com algumas
limitações. Os restaurantes continuam obrigados a encerrar às 22:30 e parte dos bares continuam
fechados.
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JORNAL SOL

23/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 58

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 5

AVE: € 7455

REACH: 27000

O INÍCIO DA RETOMA DO TURISMO
Uma semana de boas notícias para o Algarve e para o turismo em geral com a chegada
de turistas
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CMTV

23/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

320 praias situadas em Portugal continental receberam o
galardão de ouro da Quercus
320 praias situadas em Portugal continental receberam o galardão de ouro da Quercus

320 praias situadas em Portugal continental receberam o galardão de ouro da Quercus
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CMTV

23/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Foram anunciados pelo Governo novos investimentos nos
setores do turismo e da Cultura
Foram anunciados pelo Governo novos investimentos nos setores do turismo e da Cultura

Foram anunciados pelo Governo novos investimentos nos setores do turismo e da Cultura
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CMTV

23/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Albufeira arrisca recuar no desconfinamento
Albufeira arrisca recuar no desconfinamento

Albufeira arrisca recuar no desconfinamento

41/51



TVI

23/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

No aeroporto de Faro, a azáfama é constante desde a reabertura
das fronteiras
No aeroporto de Faro, a azáfama é constante desde a reabertura das fronteiras

No aeroporto de Faro, a azáfama é constante desde a reabertura das fronteiras
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PUBLITURIS

22/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 422

REACH: -1

Alojamento e restauração recebem mais do Programa Apoiar
Das mais de 56 mil entidades que receberam fundos do Programa Apoiar, mais de 23 mil
pertencem ao setor do Alojamento e restauração.

Mais de 40% de todas empresas que receberam fundos do Programa Apoiar – entre dezembro de 2020
e 31 de março de 2021 – pertencem ao setor do Alojamento e Restauração, revelam dados da Informa
D&B. Entre todas as empresas elegíveis deste setor para o Programa Apoiar (iniciativa do Estado que
tem como objetivo apoiar a liquidez das empresas cuja atividade foi mais afetada pelas medidas
impostas no combate à pandemia de COVID-19), mais de um terço foram apoiadas com quase 500
milhões de euros, mais de metade do valor total.

No período analisado (o programa decorreu ainda até final de abril), mais de 56 mil entidades receberam
incentivos, num total de 923 milhões de euros, sob a forma de subsídio a fundo perdido. 83% das
empresas apoiadas são microempresas e pertencem a setores cuja operação depende mais da
circulação de pessoas: além do Alojamento e restauração, os setores com mais empresas apoiadas são
o Retalho, os Transportes e diversas atividades ligadas ao turismo.

Dentro do setor do Alojamento e restauração, foram apoiadas 44% das empresas de Restauração, o
que corresponde a quase 12 mil empresas, representando este subsetor mais de metade das empresas
apoiadas de todo o setor.

26% de empresas do subsetor dos Cafés e pastelarias receberam incentivos do Programa Apoiar, sendo
o segundo subsetor com maior número de empresas a receber apoios, com quase 6 mil entidades.
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CORREIO DA MANHÃ

23/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7071

REACH: 126935

Bruxelas espera que turismo ajude Portugal a recuperar
"gradualmente" dos efeitos da Covid-19
Governo definiu um investimento de 6.112 milhões de euros no setor turístico português
para ultrapassar a meta de 27.000 milhões de euros de receitas turísticas em 2027.

A Comissão Europeia disse este sábado esperar que a reabertura do turismo em Portugal permita ajudar
à "recuperação gradual" da economia portuguesa, dado este ter sido dos setores mais afetados pela
pandemia de Covid-19, como outras áreas de contacto. "No que diz respeito ao turismo em Portugal,
vemos já que este [setor] começa gradualmente a reabrir e que os turistas começam a chegar de novo,
pelo que se pode esperar que também contribua para a recuperação da economia portuguesa", disse o
vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis Dombrovskis. Falando aos jornalistas no Centro
Cultural de Belém, em Lisboa, no final de uma reunião informal dos ministros europeus das Finanças
(Ecofin) numa altura em que Portugal assume a presidência do Conselho da União Europeia, o
responsável observou que "o setor do turismo cresceu consideravelmente ao longo da última década"
em Portugal. Ainda assim, "há outros Estados-membros da UE cujo peso do turismo na economia é
maior do que em Portugal", ressalvou Valdis Dombrovskis, assinalando que, além deste, houve "outros
setores de contacto também fortemente afetados, [...] como dos eventos culturais e de entretenimento
e dos transportes, especialmente da aviação", em Portugal e não só. Desde o dia 17 de maio que 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 (como para
turismo). Como condição, os passageiros têm obrigatoriamente de apresentar um comprovativo de
resultado negativo de teste laboratorial (RT-PCR) de rastreio ao vírus SARS-CoV-2, realizado nas 72
horas anteriores ao momento do embarque. Também a 17 de maio, o Reino Unido iniciou uma nova
etapa do plano de desconfinamento, incluindo autorização para viajar de férias para o estrangeiro, numa
altura em que apenas alguns países, entre os quais Portugal, permitem a entrada a britânicos. Nestas
declarações aos jornalistas, Valdis Dombrovskis abordou também o Plano de Recuperação e Resiliência
de Portugal, submetido à Comissão Europeia em meados de abril e prevendo um total de 16,6 mil
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milhões de euros (dos quais 13,9 mil milhões de euros dizem respeito a subvenções a fundo perdido),
falando em "muita ênfase na diversificação da economia, no reforço do valor acrescentado da economia
e na inovação". "E, por isso, penso que a concretização do Plano de Recuperação e Resiliência facilitará,
de facto, o crescimento económico sustentável em Portugal", concluiu Valdis Dombrovskis. Na sexta-
feira, o Governo apresentou o Plano Reativar o Turismo|Construir o Futuro, que define um investimento
de 6.112 milhões de euros no setor turístico português para ultrapassar a meta de 27.000 milhões de
euros de receitas turísticas em 2027. Ainda nesse dia, os embaixadores junto da União Europeia deram
"apoio unânime" ao acordo alcançado na quinta-feira sobre o "certificado digital Covid-19", que visa
facilitar a livre circulação no espaço comunitário desde o verão, faltando o aval final do Parlamento e
Conselho para este livre-trânsito comprovativo da testagem, recuperação ou vacinação entrar em vigor.
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ECONOMIA ONLINE

24/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Primeiros táxis voadores podem cruzar os céus da Europa em
2024
Regulador europeu para a aviação acredita que os primeiros táxis voadores poderão
chegar em 2024, para transporte de passageiros ou carga.

Os europeus poderão começar a ver os primeiros táxis voadores nos céus já a partir de 2024, disse o
regulador da aviação da Europa, citado pela Reuters (acesso pago, conteúdo em inglês). Seja para
transportes de passageiros ou para entrega de medicamentos, estes veículos estão cada vez mais perto
de serem uma realidade, com várias empresas a anunciarem desenvolvimentos neste campo.

“Acredito que o uso comercial de táxis (aéreos) pode começar a acontecer em 2024 ou 2025”, disse
Patrick Ky, diretor-executivo da Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA) esta quarta-
feira. O responsável citou números que indicam um mercado avaliado em 4,2 mil milhões de euros na
Europa até 2030, criando 90.000 postos de trabalho. Cerca de 31% deste mercado iria concentrar-se
em território europeu.

Protótipo de táxi voador que está a ser desenvolvido pela Rolls Royce.

A EASA já iniciou mesmo o processo de certificação de alguns projetos e espera que as primeiras
aprovações para estes táxis voadores aconteçam em 2024, salientou Patrick Ky. A rapidez com que
estes veículos entrarão em serviço dependerá ainda de aprovações operacionais, que avaliam fatores
como os potenciais riscos e se os voos serão feitos em centros urbanos.

O regulador está focado em projetos que envolvam veículos pilotados para o transporte de passageiros,
mas também que transportem e entreguem produtos, como medicamentos. Os veículos totalmente
autónomos ainda estão a alguns anos de distância, sublinhou Patrick Ky.

A startup alemã Volocopter, por exemplo, e vários patrocinadores de outros projetos esperam ter os
primeiros táxis voadores prontos a tempo dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024. A segurança é a
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principal preocupação à volta deste assunto, bem como o ruído.

Rolls-Royce vai construir táxis voadores Ler Mais

Um estudo levado a cabo pela EASA, citado pela Reuters, concluiu que cerca de 71% das pessoas
entrevistadas em seis áreas urbanas mostraram interesse em usar táxis aéreos ou os serviços de
entrega a partir dos mesmos. 41% dos entrevistados considera que as atividades médicas de
emergência sairiam beneficiadas com esta tecnologia. A maioria das pessoas mostrou preocupação com
o impacto nos pássaros ou insetos.
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JORNAL I

24/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2950

REACH: 14000

Preparar o Verão
Por: Cristóvão Norte
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DN

23/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

MAGAZINE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Abram alas para os ingleses
Uma avalaneha de turistas, sobretudo britânicos, chegou esta semana ao Algarve, depois
deo Reino Unido ter colocado Portugal na lista verde dos países seguros
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