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Regiões de turismo querem que lei 33/2013 seja "aperfeiçoada"
Entre as reivindicações das ERT , cujos presidentes participaram esta quarta-feira, 26 de
maio, no 7.º Vê Portugal - Fórum de T urismo Interno, estão as competências, assim como
a autonomia financeira e patrimonial destas entidades.

As entidade regionais de turismo (ERT) querem que a lei 33/2013, que ditou a atual organização regional
de turismo, seja “aperfeiçoada”, de forma a materializar a autonomia e competências que estão
previstas na legislação mas que, na prática, não são cumpridas.

Entre as principais reivindicações das ERT, cujos presidentes participaram esta quarta-feira, 26 de maio,
no painel Lei 33/2013 – Que futuro?, incluído no 7.º Vê Portugal – Fórum de Turismo Interno, promovido
pelo Centro de Portugal, estão a autonomia financeira e patrimonial destas entidades, assim como o
“próprio exercício de competências adstritas”, que, segundo João Fernandes, presidente da Região de
Turismo do Algarve, “acabam por não se concretizar na sua plenitude”.

“Tenderia a concordar que o desenho que foi concluído em 2013m com a lei 33, pressupunha um
conjunto de autonomias e competências que, depois, não se consubstanciam na realidade”, afirmou o
responsável, lembrando que a lei foi desenhada no tempo da troika, quando houve também “um
alargamento do perímetro do estado para efeito de contabilização da despesa pública que incluiu as ERT”,
o que acabou por trazer constrangimentos ao seu funcionamento.

Apesar de reconhecer que o atual modelo tem falhas, João Fernandes considera a lei 33/2013 também
tem virtudes, uma vez que pressupõe um modelo descentralizado, que tem levado ao sucesso que o
turismo nacional conheceu nos anos antes da pandemia.

“Ainda assim, podemos concluir que este modelo descentralizador produz resultados e o turismo tem
sucesso em todas as regiões portuguesas e isso não é por acaso, é porque é o primeiro modelo
descentralizado e regionalizado com capacidade setorial”, defendeu.

Opinião idêntica tem Vítor Silva, presidente do Turismo do Alentejo, que também reconhece que a lei
33/2013, “nos seus contornos gerais, é adequada”, ainda que considere que ela “não foi suficientemente
implementada no que diz respeito à autonomia das ERT e ao seu financiamento”, o que acaba por se
traduzir numa burocracia que não é compatível com o setor do turismo.

“O turismo é um setor elástico, que responde imediatamente quando tem uma oportunidade. Não pode
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ser um setor burocratizado”, criticou o presidente do Turismo do Alentejo, lamentando ainda que as ERT
tenham de pedir autorização do Turismo de Portugal para fazer um investimento que não esteja previsto
nos planos de ação, mesmo que tenham orçamento para isso.

“O turismo não é isto, é responder imediatamente à abertura de um mercado. O facto é que temos a
mesma lei desde 2013, mas a nossa autonomia tem sido reduzida. Não pode ser assim e as entidades
reivindicam isso, porque não sabemos o que a retoma nos vai trazer. Não podemos estar à espera que
seja um burocrata a resolver e a tomar decisões no turismo regional”, denunciou.

Em Lisboa, a posição de Vítor Costa é também idêntica, com o presidente do Turismo de Lisboa a
defender que “a lei deve ser aperfeiçoada”, ainda que entenda que ela “contém uma solução que serve
ou pode servir”, com “exceção da componente financeira, sobretudo, o processamento da componente
financeira”.

“A própria lei diz que os recursos que são providos do OE para as ERT, têm de passar pelo TP que, por
sua vez, tem de fazer um contrato com as regiões. Isto é uma aberração, não faz sentido. Se as
entidades têm autonomia administrativa e financeira, porque é que é necessário um intermediário?”,
criticou o responsável.

Vítor Costa denunciou ainda que, na prática, também existem alguns abusos, uma vez que “há um
mecanismo de tutela de legalidade”, que leva à “tendência para ir mais longe e dizer o que as ERT devem
fazer e incluir nos seus planos de atividade”.

Para o presidente do Turismo de Lisboa, devia existir uma relação de parceria entre as ERT e a tutela,
ainda que considera que a questão em torno da autonomia das ERT deva partir primeiro de se saber se,
num país pequeno como Portugal, se justifica a existência de estruturas regionais de turismo.

“Eu acho que, num país em que a sua força reside na sua diversidade, isso é essencial. A regionalização
tem mais de 100 anos porque se entendeu que é melhor encontrar plataformas para integrar os
interesses regionais e desenvolver as regiões”, acrescentou.

No Porto e Norte, também Luís Pedro Martins concorda com alterações à lei 33/2013 e, apesar de
reconhecer que “o espirito do legislador foi criar uma lei para resolver problemas, para servir o país, os
cidadãos e as regiões”, o certo é que, “saí à sua aplicação vai uma distância enorme”.

“O resultado que vemos passados oito anos é que é uma lei desatualizada e incongruente, que impede o
cumprimento da execução prevista nos planos de atividades, a execução e contratação de serviços,
dependência de financiamento comunitários, impedimento de contratação de recursos humanos,
elevados cativos e, mais forte que isto, o facto de não ter autonomia administrativa e financeira”,
denunciou.

Para o presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, o país está atualmente num momento em
que “não é de grande dificuldade dar o salto” e alterar a atual legislação, até porque há muito que o
problema está identificado.

“O problema está identificado e esta discussão está bem identificada pelo setor e tenho a certeza que o
problema não será da tutela do turismo, porque o próprio turismo já tinha abordado essa questão.
Portanto, se o problema está identificado, não é difícil fazer alterações ou até criar uma lei nova”,
afirmou.

O painel sobre o futuro da lei 33/2013 contou ainda com a participação de Pedro Machado, presidente
do Turismo do Centro de Portugal e anfitrião do evento, que também alinha nas criticas à legislação,
considerando que, apesar do “edifício do turismo estar bem construído” em Portugal, ele “não está a ser
cumprido”.

“O edifício está bem construído, mas não está a ser cumprido e é aqui que há um conflito entre a prática
e a lei 33/2013”, afirmou Pedro Machado, que criticou também a possibilidade que tem vindo a ser
avançada das ERT passaram para a dependência das CCDR.
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Turismo teme forte impacto de greve do SEF
Paralisação pode colocar em causa recuperação da região
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AMAL e Turismo do Algarve refutam pré-aviso de greve no SEF
Caso o sindicato mantenha a posição, entidades algarvias prometem avançar com pedido
de requisição civil
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Ano turístico 2021 no Algarve no fio da navalha – Algfuturo
Conforme divulgado em comunicado, a Algfuturo promoveu ontem ao final da tarde um
grande debate online de lançamento do ano turístico de 2021, o qual foi bastante intenso,
denso e como sempre acontece, construtivo, cujas grandes notas de enquadramento
como pressupostos de base, se transcrevem a seguir.

União Empresarial defende prioridade à vacinação no Algarve e assumir os testes no
regresso
Conforme divulgado em comunicado, a Algfuturo promoveu ontem ao final da tarde um grande debate
online de lançamento do ano turístico de 2021, o qual foi bastante intenso, denso e como sempre
acontece, construtivo, cujas grandes notas de enquadramento como pressupostos de base, se
transcrevem a seguir:

- O Algarve regista quebras na economia de 5 a 6 vezes mais do que a média nacional e não apenas do
dobro como se tem ouvido com frequência. Isto quer dizer que a crise é muito profunda, exigindo uma
atenção especifica que até agora as autoridades não lhe atribuíram.

Em vez disso, normalmente é o poder que sem participação nem audição vai marcando o ritmo,
frequentemente desadequado.

- Pela parte da Algfuturo, está disponível e reclama juntar-se na reflexão.

- A situação é de penúria social, apenas se evitando o pior pelo trabalho notável das Santas Casas da
Misericórdia, IPSS e autarquias, pelo que merecem voto de publico louvor e reconhecimento dos seus
dirigentes.

- Os prejuízos acumulados são astronómicos, com quebras no volume de negócios para 2020 e 2021
que no final deste ano poderão rondar cerca de 15.000 milhões de euros, na perspetiva de um verão
razoável.

Avaliada a situação do ano turístico, à partida conclui-se que o ano pode ser melhor que 2020,
mas:

1. 1. A situação não é nada do que se apregoava a semana passada, nada tendo a ver com
milhares e milhares de visitantes.

2. Tudo gira em torno da vacinação e da imunidade de grupo.
3. A dependência do Algarve é sobretudo do mercado britânico, resultado de políticas

promocionais erradas de muitos anos.
4. Quanto à questão polémica das vacinas e testes a nossa posição é firme e clara.

a) Desde o início que propusemos o seguinte:

- Vacinação/imunidade de grupo até fim de junho

- Promoção no final de abril/principio de maio

- Operacionalização

b) Neste momento, propomos:

- Vacinação concluída em toda a região até fim da primeira quinzena de julho.

- Que seja dada prioridade nacional na vacinação às regiões e zonas com dependência do turismo
superior a 50%, entre as quais o Algarve (no pressuposto que todas as situações de risco no país já
estão tratadas).

- É uma questão imperativa, estando a sustentabilidade do Algarve em causa.
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c) Por outro lado, está por definir como se resolvem as questões dos testes no regresso,
quanto à sua eficiência e custo.

- É mais uma questão que pode comprometer tudo.

- Propomos um Protocolo entre o Ministério do Turismo/Autarquias/Laboratórios em que o Governo
assumirá os custos dos testes (à conta de promoção) e as outras entidades tarefas a definir.

d) Nível de infetados

- Mais uma preocupação, dado que o número de infetados sobe todos os dias, mesmo no Algarve. É por
isso indispensável definir um quadro de medidas de prevenção.

Em conclusão, são muitos os milhões em jogo e a própria vitalidade de um sector e de uma
região.

Por isso, apelamos às entidades publicas para que assumam em pleno a realidade e sejam
tomadas medidas tendo em conta as especificidades da região.

 

Notícia
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CTP: É "impossível" alcançar objetivos para 2027 "se solução
aeroporto não for resolvida"
Além do aeroporto, também a atual situação da T AP é vista pelo presidente da
Confederação do T urismo de Portugal (CT P), Francisco Calheiros, como um obstáculo aos
objetivos definidos.

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, considera que “é
impossível” que Portugal atinja os objetivos previstos para 2027 “se a solução aeroporto não for
resolvida”, num problema que, segundo o responsável, já deixou de ser um apelo para ser tornar numa
“exigência”.

“Não é possível chegar a 2027 com estes números com a única estrutura aeroportuária de Lisboa como
está. Relembro o que foram os anos de 2018 e 2019. É impossível chegar a estes números se a solução
aeroporto não for resolvida. E, de facto, a questão do aeroporto deixou de ser um apelo, é uma
exigência”, afirmou o presidente da CTP, que participou na sessão de encerramento do 7.º Vê Portugal –
Fórum de Turismo Interno, que decorreu nas Caldas da Rainha, promovido pelo Turismo Centro de
Portugal.

Além da questão do aeroporto, também o papel da TAP será fundamental para que o país alcance os
objetivos estabelecidos para o turismo em 2027, defende Francisco Calheiros, que se mostra
preocupado com as recentes notícias sobre a companhia aérea de bandeira nacional.

“É preciso perceber o que é a politica de hub, é preciso perceber que não se pode ter uma TAPzinha e é
preciso perceber que não se gere uma empresa que há oito meses não tem comissão executiva. De
facto, as notícias são preocupantes, mas desejamos o melhor à TAP porque o turismo português precisa

8/60



da TAP”, referiu.

No curto prazo, o presidente da CTP mostrou-se ainda preocupado com o pré-aviso de greve no SEF,
que vai realizar uma paralisação parcial entre 1 e 15 e junho, considerando que esta greve “é
inaceitável”, principalmente numa altura em que o mercado britânico começa a procurar Portugal.

“Tivemos a sorte de ter o corredor aberto com o Reino Unido, ora, termos agora um pré-aviso de greve
por parte do SEF é inaceitável. Não estou a contestar o direito constitucional à greve, estou é a
contestar que umas dezenas de pessoas, que nem sequer foram prejudicadas nos seus salários por
serem funcionários públicos, poderem prejudicar a vida de milhares e milhares de pessoas que trabalham
no setor do turismo”, criticou.

Francisco Calheiros diz já ter apelado “a todo o governo” para que o pré-aviso de greve seja levantado,
uma vez que, entende, “não é aceitável haver uma situação de greve do SEF, porque no caso do Reino
Unido, além do controlo sanitário, há também o controlo de passaportes”.

O presidente da CTP apelou ainda à operacionalização célere do novo plano para a reativação do turismo
nacional, uma vez que, acrescentou, as empresas do turismo já não têm tesouraria que lhes permita
esperar mais.

“O plano foi aprovado e, neste momento, estamos com grande ansiedade para que o plano veja a luz do
dia e temos de saber urgente quando e como estes apoios chegam às nossas empresas. Se há um ano
tínhamos tesouraria para esperar, neste momento, ela não existe. E, portanto, é fundamental que estas
linhas sejam definidas o mais rapidamente possível”, reivindicou.

Recorde-se que o plano  “Reativar Turismo | Construir Futuro”, que foi lançado na semana passada pelo
ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, mantém os objetivos que já tinham sido traçados para o
turismo na Estratégia Turismo 2027, que foi lançada em 2017, e que prevê receitas de 27 mil milhões de
euros e 27 milhões de turistas em 2027
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"Setor do turismo não necessita de reformas estruturais", diz
SET
Rita Marques participou esta manhã no 7.º Vê Portugal - Fórum de T urismo Interno, onde
justificou o lançamento do plano “Reativar Turismo | Construir Futuro”.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, defendeu esta quarta-feira, 26 de maio, que “o setor
do turismo não necessita de reformas estruturais”, motivo pelo qual não foi colocado no Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR), tendo sido antes lançado um “plano específico que garanta a aceleração
do setor”.

“Muitas vozes deram conta que deveríamos estar no PRR, eu queria vincar que o setor do turismo não
necessita de reformas estruturais, a governança é adequada, os nossos ativos são extraordinários, a
rota de crescimento estava a ser vivida de uma forma sustentável. Evidentemente que precisamos, sim,
de um plano especifico que garanta a aceleração do setor, de modo a que possamos atingir em 2027 as
métricas a que nos propusemos atingir em 2017”, explicou a governante, durante o 7.º Vê Portugal –
Fórum de Turismo Interno.

Segundo Rita Marques, a oportunidade para lançar este plano, que prevê mais de seis mil milhões de
euros para ajudar à retoma e recuperação turística, surgiu na semana passada, com a integração de
Portugal na lista verde do Reino Unido, o que trouxe vantagens competitivas a Portugal face a destinos
concorrentes.

“Estamos, nesta altura, a virar a página, sendo certo que, na semana passada, com a integração de
Portugal na lista verde do Reino Unido, encontramos uma oportunidade, principalmente quando
comparado com o posicionamento dos países concorrentes. Nessa perspetiva, entendemos que era o
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momento certo, o momento adequado para lançarmos um plano de ativação do turismo”, referiu.

A secretária de Estado do Turismo falou, depois, sobre os quatro pilares que estão subjacentes ao novo
plano “Reativar Turismo | Construir Futuro” – empresas, confiança, posicionamento internacional e
futuro -considerando, que, nas empresas, a prioridade é a capitalização, pois as empresas terão perdido
cerca de mil milhões de euros durante a pandemia, e que, no que diz respeito à confiança, é necessário
dar condições aos empresários para “coadunar as suas infraestruturas e equipamentos a esta nova
rotina que tenta salvaguardar as medidas de natureza sanitária”.

Nesse sentido, acrescentou a governante, vai ser lançado “muito em breve o Adaptar 2.0, que foi uma
iniciativa reconhecidamente marcante em fase de pandemia e que agora terá uma continuidade”.

Já no que diz respeito ao posicionamento internacional, o objetivo é assegurar que ele se mantém
competitivo e que gera negócio, ainda que, apontou ainda Rita Marques, seja também necessário
garantir que Portugal comunica “bem lá fora”.

“Em ano de pandemia, Portugal foi reconhecido como a melhor marca turística da Europa. Alguma coisa
teremos, seguramente, todos feito bem. Nessa perspetiva, saímos novamente na frente e temos de
continuar a passar a palavra e a mensagem correta, evidenciando o que temos de melhor e contornando
os níveis de concorrência, que vão sendo muito relevantes nesta fase de arranque”, explicou.

Rita Marques referiu mesmo que, apesar dos “números horribilis” relativos à pandemia que Portugal
apresentou no início deste ano, a imagem do país não saiu prejudicada, considerando mesmo que esta
deverá até ter sido reforçada. “Volvidos estes meses, estamos na frente, conseguimos uma notoriedade
internacional que me atrevo a dizer que saiu reforçada fruto desta pandemia e decorrente das iniciativas
pioneiras que fomos desenvolvendo”, acrescentou.

Em relação ao último pilar, a secretária de Estado do Turismo explicou ainda que o objetivo, além de
passar, no curto prazo, pelo restabelecimento da mobilidade na Europa, o que vai ser conseguido com a
entrada em vigor do certificado digital europeu, passa também por criar uma estratégia europeia para o
turismo, que Portugal que lançar e que espera que tenha continuidade.

“Este quarto pilar que tem a ver com o futuro, depende muito do que está a ser feito na Europa a nível
imediato, com a reposição da mobilidade aérea, mas também com uma ambição mais forte que temos,
que é desenhar uma estratégia para o turismo 2030-2050 no contexto europeu”, indicou a governante.

Rita Marques lembrou que a presidência portuguesa do Conselho Europeu já lançou esse desafio e espera
agora que o organismo europeu vote favoravelmente as conclusões.

“Estou muito expectante em poder anunciar muito em breve que Portugal lançou uma agenda europeia,
uma agenda de turismo2030-2050, que espero que possa ter continuidade com a presidência eslovena”,
concluiu.
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Rota Vicentina estreia série para mostrar “este pedaço de terra e
toda a rede viva que dele faz parte”
Já está no Youtube o primeiro de quatro episódios da mini-série Retratos do Sudoeste,
pela Associação Rota Vicentina. E está repleta de histórias de resiliência.

O polvo esticado ao sol, os mariscadores a arrancarem das rochas cachos de percebes, as memórias da
pesca à linha nos tempos em que no mar havia fartura. As imagens dos pequenos barcos que exploram
os pequenos portos e o relato das pessoas que dedicaram a vida ao mar são a base do primeiro de
quatro episódios da mini-série Retratos do Sudoeste que procura guardar as raízes da região.

Está online A Pesca (3'51'') e está agendado para Junho o lançamento no YouTube dos restantes três
episódios — Terra Sagrada, A Cortiça e O Medronho — nos quais a Associação Rota Vicentina procura
mostrar “este pedaço de terra e toda a rede viva que dele faz parte”.

Nas próximas terças-feiras (dias 1, 8 e 15), serão lançados pequenos documentários, que exploram a
relação simbiótica das gentes que nesta zona viveram e vivem e que levam com cada um dos temas
propostos, bem como e o seu impacto na cultura e economia da região.

“Cada uma destas quatro histórias desenvolve, durante três a oito minutos, alguns temas da presença
humana num formato em que o depoimento de pessoas que vivem ‘com as mãos na massa’ é alternado
com uma visão mais generalizada e contextual de historiadores”, explica a Associação Rota Vicentina.

Esta “viagem”, um complemento directo do filme A Costa das Cegonhas – Retrato Natural do Sudoeste,
de Luís Quinta e Ricardo Guerreiro — que estreará na SIC em Julho, em data a anunciar — inicia-se com
as histórias de resiliência das pessoas do litoral, segue-se um filme sobre o efeito de atracção que a
paisagem exerce sobre as pessoas que visitam o Sudoeste e termina com dois episódios dedicados à
arte da extracção da cortiça e da apanha do medronho.

Refira-se que a Rota Vicentina, apoiada por uma rede de 200 empresas de diferentes sectores assim
como um conjunto de agentes locais, é uma Associação sem fins lucrativos, responsável por gerir,
integrar, dinamizar, desenvolver e promover os trilhos e a oferta turística associada ao produto turístico
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que a Rota Vicentina representa.
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Universidade do Algarve volta a destacar-se no Shangai Ranking
na área do Turismo
A Universidade do Algarve volta a integrar a lista das melhores do mundo no Shanghai
Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2021, destacando-se novamente na área
de Hospitality & Tourism Management.

Nesta edição, recentemente publicada, a UAlg manteve-se no Top 100 do Shangai Ranking, que
selecionou as 300 melhores instituições de todo o mundo.

Com uma vasta experiência na investigação e na formação na área do Turismo e Gestão Hoteleira, a
UAlg oferece um leque muito variado de cursos, que, anualmente, formam profissionais altamente
qualificados que desempenham funções nas mais prestigiadas empresas da indústria do Turismo à escala
global.

Ao nível da investigação, a UAlg é sede do Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e Bem-
Estar (Cin Turs), avaliado com Muito Bom, pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), e acolhe um
polo do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo (CiTUR), avaliado com Bom
pela FCT.

Atualmente, nesta área a UAlg possui um Curso Técnico Superior Profissional (CTeSP) em Gestão de
Animação Turística, duas licenciaturas, Turismo e Gestão Hoteleira, e dois mestrados, Direção e Gestão
Hoteleira e Turismo, lecionados em português. Em língua inglesa, a Academia algarvia oferece três
mestrados, Gestão (ramo turismo), Gestão das Organizações Turísticas e Economia do Turismo e
Desenvolvimento Regional, e um doutoramento em Turismo, o primeiro criado em Portugal, em 2007.

A Universidade do Algarve integra também este ranking nas seguintes áreas: Oceanografia, Ecologia,
Ciências da Terra, Ciências Agrárias e Farmácia e Ciências Farmacêuticas.

Para o reitor Paulo Águas “o resultado no Shangai Ranking volta a reconhecer a qualidade da produção
científica desenvolvida pela Universidade do Algarve nestas áreas. A manutenção da posição no TOP 100
é um sinal de consolidação do percurso desenvolvido”.

Recorde-se que o Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects é o mais antigo e um dos
mais prestigiados rankings do mundo e baseia-se em indicadores de produtividade científica e qualidade
da investigação, utilizando diferentes indicadores recolhidos de bases de dados reconhecidas
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internacionalmente, tais como o número de artigos científicos publicados, a qualidade das publicações
científicas medida através do número de artigos que integram a categoria dos mais citados na área em
avaliação, o número de citações, os artigos publicados com colaboração internacional (índice de
internacionalização) e prémios recebidos.

Nesta edição do ranking são avaliadas 54 áreas científicas, nas quais são listadas até 500 instituições de
ensino superior, de entre mais de 1800 instituições oriundas de 93 países.
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Universidade do Algarve volta a destacar-se no Shangai Ranking
na área do Turismo
A Universidade do Algarve volta a integrar a lista das melhores do mundo no Shanghai
Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2021, destacando-se novamente na área
de Hospitality & T ourism Management. Nesta edição, a UAlg manteve-se no T op 100 do
Shangai Ranking, que selecionou as 300 melhores instituições de todo o mundo.

A Universidade do Algarve volta a integrar a lista das melhores do mundo no Shanghai Ranking’s Global
Ranking of Academic Subjects 2021, destacando-se novamente na área de Hospitality & Tourism
Management. Nesta edição, a UAlg manteve-se no Top 100 do Shangai Ranking, que selecionou as 300
melhores instituições de todo o mundo.
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Com uma vasta experiência na investigação e na formação na área do Turismo e Gestão Hoteleira, a
UAlg oferece um leque muito variado de cursos, que, anualmente, formam profissionais altamente
qualificados que desempenham funções nas mais prestigiadas empresas da indústria do Turismo à escala
global. Ao nível da investigação, a UAlg é sede do Centro de Investigação em Turismo, Sustentabilidade e
Bem-Estar (Cin Turs), avaliado com «Muito Bom», pela Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT), e
acolhe um polo do Centro de Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo (CiTUR), avaliado
com «Bom» pela FCT. Atualmente, nesta área, a UAlg possui um Curso Técnico Superior Profissional
(CTeSP) em Gestão de Animação Turística, duas licenciaturas, Turismo e Gestão Hoteleira, e dois
mestrados, Direção e Gestão Hoteleira e Turismo, lecionados em português. Em língua inglesa, a
Academia algarvia oferece três mestrados, Gestão (ramo turismo), Gestão das Organizações Turísticas
e Economia do Turismo e Desenvolvimento Regional, e um doutoramento em Turismo, o primeiro criado
em Portugal, em 2007.

A Universidade do Algarve integra também este ranking nas seguintes áreas: Oceanografia, Ecologia,
Ciências da Terra, Ciências Agrárias e Farmácia e Ciências Farmacêuticas. “O resultado no Shangai
Ranking volta a reconhecer a qualidade da produção científica desenvolvida pela Universidade
do Algarve nestas áreas. A manutenção da posição no TOP 100 é um sinal de consolidação do
percurso desenvolvido”, entende o reitor Paulo Águas.

Recorde-se que o Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects é o mais antigo e um dos
mais prestigiados rankings do mundo e baseia-se em indicadores de produtividade científica e qualidade
da investigação, utilizando diferentes indicadores recolhidos de bases de dados reconhecidas
internacionalmente, tais como o número de artigos científicos publicados, a qualidade das publicações
científicas medida através do número de artigos que integram a categoria dos mais citados na área em
avaliação, o número de citações, os artigos publicados com colaboração internacional (índice de
internacionalização) e prémios recebidos. Nesta edição do ranking são avaliadas 54 áreas científicas, nas
quais são listadas até 500 instituições de ensino superior, de entre mais de 1.800 instituições oriundas de
93 países.
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A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos, os
municípios e a Região do Turismo do Algarve, pedem o fim da
greve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
A Associação de Hotéis e Empreendimentos T urísticos, os municípios e a Região do
Turismo do Algarve, pedem o fim da greve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos, os municípios e a Região do Turismo do Algarve,
pedem o fim da greve do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
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Assuntos em destaque na Região do Algarve através do Sul
Informação
Assuntos em destaque na Região do Algarve através do Sul Informação
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Portugal faces new travel threat
As the Resident went to press, authorities in the Algarve were ‘mobilising’ to try and head
off a strike called by border guards for Faro airport.

As the Resident went to press, authorities in the Algarve were ‘mobilising’ to try and head off a strike
called by border guards for Faro airport.
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Fears are that just as tourists are planning to start returning to the region, another raft of negative
publicity could send them planning holidays in other destinations.

The SEF strike would undoubtedly cause travel chaos. Earlier this month, a strike called at Lisbon airport
caused enormous queues when incoming flights were still at a minimum.

The threat has already seen AMAL, the region’s municipalities association, and RTA, the Algarve tourism
board, put out a statement stressing they will pressure the government to call a civil requisition unless
SEF reconsiders

The issue has nothing to do with the legitimate constitutional right to strike, said the statement – nor
with SEF’s arguments over the way the government has tried to ‘extinguish’ the service without any
debate in parliament.

“What is at stake is the right to work of many residents of the Algarve; the right to recover the region’s
economy at a sensitive period in which the country has an edge over touristic destinations.

“We cannot waste this advantage after a long period with no activity that has strongly impacted on
Algarvian businesses and families,” said the release, signed by António Pina, president of AMAL, and João
Fernandes, president of the RTA.

In the wider context, APAVT, the Portuguese travel and tourism association, has dubbed SEF’s plans an
“obvious economic threat against Portugal at the precise moment that the recovery of tourism is making
its first steps in this new phase of pandemic crisis, in which principal touristic markets have their eyes on
Portugal”.

To even consider industrial action “could ruin the summer”, says the association.

This is clearly what SEF has realised. At loggerheads with the government which it has accused of
mounting “a political and constitutional coup” (read ‘The Back Story’ further on), from SEF’s point of
view, this is a ‘major bargaining chip’ moment.

In the pre-announcement for industrial action sent by SEF’s syndicate to the government last week, the
service outlined how it intends to protest.

Says Expresso, inspectors will be refusing to work from 5am to 9am at Lisbon airport between 1-15
June, and between 9am and midday at Faro airport.

There is no strike action outlined for Porto (very possibly because this has less tourist traffic).

Madeira, however, has various actions planned: on May 31, June 7/14/21 and 28 – all timed for
between 9am and midday (a crucial time for incoming tourist traffic).

Says APAVT, the plans will undermine confidence in Portugal as a touristic destination: “Every day that
passes without this (strike) being called off will produce irredeemable negative effects on reservations.”

This fight was always going to get ‘dirty’: the way the government ‘decided’ SEF’s extinction has already
been widely criticised.

AMAL and RTA have a two-pronged ‘attack’: they are putting pressure on the government (in the form of
decreeing a civil requisition, which would impel SEF to work – regardless of the plans to strike), and they
are also joining forces with business associations and other ‘partners’ to try and “pressure the SEF union
to back off”.

As António Pina remarked to national television on Monday, the service won’t make any friends if it
carries through its threat to strike – and friends are exactly what SEF needs if it is to have any chance of
survival.

The Back Story
SEF has been in the news for ‘all the wrong reasons’ for the past year, due to the death of a Ukrainian
job-seeker at a temporary holding centre at Lisbon airport in March 2020.

Three SEF inspectors have been handed jail sentences for their part in the brutal beating of Ihor
Homeniuk; the government has paid over €800,000 in compensation to the man’s widow and family
members. But the incident ‘accelerated’ plans which the government claims were already ‘in the melting
pot’ to merge the service with other police forces and incorporate the bureaucratic side of SEF’s activities
into a new entity altogether: SEA – standing for Serviço de Estrangeiros e Asilo.
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SEF doesn’t accept this. Indeed, the union believes the ‘rush’ to extinguish SEF has been manufactured to
try and paper over the sinking reputation of minister for interior administration Eduardo Cabrita – a man
described by leading political commentator Luís Marques Mendes recently as ‘dogged by disaster’.

President of SEF’s syndicate Acácio Pereira says the fact that SEF’s extinction was ‘announced’ in
government newspaper Diário da República is meaningless: it should have passed through parliament
first.

This is the root of SEF’s strike action – and the service is wholeheartedly supported in its reasoning by
minority parties on both sides of the house, all of which believe there should be a debate – and a vote –
on the matter before anything is decided.

Today (Thursday) will see a bid by the CDS centre-right party to move this possibility along. The party
has called for “questions of sovereignty, security and circulation of people” to be discussed along with “a
project of resolution” for the restructuring of SEF to be submitted to parliament.

It will be difficult for the government to ‘carry on regardless’ – particularly since the so-called ‘father of
Portugal’s Constitution’, law professor Jorge Miranda, has dubbed the executive’s decision-making
“patently unconstitutional”.

Jorge Miranda, a senior professor at Lisbon’s University of Law, was asked to ‘pronounce’ on the
controversy for SCIF, the syndicate that represents SEF inspectors. His ‘learned opinion’ has been seen
by journalists at Diário de Notícias who wrote on Tuesday evening: “Jorge Miranda says SEF’s extinction
without going to parliament is unconstitutional.”

Thus, the government has five days to work this mess out or see tourism caught in the crossfire.

According to Observador on Tuesday evening, SEF is still adamant its the strike will go forwards: “The
syndicate says it is the last option” and that “professionals of SEF cannot be held responsible for
whatever damages the action will cause”. Indeed the syndicate says that as far as it’s concerned, the
strike “must be exclusively borne by Eduardo Cabrita and the government that sustains him”.

By NATASHA DONN

 

Notícia
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Quercus atribui Qualidade de Ouro a 93 praias no Algarve
As praias olhanenses Armona Mar, Armona Ria, Fuseta Mar e Fuseta Ria voltaram a
conquistar este ano a distinção «Praia Qualidade de Ouro 2021».
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Portimão’s João de Arens beach named “best in Europe” by UK
travellers
T he secluded beach of João de Arens in Portimão has been named the “best beach in
Europe” by UK travellers, according to online travel platform Vacaay.

The secluded beach of João de Arens in Portimão has been named the “best beach in Europe” by UK
travellers, according to online travel platform Vacaay.
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“With more than 500,000 UK travellers creating their bucket-list itineraries through the platform, Vacaay
is reporting that more British users included the Algarve’s João de Arens beach in their itinerary than any
other beach in Europe,” the platform said in a statement to the press.

“Whilst not the easiest beach to get to, it is understandable why the remote João de Arens was voted
number one, with its majestic golden cliffs and crystal-clear turquoise waters making it one of the most
visually-appealing beaches in the world,” it adds.

Vacaay CEO Pete McKeon said COVID has reshaped the travel industry, with holidaymakers steering clear
of built-up areas in favour of secluded destinations.

“COVID has made us rethink the way we travel, and more specifically, where we travel to,” said Mr
McKeon.

“There’s a growing trend toward holidaying in remote destinations in order to avoid crowded spaces and
comply with social distancing measures,” he added.

João de Arens wasn’t the only surprise on the list, which also included Alogomandra beach on the Greek
island of Milos and Cala San Nicola on the Italian island of Favignana, the platform said.

“Vacaay is putting lesser-known destinations on the map and driving awareness of secluded regions that
travellers may never have even heard of, or ever considered visiting,” Mr McKeon added.

Readers may recall that a massive project to build three hotels in the João de Arens area, often described
as one of the last untouched spots of Portimão’s coastline, received an environmental ‘thumbs down’ last
year.
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Idealista: Reservas de alojamentos turísticos em Portugal
disparam 45%
Perante o aumento da procura, verifica-se também um acréscimo dos preços.

O levantamento de restrições e a evolução associada ao plano de vacinação estão a levar a que os
portugueses reservem as suas férias. Dados da plataforma Idealista, divulgados esta quinta-feira,
revelam que as reservas de alojamento turístico aumentaram 45% na primeira semana de maio, em
comparação com a anterior.

Quanto aos preços, verificou-se um acréscimo: "Reservar um alojamento turístico no final de março,
custava em média 107 euros por noite. Já na primeira semana de maio, com a crescente subida das
reservas, os preços subiram 10,6%, fixando-se, em média por alojamento e noite, em 118 euros".

O número de reservas entre a semana de 29 de março e 4 de abril e a primeira semana de maio
registou um aumento expressivo na ordem dos 105%. "Já na semana entre 26 de abril e 2 de maio,
altura em que foi anunciada o fim do estado de emergência no país, o aumento no número de reservas
foi de 25% face à semana anterior", conclui o Idealista.

Quais são as preferências dos portugueses para este ano?

Relativamente ao tipo de reservas, na primeira semana de maio, as férias mais curtas foram agendadas
para o mês de junho, enquanto as estadias mais longas foram reservadas para julho e agosto, de
acordo com o mesmo estudo.

"Isto pode significar que os turistas estão a antecipar as suas férias antes que haja um novo
confinamento ou novas restrições às viagens pelos municípios", pode ler-se.

Leia Também: Juros da dívida sobem a dois anos, caem a cinco e mantêm-se a 10 anos
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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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Reservas de alojamentos turísticos em Portugal disparam 45%
numa semana
O levantamento de algumas medidas de confinamento provocadas pela pandemia da
Covid-19 e o crescente otimismo em relação ao avançado processo de vacinação, fez com
que o número de reservas de alojamentos turísticos, tanto em hotéis como em
apartamentos, disparasse 45% na primeira semana de maio face à semana anterior.

 

29/60



O levantamento de algumas medidas de confinamento provocadas pela pandemia da Covid-19 e o
crescente otimismo em relação ao avançado processo de vacinação, fez com que o número de reservas
de alojamentos turísticos, tanto em hotéis como em apartamentos, disparasse 45% na primeira semana
de maio face à semana anterior.

 

Com base no relatório publicado pela Avaibook, o software de gestão de reservas do idealista, o
número de reservas efetuadas entre a semana de 29 de março e 4 de abril e a primeira semana de
maio, registou um aumento bastante expressivo na ordem dos 105%. Já na semana entre 26 de abril e
2 de maio, altura em que foi anunciada o fim do estado de emergência no país, o aumento no número
de reservas foi de 25% face à semana anterior.

 

Relativamente aos preços, reservar um alojamento turístico no final de março, custava em média 107
euros por noite. Já na primeira semana de maio, com a crescente subida das reservas, os preços
subiram 10,6%, fixando em média por alojamento e noite em 118 euros. 

 

Relativamente ao tipo de reservas, na primeira semana de maio, as férias mais curtas foram agendadas
para o mês de junho, enquanto as estadias mais longas foram reservadas para julho e agosto, revelam
os dados.  Isto pode significar que os turistas estão a antecipar as suas férias antes que haja um novo
confinamento ou novas restrições às viagens pelos municípios. O número de reservas para o próprio
mês de maio - cerca 40% do total - também mostra isso mesmo.

 

Só os meses de verão representam 56,2% de todas as reservas efetuadas no início de maio. Tanto
nesta semana, como no total de reservas registadas entre final de março e início de maio, verifica-se que
entre outubro e dezembro o número de agendamentos é residual (2,85%), o que mostra que a
incerteza do futuro ainda influencia os planos de férias no médio prazo.
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Operadores remetem recuperação do turismo para 2024 e pedem
manutenção de apoios
“Não há recuperação rápida”, assegurou o vice-presidente da Associação da Hotelaria de
Portugal (AHP), Frederico Costa, considerando que se o setor da hotelaria “conseguisse
atingir, em 2021, 40 a 50% dos resultados que conseguiu em 2019 já seria um resultado
fantástico”

Organizações do setor do turismo manifestaram esta quarta-feira um otimismo moderado na retoma
das atividades no período pós-pandemia, mas alertaram para a necessidade de o Estado manter os
apoios às empresas cuja recuperação estimam demorar até 2024.

“Não há recuperação rápida”, assegurou o vice-presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP),
Frederico Costa, considerando que se o setor da hotelaria “conseguisse atingir, em 2021, 40 a 50% dos
resultados que conseguiu em 2019 já seria um resultado fantástico”.

Porém, na sua perspetiva, a realidade é que o setor “está muito longe da recuperação” e “nunca chegará
aos níveis de 2019 antes de 2024”.

A posição foi expressa nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, durante o VII Fórum de Turismo
Interno “Vê Portugal”, num painel em que responsáveis por organizações representativas da
restauração, agências de viagens, animação turística e aluguer de automóveis secundaram a ideia de
que, para muitas empresas do setor, “o pior ainda está para vir”.

“Haveremos de ter uma retoma lenta, mas haverá um hiato de tempo em que muita gente vai sofrer”,
afirmou o vice-presidente da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP),
Carlos Moura, aludindo à queda das receitas turísticas internacionais, que diminuíram de 18,4 mil milhões
de euros em 2019 para 7,7 mil milhões em 2020, ou à perda, de 101 mil postos de trabalho nas áreas
do alojamento turísticos e da restauração, quando comparados os dados do primeiro trimestre deste
ano com o período homólogo do ano passado.
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Um panorama que afeta igualmente o setor dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor,
que “teve em 2020 o pior ano de sempre”, de acordo o secretário-geral da ARAC, Joaquim Robalo
Almeida.

Os dados da associação apontam para uma queda de 64% na faturação, entre os anos de 2019 e 2020,
bem como, durante o mesmo período, de uma descida de 29% na frota média e de 48% nos contratos
celebrados.

Num ano “dramático para este que foi um dos setores do turismo mais afetados”, as empresas de
aluguer de viaturas conseguiram, ainda assim “manter a maioria dos postos de trabalho”.

Já o mesmo não pode dizer a Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e
Eventos (APECATE ), cujo presidente, António Marques Vidal, lembra que a paragem a que a pandemia
de covid-19 obrigou levou as empresas a dispensarem “muitos profissionais”, debatendo-se agora com
a “falta de pessoal especializado” para poderem retomar a atividade.

Com a retoma do setor turístico a perspetivar-se “lenta” e a “ritmos diferentes para cada subsetor”, os
empresários alertaram hoje para a necessidade de “serem mantidos apoios pelo menos até ao final do
ano”, tanto mais que “os custos sociais [da pandemia de covid-19] vão chegar em forma de falência de
empresas e de desemprego”, afirmou o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira.

Os responsáveis das organizações setoriais, na qualidade de oradores num painel sobre “comercialização
e venda”, sublinharam a necessidade de o país apostar no turismo doméstico e de proximidade para
alavancar a recuperação das empresas e alertaram para que, “se não houver retoma do turismo, não
haverá recuperação da economia”, dada a importância do setor no Produto Interno Bruto (PIB) do país.

O VII Fórum de Turismo Interno “Vê Portugal”, decorreu ao longo desta quarta-feira no Centro Cultural e
de Congressos (CCC) das Caldas da Rainha.

Organizado pelo Turismo do Centro, o fórum contou com mais de 600 pessoas inscritas e a participação
de palestrantes nacionais e internacionais que debateram questões relacionadas com o turismo interno.

32/60



EXECUTIVE DIGEST

27/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Operadores remetem recuperação do turismo para 2024 e pedem
manutenção de apoios
Organizações do setor do turismo manifestaram hoje um otimismo moderado na retoma
das atividades no período pós-pandemia, mas alertaram para a necessidade de o Estado
manter os apoios às empresas cuja recuperação estimam demorar até 2024.

Organizações do setor do turismo manifestaram hoje um otimismo moderado na retoma das atividades
no período pós-pandemia, mas alertaram para a necessidade de o Estado manter os apoios às
empresas cuja recuperação estimam demorar até 2024.

“Não há recuperação rápida”, assegurou hoje o vice-presidente da Associação da Hotelaria de Portugal
(AHP), Frederico Costa, considerando que se o setor da hotelaria “conseguisse atingir, em 2021, 40 a
50% dos resultados que conseguiu em 2019 já seria um resultado fantástico”.

Porém, na sua perspetiva, a realidade é que o setor “está muito longe da recuperação” e “nunca chegará
aos níveis de 2019 antes de 2024”.

A posição foi expressa nas Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, durante o VII Fórum de Turismo
Interno “Vê Portugal”, num painel em que responsáveis por organizações representativas da
restauração, agências de viagens, animação turística e aluguer de automóveis secundaram a ideia de
que, para muitas empresas do setor, “o pior ainda está para vir”.

“Haveremos de ter uma retoma lenta, mas haverá um hiato de tempo em que muita gente vai sofrer”,
afirmou o vice-presidente da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP),
Carlos Moura, aludindo à queda das receitas turísticas internacionais, que diminuíram de 18,4 mil milhões
de euros em 2019 para 7,7 mil milhões em 2020, ou à perda, de 101 mil postos de trabalho nas áreas
do alojamento turísticos e da restauração, quando comparados os dados do primeiro trimestre deste
ano com o período homólogo do ano passado.

Um panorama que afeta igualmente o setor dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor,
que “teve em 2020 o pior ano de sempre”, de acordo o secretário-geral da ARAC, Joaquim Robalo
Almeida.

Os dados da associação apontam para uma queda de 64% na faturação, entre os anos de 2019 e 2020,
bem como, durante o mesmo período, de uma descida de 29% na frota média e de 48% nos contratos
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celebrados.

Num ano “dramático para este que foi um dos setores do turismo mais afetados”, as empresas de
aluguer de viaturas conseguiram, ainda assim “manter a maioria dos postos de trabalho”.

Já o mesmo não pode dizer a Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e
Eventos (APECATE ), cujo presidente, António Marques Vidal, lembra que a paragem a que a pandemia
de covid-19 obrigou levou as empresas a dispensarem “muitos profissionais”, debatendo-se agora com
a “falta de pessoal especializado” para poderem retomar a atividade.

Com a retoma do setor turístico a perspetivar-se “lenta” e a “ritmos diferentes para cada subsetor”, os
empresários alertaram hoje para a necessidade de “serem mantidos apoios pelo menos até ao final do
ano”, tanto mais que “os custos sociais [da pandemia de covid-19] vão chegar em forma de falência de
empresas e de desemprego”, afirmou o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira.

Os responsáveis das organizações setoriais, na qualidade de oradores num painel sobre “comercialização
e venda”, sublinharam a necessidade de o país apostar no turismo doméstico e de proximidade para
alavancar a recuperação das empresas e alertaram para que, “se não houver retoma do turismo, não
haverá recuperação da economia”, dada a importância do setor no Produto Interno Bruto (PIB) do país.

O VII Fórum de Turismo Interno “Vê Portugal”, decorreu ao longo do dia de hoje no Centro Cultural e de
Congressos (CCC) das Caldas da Rainha.

Organizado pelo Turismo do Centro, o fórum contou com mais de 600 pessoas inscritas e a participação
de palestrantes nacionais e internacionais que debateram questões relacionadas com o turismo interno.
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BARLAVENTO

26/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • GASTRONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Três praias no concelho de Lagos têm «Qualidade de Ouro»
Luz, Porto de Mós e Meia Praia foram as praias lacobrigenses galardoadas este ano.

Luz, Porto de Mós e Meia Praia foram as praias lacobrigenses
galardoadas este ano.
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Esta distinção, atribuída pela Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza, distingue
anualmente as zonas balneares que obtiveram classificação de «Excelente» no que toca à qualidade da
água, sendo atribuída neste ano às praias da Luz, Porto de Mós e Meia Praia.

Os critérios definidos pela entidade para 2021 basearam-se em parâmetros de qualidade de água
«excelente» nas últimas cinco épocas balneares (2016-2020), bem como em análises realizadas na
última época balnear com resultados melhores do que os valores definidos para o percentil 95 do anexo I
da Diretiva relativa a águas balneares.

É também requisito não ter decorrido qualquer tipo de ocorrência/aviso de desaconselhamento de
prática balnear, proibição da prática balnear e/ou interdição temporária da praia.

Esta distinção vem juntar-se à atribuição da Bandeira Azul 2021 às praias da Luz, Porto de Mós, D. Ana e
Meia Praia.

A iniciativa Bandeira Azul, promovida em Portugal pela Associação Bandeira Azul da Europa, é um símbolo
de qualidade ambiental atribuído anualmente a praias, fluviais e costeiras, que cumpram um conjunto de
critérios como «Informação e Educação Ambiental», «Qualidade da Água», «Gestão Ambiental e
Equipamentos» e «Segurança e Serviços».

Também para este ano, no âmbito da candidatura ao programa «Praia Saudável», a Praia da Luz terá
disponível a «Cadeira Anfíbia», um equipamento que permite a utentes com mobilidade reduzida
usufruírem desta zona balnear com toda a segurança e conforto.

À semelhança de 2020, esta candidatura prevê também a disponibilização de cinzeiros de praia de forma
a combater a poluição dos areais e águas.

O programa «Praia Saudável» resulta de um protocolo de Cooperação assinado entre a Fundação
Vodafone Portugal, a Autoridade Marítima Nacional, a Associação Portuguesa do Ambiente, o Instituto de
Conservação da Natureza e a Associação Bandeira Azul da Europa.

 

 

Notícia
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DIÁRIO ONLINE

26/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • GASTRONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 280

REACH: -1

As praias de Lagos são de ouro “excelente”
O galardão atribuído pela QUERCUS – Associação Nacional de Conservação da Natureza
distingue anualmente as zonas balneares que obtiveram classificação de “excelente” no
que toca à qualidade da água. Luz, Porto de Mós e Meia Praia foram as praias
lacobrigenses galardoadas este ano.

O galardão atribuído pela QUERC US – Associação Nacional de Conservação da Natureza distingue
anualmente as zonas balneares que obtiveram classificação de “excelente” no que toca à qualidade da
água. Luz, Porto de Mós e Meia Praia foram as praias lacobrigenses galardoadas este ano.

37/60

https://www.quercus.pt/
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Os critérios definidos pela entidade para 2021 basearam-se em parâmetros de qualidade de água
“excelente” nas últimas cinco épocas balneares (2016-2020); análises realizadas na última época
balnear com resultados melhores do que os valores definidos para o percentil 95 do anexo I da Diretiva
relativa a águas balneares; e não ter decorrido qualquer tipo de ocorrência ou aviso de
desaconselhamento de prática balnear, proibição da prática balnear ou interdição temporária da praia.

Também para este ano, no âmbito da candidatura ao programa “Praia Saudável”, a Praia da Luz terá
disponível a “Cadeira Anfíbia”, um equipamento que permite a utentes com mobilidade reduzida
usufruírem desta zona balnear com toda a segurança e conforto. À semelhança de 2020, esta
candidatura prevê também a disponibilização de cinzeiros de praia de forma a combater a poluição dos
areais e águas.

 

Notícia
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https://regiao-sul.pt/2021/05/26/ambiente/as-praias-de-lagos-sao-de-ouro-excelente/540402


DIÁRIO AS BEIRAS

27/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ESSENCIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Forum de Turismo aponta caminhos de futuro
Responsáveis regionais do turismo destacaram os resultados alcançados na promoção do
país

39/60



40/60



JORNAL I

27/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

As praias maiores e as praias mais pequenas do país
Já é conhecida a lotação máxima das praias para este ano
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PLANETALGARVE

27/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALBUFEIRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

3 hotéis NAU oferecem férias “Tudo Incluído” no Algarve (mesmo
tudo)
Salgados Palace e Salgados Palm Village, da Herdade dos Salgados, e São Rafael Suites
integram oferta de regime “All Inclusive” do grupo NAU Hotels & Resorts

Salgados Palace e Salgados Palm Village, da Herdade dos Salgados, e São Rafael Suites
integram oferta de regime “All Inclusive” do grupo NAU Hotels & Resorts

 

O grupo NAU Hotels & Resorts pretende que quem escolhe as suas unidades no Algarve desfrute
verdadeiramente do seu tempo, sem quaisquer preocupações. Para garantir uma escapada ou férias
perfeitas a dois ou em família o grupo hoteleiro português já reabriu as unidades Salgados Palace e
Salgados Palm Village, da Herdade dos Salgados, e São Rafael Suites, em regime Tudo Incluído.

E quando se diz que é Tudo Incluído, é mesmo. Até porque, para além da estadia, alimentação e bebidas
em todos os espaços de restauração e bares, programas de entretenimento, actividades do Kids Club, e
toda uma série de comodidades disponíveis nos hotéis, adicionalmente, para reservas de 7 ou mais
noites, estas unidades oferecem ainda entradas para algumas das principais atrações da região, como o
Zoomarine e Slide&Splash, passeios de barco (em parceria com a AlgarExperience) e caiaque, aulas de
stand up padel, e as novidades deste verão, snorkeling nas praias da costa Algarvia e passeio de barco
para observação de golfinhos (em parceria com a XRide). Tudo para que os seus hóspedes usufruam ao
máximo da estadia e destino.

NAU SALGADOS PALACE
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NAU Salgados Palace – Albufeira

Localizado no resort turístico da Herdade dos Salgados, em Albufeira, o NAU Salgados Palace é um
autêntico oásis de conforto e excelência de serviço. Dispõe de 228 quartos, três bares, três
restaurantes, quatro piscinas exteriores e instalações e serviços reconhecidos pela eficiência com que
acolhem eventos das mais variadas dimensões. Entre as valências do NAU Salgados Palace inclui-se o
seu centro de congressos que integra o maior auditório do país.

Tal como um palácio, também esta unidade conta com espaços acolhedores e generosos, quer nos
quartos como nas áreas comuns, piscinas e jardins em redor. Uma das mais valias para pais com filhos
pequenos é o facto de o hotel ter Kids Club.

NAU SALGADOS PALM VILLAGE

Salgados Palm Village – Outdoor Gym

Considerada uma das unidades mais friendly family do país, o quatro estrelas superior NAU Salgados
Palm Village Apartments & Suites, igualmente localizado no resort da Herdade dos Salgados, conta com
uma oferta total de 283 unidades de alojamento familiar de diversas tipologias. Com dez piscinas, quatro
delas de utilização exclusiva dos mais novos, distribuídas por amplos jardins, três restaurantes, dois
bares, estacionamento subterrâneo e exterior, rede wi-fi grátis em todas as suites e um Kids Club com
230 metros quadrados dinamizado por experientes animadores, para que as crianças entre os 3 e os 12
anos nunca se aborreçam, toda a oferta se conjuga para desfrutar de momentos inesquecíveis.

Para horas e horas de diversão o resort conta ainda com mini golfe para as crianças, um ginásio ao ar
livre, um campo de voleibol, três campos de ténis, um campo de futebol e um espaço relvado para o
jogo da malha e petanca.
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Entre junho e setembro os hóspedes contam ainda com transporte gratuito, em comboio turístico, para
a Praia da Galé-Oeste.

NAU SÃO RAFAEL SUITES

O NAU São Rafael Suites é um espaço desenhado para toda a família em regime “Tudo Incluído”, situado
perto da praia de São Rafael, em Albufeira, já considerada uma das mais bonitas de toda a Europa.

Esta unidade tem 105 suites preparadas para receber entre duas a seis pessoas. Piscinas exteriores para
adultos e crianças, kids club, restaurantes à la carte e buffett, serviços de babysitting no quarto, um
espaço e animado “Suites Lounge”, Relax Center, com piscina interior, sauna, banho-turco e tratamentos
de estética e bem-estar, sala de jogos, campos de ténis e futebol são algumas das vantagens que
permitem ao NAU São Rafael Suites dar resposta às necessidades dos seus hóspedes de todas as
idades, garantindo umas férias perfeitas e inesquecíveis para todos os membros da família. 

Contactos para reservas: (+351) 213 007 009 | bookings@nauhotels.com

 

Notícia
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O TURISMO

27/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2480

REACH: -1

VidaMar Hotels & Resorts oferece créditos para utilizar na sua
reserva
Com o Verão a chegar, o VidaMar Resort Hotel Algarve e VidaMar Resort Hotel Madeira
iniciam a época com mais uma campanha especial.
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Divulgação

Com o Verão a chegar, o VidaMar Resort Hotel Algarve e VidaMar Resort Hotel Madeira iniciam a época
com mais uma campanha especial.

Todos os clientes que pretendam efectuar uma reserva podem beneficiar de um crédito de €50, válido
para usar apenas uma vez, em qualquer um dos resorts.

Para utilizar este crédito, “os visitantes devem preencher o formulário disponível no website, para
que recebam o promocode que lhes dará acesso ao desconto”.

Trata-se de uma campanha válida até 15 de Junho, para estadias entre o dia 01 de Junho e 28 de
Setembro de 2021.

São várias as oportunidades incríveis que os VidaMar Hotels & Resorts têm reservadas para este verão
uma série de oportunidades que vão desde os serviços, paisagens até às escolhas gastronómicas.

Considerado o resort mais popular da ilha da Madeira, “o VidaMar Resort Hotel Madeira está
localizado na melhor promenade da ilha”, com acesso directo às águas do Atlântico, e muito perto do
centro do Funchal.

Com reabertura agendada para 31 de Maio, o resort dispõe de três restaurantes em pleno
funcionamento, três piscinas de água salgada “com uma vista panorâmica sobre o atlântico, um
centro de fitness, um piano bar e o relaxante Thalasso Sea Spa”.

Por sua vez, o VidaMar Resort Hotel Algarve, também de 5 estrelas, fica a dois minutos a pé da famosa
Praia dos Salgados, tendo já reaberto a 21 de Maio.

Neste resort encontrará excelentes quartos com vistas magnificas, a vários tipos de gastronomia, “um
prestigiado spa, amplos espaços exteriores com piscinas para todos os gostos, zonas exclusivas
para crianças e, ainda, o famoso Marclub só para maiores de 16 anos, onde os adultos podem
relaxar afastados das áreas mais movimentadas.
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No VidaMar Hotels & Resorts, as palavras conforto e tranquilidade são utilizadas com grande frequência
numas férias de verão que ficarão certamente na memória.

 

Notícia
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OPÇÃO TURISMO

27/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

Pestana Hotel Group acredita na retoma turística
Num ano marcado pela pandemia da Covid-19, com o sector do T urismo a ser
particularmente afectado, o Pestana Hotel Group (PHG) registou um resultado líquido
negativo de 32 milhões de euros, que foi resultado de uma quebra de 57% do volume de
negócios face ao ano anterior. Esta redução foi especialmente significativa nas receitas
no segmento da hotelaria, que apresentou uma variação negativa de 75%, a maior entre
todas as áreas de negócio do PHG.

Num ano marcado pela pandemia da Covid-19, com o sector do Turismo a ser particularmente afectado,
o Pestana Hotel Group (PHG) registou um resultado líquido negativo de 32 milhões de euros, que foi
resultado de uma quebra de 57% do volume de negócios face ao ano anterior. Esta redução foi
especialmente significativa nas receitas no segmento da hotelaria, que apresentou uma variação negativa
de 75%, a maior entre todas as áreas de negócio do PHG.

Ainda assim, num ano muito difícil para o turismo e para a hotelaria, o Pestana Hotel Group registou um
EBITDA positivo de 33,7 milhões de euros, que traduz o bom comportamento da área de negócio do
imobiliário e residencial, que cresceu quase 12% e representou mais de 54 milhões dos proveitos totais.

Com mais de 70% da sua capacidade hoteleira a operar e em vias de reabrir até Julho, o grupo mantém
em carteira alguns investimentos previstos para 2020, assim que as condições do mercado o permitam.
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RENASCENÇA ONLINE

27/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4980

REACH: -1

Futuro do turismo exige aposta na educação, inovação e
digitalização - Renascença
Depois de mais de um ano de pandemia, a economia e o setor do turismo dão os
primeiros passos. “T urismo 2021 – Resistir, Prosperar, Inovar” é o lema do 17º
Congresso da ADHP – Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal. Educação,
inovação, digitalização, as novas formas de trabalho e as relações laborais, além da
promoção, são alguns dos temas a discutir até sexta-feira, em Fátima.

Depois de mais de um ano de pandemia, a economia e o setor do turismo dão os primeiros passos.
“Turismo 2021 – Resistir, Prosperar, Inovar” é o lema do 17º Congresso da ADHP – Associação dos
Diretores de Hotéis de Portugal. Educação, inovação, digitalização, as novas formas de trabalho e as
relações laborais, além da promoção, são alguns dos temas a discutir até sexta-feira, em Fátima.

À Renascença, o presidente da ADHP, Raúl Ribeiro Ferreira, fala das dificuldades que foi preciso
ultrapassar, da preparação da retoma da atividade e do futuro, em que a “seleção natural” também terá
uma palavra a dizer na resistência ou “morte” de alguns empreendimentos. E de como os diretores de
hotel – por vezes uma “bola de pingue-pongue” entre a administração da empresa ou grupo e os outros
funcionários – são essenciais para a gestão e bom funcionamento das unidades. A criação de uma
Ordem dos Diretores de Hotéis continua a ser um objetivo do presidente e da ADHP.

“A Hotelaria e a Restauração são setores habituados a resistir. E temos de inovar para resistir”, diz à
Raúl Ribeiro Ferreira, presidente da ADHP – Associação de Diretores de Hotéis de Portugal, logo no início
da entrevista à Renascença. E justifica, lembrando que depois de uma crise económica e financeira
profunda, o setor do Turismo foi à procura de novos clientes, novos mercados, apresentou novos
produtos e experiências.

“Reinventámo-nos e agora, com a pandemia, aconteceu o mesmo”. Raúl Ribeiro Ferreira dá alguns
exemplos: recriámos os buffets assistidos ou fomos buscar modelos mais antigos, como os pequenos-
almoços servidos à mesa. E há outras coisas novas, como os check.in on-line, as reservas online, as
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entradas nos quartos sem precisar de cartões que passam de cliente para cliente. É um setor que está
sempre a aprender com as situações com que se depara”, conclui o líder da ADHP.

O que não elimina as dificuldades e o impacto nas empresas e nos seus trabalhadores, “gerou-se uma
grande insegurança”. Por isso, o Congresso vai tentar fazer o retrato e perceber que setor existe, o
mercado de trabalho, para onde estão a ir os mais jovens, o Livro Verde sobre o Futuro do Trabalho, a
Inovação e a Digitalização.

Logo no primeiro painel sobre” Educação e Emprego no setor do Turismo” participa o analista político e
investigador Peter Haxton, que trabalha na Direção Regional (Europa) de Desenvolvimento e Turismo da
OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. Vai falar e dar a conhecer o seu
estudo sobre a “Preparação dos trabalhadores para o futuro digital”.

O Turismo foi um dos setores mais afetados pela pandemia, mas Raúl Ribeiro Ferreira considera que isso
não travou a procura dos jovens. “(Eles) procuram empregabilidade e o setor não deixou de ser atrativo.
Além disso, permite que não fiquem “presos” ao setor. Quando se tira um curso de Restauração ou
Gestão Hoteleira, as oportunidades de trabalho vão para além dos restaurantes e hotéis. A pandemia
provou-o. Muita gente saiu para a área da Saúde”.

Por outro lado, a procura internacional de profissionais portugueses é enorme, “é uma dimensão de
recrutamento muito grande face à dimensão de formação. É por isso que Raúl Ribeiro Ferreira duvida das
metas para a qualificação no setor até 2027 referidas pelo ministro da Economia, se não houver um
esforço para englobar a Educação. “Não é percetível se o Ensino Superior está envolvido, o que parece é
que são essencialmente verbas para a formação, dada pelo TP - Turismo de Portugal. Sem pôr em causa
a formação do TP, que é muito boa, para termos um setor com formação a sério, temos que ir além
desse nicho. É pouco”.

Raúl Ribeiro Ferreira diz que gostava de acreditar que se aprenderam algumas lições com a pandemia,
mas nalguns casos, duvida que tenham sido as “lições certas” e manifesta algumas preocupações.

“Gostava que percebessem que a gestão e os investimentos têm de ser feitos com coerência e
consistência, com técnicos que saibam o que fazem. O que nem sempre acontece. Vejo algumas
empresas mais preocupadas em poupar nas pessoas do que a pensar no que se pode melhorar. Em
alguns sítios vê-se pouca gente a trabalhar em espaços com movimento significativo e quando os
clientes reclamam da espera, desculpam-se com a pandemia. Vejo isso com alguma preocupação”.

Sentimento que se repete em relação às greves do SEF – Serviço de Estrangeiros e Fronteiras –
anunciadas para a primeira quinzena de junho e que vão afetar particularmente o Algarve. “Defendendo
os legítimos direitos, poderiam ter arranjado outra forma inovadora de atingir o governo e sem
prejudicar tanto o setor e a região”.

Com o desconfinamento e a retoma das ligações aéreas, já começaram a chegar a Portugal os primeiros
turistas estrangeiros. E os hotéis estão preparados. A parte da segurança sanitária é a mais simples,
garante Ribeiro Ferreira. “Os hotéis sempre tiveram que lidar com doenças e as regras de higiene já eram
muito exigentes; agora foram apertadas.

Os clientes estrangeiros, em grande parte dos casos, já estão vacinados e por isso também assumem
uma atitude mais despreocupada, embora cumprindo o distanciamento e o uso de máscara. Ao contrário
do que acontecia o ano passado, “nessa altura, se chegassem a um hotel e não cheirasse a lixivia, havia
clientes que diziam que não estava desinfetado. Hoje em dia, isso já passou”.

A preparação que dá mais trabalho é em termos estruturais, “percebermos até onde podemos trabalhar
com as empresas que temos, que aumentos (de pessoal) temos que fazer e quando. E a que preço
vamos contratar porque a oferta também é menor”, explica o presidente da ADHP.

Por outro lado, é preciso lidar com o défice de tesouraria. Daí, a importância dos apoios à recapitalização
e à tesouraria. “Desde que os hotéis começam a trabalhar até receberem há um delay grande porque os
operadores pagam a 60-90 dias. E há que fazer face aos custos operacionais antes de receber. Por isso,
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Raúl Ribeiro Ferreira vê com bons olhos o apoio anunciado pelo governo à recapitalização das empresas,
nomeadamente do Turismo. Mas espera para constatar como é que vão ser operacionalizados e
quando.

A pandemia também favoreceu uma certa “seleção natural” no setor. “Na restauração já se nota; na
hotelaria, ainda não. A situação pode complicar-se a partir de outubro, com o fim das moratórias,
embora o governo também tenha prometido apoio nesta área. Na opinião do gestor, haverá sempre
alguma “limpeza natural”, com alguns hotéis não propriamente a fechar, mas a mudar de mãos; fusões
e uniões. Será esse o caminho de alguns, mesmo grandes e há uma verba do Plano (de Turismo) para
isso.

Nas zonas costeiras e particularmente no Algarve, já se vai sentindo a retoma. Para os fins-de-semana
“grandes” há unidades muito bem “compostas”, diz Ribeiro Ferreira. Nas grandes cidades, como Lisboa e
Porto, que vivem de oferta complementar, como eventos, bares, discotecas, a procura ainda é muito
baixa.

“As pessoas querem sair, ir de férias. E sobretudo a classe média, que o ano passado conseguiu fazer
alguma poupança. Querem sair, mas ainda têm medo de ir para o estrangeiro e pode ser uma
oportunidade para o mercado interno”.

O facto de os hotéis terem mais despesas com o cumprimento das regras sanitárias não deverá fazer
subir os preços. “É a procura que o irá determinar, talvez pontualmente, nos sítios de maior procura.
Mas globalmente não vamos ter aumentos. Por muita vontade que tenhamos de receber mais gente, a
quantidade de turistas que vai chegar este ano não vai ser tão grande que faça disparar os preços”,
antevê o presidente da Associação de Diretores de Hotéis de Portugal.

Raúl Ribeiro Ferreira está a meio do mandato à frente da ADHP, associação que ambiciona transformar
em Ordem. À Renascença diz que agora, só depende das entidades públicas. E justifica que esta é uma
altura em que o setor precisa de fixar técnicos com conhecimento. “E precisa de perceber, de uma vez
por todas que não é possível ter hotéis com amadores a brincar aos hotéis. Enquanto tivermos
empresários que pensam que podem ter o jardineiro como diretor do hotel -e infelizmente, temos
muitos que vão falindo por esse tipo de atitudes – temos que lhes dizer que o melhor é irem fazer outra
coisa qualquer. Mas também é preciso que os responsáveis do Turismo percebam que se querem ter
prémios pela qualidade, ela só se consegue com pessoas e qualificadas. São elas que fazem a diferença,
não são as paredes, os edifícios ou as vistas”.

Durante a pandemia os diretores dos hotéis foram uma espécie de “bola de pingue-pongue” entre os
empresários e os outros funcionários, diz Ribeiro Ferreira. De um lado estavam os empresários,
preocupados com os seus investimentos porque não há nenhuma empresa que possa estar parada
quase um ano; do outro, os trabalhadores que viram os seus rendimentos significativamente reduzidos
pela quebra de atividade e pelos lay-off ou mesmo pela perda do posto de trabalho.

“Tentámos segurar os melhores e dar-lhe algum conforto, mas não podemos esquecer que nós próprios
somos funcionários, também temos receios e preocupações. Os diretores de hotel estão naquela
posição ingrata: para os outros funcionários somos “o hotel” e para os donos, somos um funcionário
como os outros”, explica o líder da ADHP.

Ainda assim, “Confiança” é a palavra que elege para definir o sentimento em relação ao futuro.

52/60



JORNAL ECONÓMICO

26/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Operadores do sector do turismo só esperam recuperação plena
em 2024 e pedem manutenção de apoios
Organizações representativas de diversos do sectores do turismo consideram que ainda
vai ser necessário apoiar as empresas, até que tenham capacidade de disputar o
mercado, porque so preveem uma recuperação económica plena em 2021, dependendo,
mesmo assim, da evolução da pandemia de Covid-19 e dos p

Organizações do sector do turismo manifestaram hoje um otimismo moderado na retoma das
atividades no período pós-pandemia, mas alertaram para a necessidade de o Estado manter os apoios
às empresas cuja recuperação estimam demorar até 2024.“Não há recuperação rápida”, assegurou hoje
o vice-presidente da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), Frederico Costa, considerando que se o
sector da hotelaria “conseguisse atingir, em 2021, 40 a 50% dos resultados que conseguiu em 2019 já
seria um resultado fantástico”.Porém, na sua perspetiva, a realidade é que o setor “está muito longe da
recuperação” e “nunca chegará aos níveis de 2019 antes de 2024”.A posição foi expressa nas Caldas da
Rainha, no distrito de Leiria, durante o VII Fórum de Turismo Interno “Vê Portugal”, num painel em que
responsáveis por organizações representativas da restauração, agências de viagens, animação turística e
aluguer de automóveis secundaram a ideia de que, para muitas empresas do setor, “o pior ainda está
para vir”.“Haveremos de ter uma retoma lenta, mas haverá um hiato de tempo em que muita gente vai
sofrer”, afirmou o vice-presidente da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
(AHRESP), Carlos Moura, aludindo à queda das receitas turísticas internacionais, que diminuíram de 18,4
mil milhões de euros em 2019 para 7,7 mil milhões em 2020, ou à perda, de 101 mil postos de trabalho
nas áreas do alojamento turísticos e da restauração, quando comparados os dados do primeiro
trimestre deste ano com o período homólogo do ano passado.Um panorama que afeta igualmente o
setor dos automóveis de aluguer, que “teve em 2020 o pior ano de sempre”, de acordo o secretário-
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geral da ARAC – Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, Joaquim Robalo
Almeida.Os dados da associação apontam para uma queda de 64% na faturação, entre os anos de 2019
e 2020, bem como, durante o mesmo período, de uma descida de 29% na frota média e de 48% nos
contratos celebrados.Num ano “dramático para este que foi um dos setores do turismo mais afetados”,
as empresas de aluguer de viaturas conseguiram, ainda assim “manter a maioria dos postos de
trabalho”.Já o mesmo não pode dizer a Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação
Turística e Eventos (APECATE), cujo presidente, António Marques Vidal, lembra que a paragem a que a
pandemia de covid-19 obrigou levou as empresas a dispensarem “muitos profissionais”, debatendo-se
agora com a “falta de pessoal especializado” para poderem retomar a atividade.Com a retoma do setor
turístico a perspetivar-se “lenta” e a “ritmos diferentes para cada subsetor”, os empresários alertaram
hoje para a necessidade de “serem mantidos apoios pelo menos até ao final do ano”, tanto mais que “os
custos sociais [da pandemia de covid-19] vão chegar em forma de falência de empresas e de
desemprego”, afirmou o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT), Pedro Costa Ferreira.Os responsáveis das organizações setoriais, na qualidade de oradores
num painel sobre “comercialização e venda”, sublinharam a necessidade de o país apostar no turismo
doméstico e de proximidade para alavancar a recuperação das empresas e alertaram para que, “se não
houver retoma do turismo, não haverá recuperação da economia”, dada a importância do setor no
Produto Interno Bruto (PIB) do país. Regiões de Turismo defendem descentralizaçãoO VII Fórum de
Turismo Interno “Vê Portugal”, decorreu ao longo desta quarta-feira, 26 de maio, no Centro Cultural e de
Congressos (CCC) das Caldas da Rainha.Organizado pelo Turismo do Centro, o fórum contou com mais
de 600 pessoas inscritas e a participação de palestrantes nacionais e internacionais que debateram
questões relacionadas com o turismo interno, num evento que decorreu num formato híbrido, com
oradores presentes e outros em sistema remoto.A sessão de abertura contou com a presença da
secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, além de Fernando Tinta Ferreira, presidente da Câmara
Municipal das Caldas da Rainha, e Pedro Machado, presidente da Turismo Centro de Portugal.Fernando
Tinta Ferreira destacou que “ser hospitaleiro está na génese das Caldas da Rainha desde que foi fundado
o Hospital Termal” e que o concelho “tem crescido de forma sustentável”.Pedro Machado apresentou o
programa do “Vê Portugal” e defendeu, na sua intervenção, a importância do “mercado interno
alargado”, a necessidade de “reconquistar mercados internacionais” nesta fase de recuperação e os
fatores decisivos que são a “perceção de segurança por parte dos visitantes” e a “estruturação de novos
produtos turísticos”. “Portugal está cá, apto para receber os visitantes, em segurança, 365 dias por
ano”, concluiu.Rita Marques sublinhou que a notoriedade que a marca Portugal conquistou, nos últimos
anos, se mantém, e lembrou que todos os ativos que contribuíram para esse crescimento “não saíram
beliscados da pandemia. Continuam cá para os visitantes”.“Estamos a virar a página, depois de dias
difíceis. Com a entrada de Portugal na ‘lista verde’ do Reino Unido, estamos em vantagem relativamente
a destinos concorrentes”, disse.O primeiro painel do fórum discutiu o regime jurídico da organização e
funcionamento das entidades regionais de turismo, com o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes, a lembrar que a Lei 33/2013 tinha um propósito que “não corresponde ao que se passa na
realidade”, uma vez que uma “série de constrangimentos”, orçamentais e de tutela, “inviabilizam que a
lei se concretize na sua plenitude”. “Ainda assim”, afirmou, “podemos concluir que este modelo
descentralizador produz resultados”.Vítor Silva, do Turismo do Alentejo e Ribatejo, destacou o facto de
que “sempre vivemos entre o poder central, que quer ser tentacular, e o poder regional, que conhece
melhor o território”. “Esta tensão sempre existiu e sempre vai existir”, disse. “As regiões de turismo
fazem um trabalho extraordinário e conseguem impor as suas necessidades ao poder central”,
acrescentou.Vítor Costa, do Turismo da Região de Lisboa, foi particularmente crítico para com os
constrangimentos atuais com que se debatem as entidades regionais, nomeadamente a circunstância de
não poderem usar todo o saldo orçamental disponível e as cativações. “Todos nós temos saldo no
banco que não podemos utilizar. O aspeto da autonomia financeira tem de ser revisto”, apelou, antes de
considerar que “é essencial que continue a haver regionalização no turismo, num país marcado pela sua
diversidade”.Luís Pedro Martins, do Turismo do Porto e Norte de Portugal, resumiu a questão: “O
problema está identificado. Havendo vontade, não será difícil alterar a Lei ou fazer uma Lei nova, desde
que o país entenda que a autonomia ao nível do Turismo deve continuar, como nós entendemos”.
“Durante mutos anos, o país era conhecido como destino de sol e praia. Não era possível dar o salto
porque não eram apresentados ao mundo outros produtos”, disse.Pedro Machado, presidente do
Turismo do Centro de Portugal, frisou, por sua vez, que “o edifício do turismo está bem construído, mas
não está a funcionar devidamente”. “Na sua matriz, as entidades de turismo são o único organismo
descentralizado e alcançou resultados. Portugal é a soma das partes, mas a nossa autonomia de
execução está hoje limitada por uma tripla tutela. Hoje, pensar-se num processo de fusão nos
organismos do Estado é centralizar, ao invés de descentralizar”, acrescentou.Machado foi ainda muito
crítico da possibilidade de as competências regionais a nível do turismo passarem para a alçada das
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CCDR: “As CCDR têm revelado dificuldades em executar os programas. Falta planeamento às CCDR”,
disse. “Isso seria colocar um garrote na atividade turística”, concluiu. Ler mais
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Lone Star vende Vilamoura a grupo de investidores nacionais
Grupo de investidores nacionais, liderado por João Brion Sanches, chegou a acordo com a
norte-americana Lone Star para a aquisição de vários ativos do resort no concelho de
Loulé
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Primeiro Yotel em Portugal abre amanhã com robôs e app que
abre portas. Custou 30 milhões
Os robôs Yolinda e Yogiro são responsáveis por entregar snacks ligeiros e bebidas nos
quartos, para que não seja necessária interação com outro ser humano.

O primeiro hotel da marca Yotel em Portugal – e na Península Ibérica – abre portas já amanhã, dia 28.
Fica no Porto, mais concretamente na Rua de Gonçalo Cristóvão, e resulta de um investimento de 30
milhões de euros por parte da United Investments Portugal.

Um dos grandes destaques deste hotel é a aposta na tecnologia, que dá origem à “experiência mais
inovadora e segura no setor”, segundo é indicado em comunicado. Por um lado, todos os quartos estão
equipados com pontos de carregamento USB, Wi-Fi super rápido, televisões Smart HD e Chromescast e,
ainda chuveiros rejuvenescedores, sendo que algumas unidades incluem também SmartBed ajustável.

Por outro lado, destacam-se também os robôs Yolinda e Yogiro, responsáveis por entregar snacks
ligeiros e bebidas nos quartos, para que não seja necessária interação com outro ser humano. Quem
preferir, pode sempre passar pelo Grab+Go ou pedir serviço de quarto tradicional.

Ainda no campo da tecnologia, surge uma aplicação móvel que permite solicitar todos os outros serviços
disponíveis no Yotel Porto e, até, abrir a porta do quarto graças à funcionalidade SmartKey. A app pode
ser descarregada para dispositivos iOS e Android, assegurando que o processo de check-in é feito de
forma digital. Esta plataforma serve ainda para controlar a televisão e as luzes do quarto.

Em comunicado, o Yotel Porto aponta também para os quiosques interativos de atendimento
automático, que surgem em linha com o posicionamento #SmartStay desta unidade hoteleira.

Segundo Nuno Godinho, hotel manager do Yotel Porto, «a abertura do primeiro espaço da marca Yotel
da Península Ibérica, num período tão desafiante como o que estamos a viver, é mais uma prova de
perseverança e do contínuo investimento da United Investments Portugal no turismo nacional».

De acordo como responsável, o Yotel Porto «vai ser um sucesso», especialmente “pelas suas
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características inovadoras e tecnológicas”.

O novo hotel conta com 150 quartos, ginásio aberto 24 horas, parque de estacionamento, duas salas de
reuniões, espaços comuns de trabalho, sala para eventos com vista sobre a cidade e, ainda, um
restaurante – o Komyuniti.

Arranca hoje o maior debate em Portugal sobre Economia Circular

Sonic faz 30 anos em junho. A data é assinalada hoje pela SEGA com uma emissão no…

Grupo Pestana com prejuízos de 32 M€ em 2020, os primeiros em 40 anos

Porto ganha 19 novos empreendimentos turísticos em mais de um ano

Notícias mais lidas

CMVM aplica coima suspensa de 1 M€ ao BES-Em liquidação por…

Orçamento da UE não está a cumprir com a igualdade de género,…

Gigantes europeus da energia unem as mãos para criar parque…

Amazon a um passo de abrir farmácias físicas? Ações das…
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Holidaymakers jet off to Portugal as first overseas flight leaves
Newcastle Airport after rules ease
On T hursday morning, a T UI flight took passengers to Faro, in Portugal, which has been
given 'green list' status

North East holidaymakers jetted off to Portugal on Thursday as the first overseas flight departed from
Newcastle following the relaxation of international travel rules.

On May 17, the 'stay in the UK' restriction was lifted by the Government as part of its roadmap out of
lockdown, allowing people to travel abroad to green list countries.

And on Thursday morning, the first 'green list' flight took off from Newcastle International Airport.

The 6am TUI plane carried passengers to Faro, the gateway to the Algarve region.

Portugal was given green list status by the Government in early May, meaning passengers are now able
to travel to the country without the need to quarantine on their return back to the UK.

Newcastle Airport will have up to 16 flights every week to Portugal throughout the summer months, with
its airline partners reacting to strong passenger demand.

Multiple airlines will be operating flights to Faro in mainland Portugal. In addition, Jet2.com and
Jet2holidays will have flights to the island of Madeira.
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