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Quase metade dos portugueses vão fazer férias em Portugal e
preveem gastar 1.339 euros
Quase 50% dos portugueses escolheram Portugal para passar as férias deste ano,
seguindo-se Espanha nas preferências dos turistas nacionais, de acordo com os
resultados do 20.º Barómetro Anual de Férias de Verão da Europ Assistance.

Em comunicado, o grupo, que realizou este trabalho em parceria com a Ipsos concluiu que "cerca de
62% dos portugueses têm planos para viajar durante os meses de verão e 46% escolhe Portugal como
destino de eleição para fazer férias". Segundo o mesmo estudo, "no estrangeiro, Espanha (18%) é o
destino eleito pelos cidadãos portugueses neste verão, seguindo-se França (9%) e Itália (5%)", sendo
que "apenas 26% dos portugueses já reservou as suas férias ou parte delas, uma tendência que está em
linha com a maioria dos países em análise". Paralelamente, o estudo descobriu que "Portugal é o destino
de preferência dos espanhóis". "A higienização dos meios de transporte (56%) e o acesso a informação
relacionada com a covid-19 no destino de férias escolhido (47%), assim como um teste negativo ao
vírus antes de viajar (46%) são algumas das condições mais valorizadas pelos portugueses para
decidirem o local de férias deste verão", adiantou ainda a Europ Assistance. Segundo os resultados do
barómetro, "depois dos vários meses de confinamento, e apesar dos locais perto do mar serem os mais
requisitados pelos turistas europeus (58%), os viajantes inquiridos mostram uma cada vez maior
preferência por férias em locais isolados e pautados pela natureza, fora das grandes cidades e que lhes
permitam passar tempo perto de familiares e amigos", lê-se na mesma nota, que dá o exemplo de
"Portugal, França, Bélgica, Espanha e Reino Unido, onde existe um maior interesse em fazer férias no
campo". Segundo o estudo, "o orçamento médio dos europeus desceu 21% comparativamente a 2019,
situando-se nos 1.556 euros", sendo que "o orçamento médio dos portugueses para as férias de verão
foi o único dos países em análise que se manteve estável, situando-se nos 1.339 euros". "A maioria dos
cidadãos europeus (71%) manifesta uma elevada preocupação em relação à saúde dos seus familiares e
amigos no momento de viajar, principalmente os que habitam em Portugal, Espanha, Itália e Polónia",
indica o estudo, acrescentando que "os portugueses (75%) são dos mais preocupados com as
repercussões económicas da crise sanitária". As conclusões do estudo mostram ainda que "a par da Ásia
e dos EUA, os portugueses (31%) são os cidadãos europeus que mais ponderam trabalhar a partir do
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destino de férias". Os portugueses privilegiam o carro (58%) para viajar, segundo o comunicado, "por se
tratar do transporte mais conveniente para chegar ao destino, enquanto 34% escolhe deslocar-se de
avião, uma percentagem superior à média europeia que se situa nos 22%". Por outro lado, quanto ao
"passaporte digital de viagem, cerca de 88% dos portugueses refere que deve incluir políticas de
proteção de dados e de privacidade e 85% acredita tratar-se de uma iniciativa que facilita as viagens
internacionais, assim como une governos e empresas em torno de um formato universal", diz a Europ
Assistance. O 20.º Barómetro Anual de Férias de Verão da Europ Assistance foi realizado pela Ipsos,
através de um inquérito online a 14.000 indivíduos na Europa (França, Alemanha, Itália, Áustria, Bélgica,
Espanha, Polónia, Portugal, República Checa, Suíça e Reino Unido), na Ásia (China e Tailândia) e nos EUA,
entre 05 e 20 de maio, com amostras nacionais representativas de 1.000 pessoas por país.
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Plano para reactivar turismo vai ter comissão de
acompanhamento
Apresentado recentemente pelo Governo, o plano para reactivar o turismo em Portugal
vai ter uma comissão de acompanhamento das medidas até 2027, que terá de fazer uma
avaliação intermédia no final de 2023 e rever a estratégia em 2024.

Apresentado recentemente pelo Governo, o plano para reactivar o turismo em Portugal vai ter uma
comissão de acompanhamento das medidas até 2027, que terá de fazer uma avaliação intermédia no
final de 2023 e rever a estratégia em 2024.

A resolução do Conselho de Ministros que aprova o documento, publicado esta quarta-feira em Diário da
República, determina que o modelo de governação do Plano é composto por três níveis.

Há um nível de coordenação política estratégica assegurado por uma comissão interministerial integrada
pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas do turismo, do planeamento, da cultura, do
trabalho, solidariedade e segurança social, do ambiente e da acção climática, da coesão territorial, da
agricultura e do mar.

A estratégia prevê ainda um nível operacional assegurado, em articulação conjunta, pelo Turismo de
Portugal, pelas entidades regionais de turismo e pelas CCDR, no âmbito das competências próprias de
cada uma destas entidades, de modo a garantir o apoio à operacionalização do plano e uma intervenção
territorial coerente.

Um outro nível diz respeito ao acompanhamento e monitorização da implementação assegurado por
uma comissão de acompanhamento presidida por um representante Turismo de Portugal. A comissão
terá representantes do IEFP, de cada Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e
de cada entidade regional de turismo. O Governo terá representantes dos membros responsáveis pelas
áreas do turismo, defesa, administração interna, planeamento, cultura, trabalho, ambiente e da acção
climática, coesão territorial, agricultura e do mar.

O Plano Reactivar o Turismo é o guião orientador para o relançamento pós-Covid-19? daquele que foi
um dos sectores mais afectados pela pandemia. Tem um orçamento de 6,1 mil milhões de euros
e pretende apoiar o cumprimento das metas estabelecidas na Estratégia Turismo 2027, ano em que o
Governo espera alcançar receitas turísticas superiores a 27 mil milhões de euros.

É suportado em quatro pilares (apoiar empresas, fomentar segurança, gerar negócio e construir futuro)
e composto por acções específicas que, a curto, médio e longo prazo, permitirão transformar o sector e
posicioná-lo num patamar superior de criação de valor, contribuindo de forma expressiva para o
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crescimento do PIB e para uma distribuição mais justa da riqueza, refere a resolução do Conselho de
Ministros.

Uma das prioridades do plano passa por assegurar mecanismos financeiros que promovam a
capitalização das empresas”, nomeadamente mecanismos de capital e quase capital, uma garantia
pública para refinanciamento/reescalonamento da dívida pré-Covid-19 e uma linha de crédito com
garantia para financiamento de necessidades de tesouraria. Para este pilar estão previstos três mil
milhões de euros.
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Portugal tem que apostar na promoção como destino turístico
para eventos, defende secretária de Estado
Solução para o problema da sazonalidade no setor passa por "vender Portugal não só
como destino de sol e praia".

A secretária de Estado do Turismo reiterou hoje que a solução para o problema da sazonalidade no setor
passa por "vender Portugal não só como destino de sol e praia" e apostar na promoção de um destino
turístico para eventos. "Nós vamos ter de vender Portugal não só como destino de sol e praia", afirmou
Rita Marques, durante a participação num almoço/debate promovido pelo International Club of Portugal,
em Lisboa. Questionada sobre o problema da sazonalidade do turismo em Portugal e como resolvê-lo, a
governante apontou duas soluções: a aposta na promoção de Portugal como um destino turístico para
eventos, bem como a aposta no destino para o Golf. "Acreditamos que Portugal pode sair na frente. [...]
Lisboa foi recentemente eleita a melhor cidade para acolher eventos, seguida de Cascais e Porto",
apontou Rita Marques. A secretária de Estado destacou também o Golf como um fator de atração
turística, lembrando que, no Algarve, é aquele desporto que permite que vários hotéis se mantenham
abertos, entre outubro e maio. Rita Marques destacou ainda a importância de angariar passageiros de
voos de longa distância entre os principais aeroportos (os chamados 'long-haul'), bem como de "vender"
o conceito ibérico, isto é, a promoção de um destino ibérico, para beneficiar do número elevado de
passageiros que aterram nos aeroportos espanhóis. Relativamente ao novo aeroporto de Lisboa, a
governante salientou que, para o turismo, é um assunto que "tem de ficar resolvido com toda a
brevidade". "Tudo faremos para ter o aeroporto, [...] mas, enquanto não tivermos este aeroporto, não
podemos ficar confinados na nossa missão. [...] Não ficaremos reféns dessa única solução,
seguramente", sublinhou. A Estratégia para o Turismo 2027 (ET2027), definida em 2017 e com um
orçamento de 6.000 milhões de euros, tem como metas atingir 80 milhões de noites em
estabelecimento turístico em 10 anos e uma receita turística aproximada dos 20.000 milhões de euros.
A ET2027 define três grandes objetivos: crescimento do turismo durante todo o ano, qualificação da
oferta turística em todo o território e diversificação dos mercados emissores. O setor do turismo foi um
dos mais afetados pela pandemia do novo coronavírus, levando a que, em 2020, se tenha observado
um recuo a valores de 1994, no que toca a turistas a entrar em Portugal, e a de 2011, a nível de receita
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turística, deixando várias empresas descapitalizadas. De acordo com a secretária de Estado, o Governo
tentou negociar com as autoridades europeias no sentido de conseguir uma prorrogação das moratórias
bancárias para lá de setembro, porém sem sucesso. "Estamos a trabalhar na solução B", afirmou Rita
Marques, explicando que a ideia é reescalonar a dívida das empresas, salvaguardando a existência de
garantia pública, mas dilatando os prazos de pagamento.
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Viajantes dos EUA já podem viajar na União Europeia
Os embaixadores dos 27 deram ‘luz verde’ à proposta apresentada pela presidência
portuguesa do Conselho da UE de acrescentar Estados Unidos, à lista de países terceiros
e territórios cujos residentes não deverão ser afectados pela restrição temporária das
viagens não indispensáveis para a UE, aplicável nas fronteiras externas. Juntamente com
os EUA, também os cidadãos da Macedónia do Norte, Sérvia, Albânia, Líbano e T aiwan
podem efectuar viagens não-essenciais para território comunitário.

Os embaixadores dos 27 deram ‘luz verde’ à proposta apresentada pela presidência portuguesa do
Conselho da UE de acrescentar Estados Unidos, à lista de países terceiros e territórios cujos residentes
não deverão ser afectados pela restrição temporária das viagens não indispensáveis para a UE, aplicável
nas fronteiras externas. Juntamente com os EUA, também os cidadãos da Macedónia do Norte, Sérvia,
Albânia, Líbano e Taiwan podem efectuar viagens não-essenciais para território comunitário.

Na mesma reunião, os Estados-membros concordaram também em eliminar a cláusula de reciprocidade
que era aplicada às regiões administrativas de Macau e Hong Kong, que já figuravam como de origem
segura, e cujos cidadãos poderão assim passar a viajar para a UE, independentemente de estes
territórios imporem ou não restrições à entrada de cidadãos comunitários.

O acordo de hoje entre os 27, ao nível de embaixadores, será formalizado na próxima sexta-feira pelo
Conselho da UE, em concreto o Conselho de ministros da Economia e Finanças (Ecofin).
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UE levanta restrições às viagens não essenciais a partir dos EUA
Representantes dos 27 aprovam revisão à recomendação de restrições aplicadas a
viajantes de países terceiros e abrem a porta aos turistas norte-americanos.

Os Estados-membros da União Europeia (UE) decidiram esta quarta-feira levantar as restrições em vigor
para as viagens dos Estados Unidos para o território europeu, e abrir as fronteiras à entrada em
segurança de turistas norte-americanos na Europa já este Verão.

Os representantes dos 27 no Conselho da UE aprovaram uma revisão da sua recomendação relativa à
restrição temporária das viagens não essenciais para a UE a partir de países terceiros, e concordaram
em levantar as limitações em vigor para os viajantes provenientes de seis países — Estados Unidos da
América, Albânia, Macedónia do Norte, Sérvia, Líbano e Taiwan —, bem como das regiões administrativas
de Macau e Hong Kong.

A decisão será confirmada esta sexta-feira, na reunião do Conselho de Economia e Finanças que
decorrerá no Luxemburgo, e entrará em vigor após a publicação no Jornal Oficial da UE.

O Governo português já tinha anunciado no início de Junho a sua intenção de retomar as viagens de
lazer turismo com os Estados Unidos, e aceitar que os cidadãos que fizerem prova de ter completado o
ciclo da inoculação com uma das vacinas reconhecidas pela agência Europeia de Medicamentos fiquem
isentos de cumprir restrições durante a sua estadia no país. Porém, Portugal continuará a exigir que
todos os passageiros realizem um teste PCR antes de embarcar nos EUA.

A decisão da UE desta quarta-feira pode ser acrescentada à lista dos “resultados concretos” da cimeira
entre a União Europeia e os Estados Unidos, que juntou os presidentes da Comissão e do Conselho
Europeu, Ursula von der Leyen e Charles Michel, respectivamente, e o Presidente Joe Biden em Bruxelas,
na terça-feira. Os três líderes destacaram o conjunto de acções acertadas para promover os contactos
políticos e as trocas entre os dois blocos, e assim aprofundar a ligação transatlântica.
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Air France vai oferecer quase 200 destinos este Verão
No âmbito da reabertura gradual das fronteiras francesas e do levantamento de certas
restrições de viagem, a Air France vai servir quase 200 destinos em todo o mundo, dos
quais mais de 110 em França, Europa e Norte da África durante este Verão.

No âmbito da reabertura gradual das fronteiras francesas e do levantamento de certas restrições de
viagem, a Air France vai servir quase 200 destinos em todo o mundo, dos quais mais de 110 em França,
Europa e Norte da África durante este Verão.

Esses destinos podem ser alcançados a partir de Lisboa, Porto ou Faro  via hub da companhia em Paris-
Charles de Gaulle.

Na sua rede de curto e médio curso, além do seu programa habitual, a Air France vai propor 81 rotas
sazonais este Verão, das quais 23 são novas.

Na Europa, a oferta vai focar-se essencialmente nos destinos de lazer, como Portugal, Grécia, Espanha e
Itália, a partir de Paris e das regiões francesas.

No global e face ao Verão de 2019, a Air France vai aumentar a sua oferta para Portugal em quase 25%.

Em Julho e Agosto de 2021, o programa de voos da Air France vai representar 65% da capacidade
operada no mesmo período em 2019, contra os 40% em Maio.

Para acompanhar o aumento das frequências, a Air France está a retirar do armazenamento 10 aviões
de médio curso e 12 de longo curso. No total, vão estar 181 aviões da Air France em actividade este
Verão.
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Portugal quer Turismo mais Sustentável
Rita Marques, secretária de Estado do T urismo, deslocou-se ao Algarve na segunda-
feira, dia 14 de junho, para a apresentação nacional pública do Plano T urismo +
Sustentável 20-23, sob o mote «Mais do que um desafio, é o caminho»
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Aspirante Geoparque Algarvensis já desafia à descoberta dos
segredos do passado
Municípios de Albufeira, Loulé, Silves e a Universidade do Algarve (UAlg) uniram-se para
valorizar um património com mais de 350 milhões de anos
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A ponta da Piedade em Lagos constitui um dos cenários naturais
mais procurados na região algarvia
A ponta da Piedade em Lagos constitui um dos cenários naturais mais procurados na
região algarvia

A ponta da Piedade em Lagos constitui um dos cenários naturais mais procurados na região algarvia
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Alentejo e Algarve — 10 roteiros para relaxar
Numa altura em que o Algarve esta a ser massacrado pela pandemia, nada como lembrar
aos portugueses, os encantos de toda. a costa alentejana e algarvia, para uns merecidos
dias de relax
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BARLAVENTO
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Olhão vai ter um hotel que é uma homenagem à Ria Formosa
De três estrelas e com um investimento de cinco milhões de euros, o Pure Formosa
Concept Hotel conta com 67 quartos, bar e um roftoop com piscina. Vista encantou Rita
Marques, secretária de Estado do Turismo
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JORNAL DO ALGARVE
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Pousada de Vila Real de Santo António abre em julho
A nova Pousada de Portugal no Algarve será inaugurada a 1 de julho em Vila Real de
Santo António, na Praça Marquês de Pombal, com 57 quartos, três piscinas, um bar e um
restaurante, anunciou a empresa
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Grupo Pestana abre quarta pousada no Algarve em julho
Assim que abrir esta torna-se na quarta Pousada de Portugal no Algarve, onde o grupo
hoteleiro conta já com 16 unidades em funcionamento.

A Pousada de Vila Real de Santo António, explorada pelo Grupo Pestana e localizada no centro histórico
da vila, abre portas pela primeira vez a 1 de julho com quase 60 quartos disponíveis.

Esta é a décima sétima unidade hoteleira do grupo no Algarve e a quarta com a marca Pousadas de
Portugal depois da Fortaleza de Sagres, do Palácio de Estoi em Faro e Convento de Tavira, e resulta de
um investimento de 3 milhões de euros e cerca de 18 meses de trabalho na requalificação das
infraestruturas já existentes.

São 57 quartos de cinco tipologias: classic, superior superior family, junior suite e suite; três piscinas
com bar e restaurante aberto ao público construídos nas instalações da antiga alfândega e que ocupa
quatro edifícios na Praça Marquês de Pombal.

Na decoração estão contemplados detalhes que celebram a história da localidade e mantêm-se alguns
elementos originais do imóvel.

Graças à localização em que se insere, a nova pousada está perto das populares praias de Monte Gordo,
da Reserva Natural de Castro Marim, do campo de golf da Quinta do Vale e da serra algarvia, e está já
aberta a reservas com promoções exclusivas para os membros do Pestana Guest Club. O preço de um
quarto, por uma noite, começa nos 113 euros.
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Roots Hotel em Faro abre esta quinta-feira
O Roots Hotel, que se apresenta como o primeiro aparthotel de 3-estrelas em Faro “com
uma equipa familiar, dinâmica e descontraída”, vai abrir esta quinta-feira, dia 17 de
Junho.

O Roots Hotel, que se apresenta como o primeiro aparthotel de 3-estrelas em Faro “com uma equipa
familiar, dinâmica e descontraída”, vai abrir esta quinta-feira, dia 17 de Junho.

O hotel tem 32 apartamentos com kitchenette e encontra-se “a poucos metros da estação de comboios
e muito próximo das principais artérias e pontos de interesse da capital algarvia”, segundo um
comunicado.

“As unidades estão totalmente equipadas com smart TV, ar condicionado e casas de banho privativas”, e
alguns apartamentos têm “varandas mobiladas com vista para a cidade e para o pátio exterior”,
acrescenta a nota de imprensa.

O novo empreendimento é apresentado como “ideal para famílias e para quem se desloca ao Algarve por
motivos profissionais, pois encontrará todas as comodidades para trabalhar nos estúdios ou nos
apartamentos”.

O comunicado destaca ainda o pátio exterior onde “os hóspedes poderão relaxar ao som da cascata de
água salgada, que simboliza na perfeição a identidade do hotel e as suas raízes”.

Clique para ver mais: Hotelaria
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Algarve preparado para «retoma turística»
O presidente da Região de T urismo do Algarve (RT A), João Fernandes, falou com o
barlavento sobre quais as perspetivas turísticas que faz para a próxima época alta que se
inicia.
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Nova rota Portimão-Tânger. “Não temos ingleses, temos de
encontrar alternativas”
Administração dos Portos de Sines e do Algarve em negociações com armadores.
Marrocos troca Espanha por Portugal
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Governo quer “autocaravanismo responsável” na região
Prática vai ter um guia
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easyJet abre nova base e VINCI avança com central solar no
Aeroporto de Faro
Nova base cria mais de 100 empregos na região. Companhia britânica atribui três Airbus
A320 a Faro que fica ligado às principais cidades europeias em 21 rotas
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JORNAL DO ALGARVE

17/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Expectativas turísticas para verão arrefecem com decisão do
Governo britânico
A confederação do turismo e a Associação da Hotelaria de Portugal reviram as
expectativas de crescimento turístico com a saída de Portugal da “lista verde” de viagens
para o Reino Unido, acreditando, no entanto, num verão melhor que em 2020
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JORNAL DE NOTÍCIAS

17/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ERIKA NUNES

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 35000

Utentes já podem pedir certificados digitais covid—19
Documento poderá ser usado para permitir acesso a eventos como casamentos e
batizados
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RTP 1

17/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3245

REACH: -1

Covid-19. APECATE diz que "há falta de bom senso" nas regras
de testagem para eventos
O presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação T urística
e Eventos (APECAT E) diz que há "falta de bom senso" nas regras publicadas pela
Direção-Geral da Saúde (DGS) para a testagem em eventos a alertou para "danos
colaterais".

Em declarações à Lusa, a propósito do congresso da associação, marcado para os dias 21 e 22 de
junho, António Marques Vidal esclarece que a entidade não está contra "uma medida que visa aumentar
a segurança", mas alertou que "é muito diferente fazer testes para um casamento e para um concerto"
e para um evento corporativo.

"Os contextos são diferentes, as maneiras de interagir são diferentes, a probabilidade de risco é diferente
e depois chegamos aos custos. Quem é que vai pagar", questiona.

"Estas coisas não podem ser decididas assim, sem pensar qual o aumento de segurança e qual é a
consequência. Há falta de bom senso", critica.

Além disso, alerta, "daqui a 15 dias se Portugal cumprir a diretiva europeia, quem já está vacinado não
precisa de fazer teste. Como é que isto não foi previsto nesta lei", lamenta.

António Marques Vidal fala ainda em "danos colaterais", referindo que "todo este `bruaá` já levou a que
muitas empresas, por medo, cancelassem".

O líder da APECATE adianta que o Congresso da associação ainda não tem a `luz verde` final da DGS.

"Estamos a quatro dias do evento e a entidade que tem lá os planos há mais de 15 dias ainda não
autorizou", assegura.
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"Só falta a aprovação final das regras de implementação para o `evento teste` porque a DGS fez várias
reuniões connosco, mas a partir de certa altura não dizem nada", refere.

"Compreendemos a situação, compreendemos que eles tenham um excesso de trabalho, que tenham
muito poucos recursos, mas eles têm que cumprir, porque não se mudam regras a quatro dias do
evento. A questão é exatamente essa: se elas vierem aprovadas tudo bem, mas se de repente
mudarem alguma coisa não há capacidade para mudar", alerta.

"É inadmissível o Estado comportar-se assim, tem obrigação de dizer sim ou não", reforça. "Mas não
dizer nada é gravíssimo", remata o presidente da APECATE.

Quanto aos temas em debate no Congresso, António Marques Vidal diz que o objetivo é "partilhar ideias,
sugerir soluções" sendo que "depois cabe a quem tem a responsabilidade da gestão decidir".

"A nossa ideia é criar consensos. Algo que continue a ser imposto leva a maus resultados", assegura.

O Congresso, programado para ser um "evento teste", decorrerá nos dias 21 e 22 de junho Hotel MH
Atlântico, em Peniche.

A DGS publicou esta terça-feira as normas aplicáveis aos eventos, sendo que "sempre que o número de
participantes/espectadores seja superior a 1.000, em ambiente aberto, ou superior a 500, em ambiente
fechado", exigindo a testagem nestes casos.
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JORNAL ECONÓMICO

17/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Saiba que regras tem de cumprir para ir à praia em segurança
em tempos de pandemia
A aplicação "Info Praia" está novamente ativa para facilitar o acesso à informação
atualizada sobre as praias e a qualidade das águas balneares. As praias podem ser de
grande dimensão, com capacidade potencial superior a 500 utentes ou de pequena
dimensão, com capacidade até 500 utentes.

Em tempos de pandemia Covid-19, todos os turistas devem conhecer as regras para ir à praia em
segurança.

Junto às praias existe uma sinalética indicando o seu estado de ocupação. As praias portuguesas
possuem um sistema de cores (tipo semáforo) para indicar se já têm a lotação máxima esgotada, de
modo a que seja garantida uma área média de dez metros quadrados para cada ocupante do areal e se
diminua o risco de contágio da doença Covid-19.

A aplicação “Info Praia” está novamente ativa para facilitar o acesso à informação atualizada sobre as
praias e a qualidade das águas balneares. As praias podem ser de grande dimensão, com capacidade
potencial superior a 500 utentes ou de pequena dimensão, com capacidade até 500 utentes.

O incumprimento constitui contraordenação, sancionada com coima:

de 50 a 100 euros no caso de pessoas singulares; de 500 a mil euros, no caso de pessoas coletivas.

No acesso à praia e, já no areal, mantenha uma distância de 1,5 metros relativamente aos outros
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utentes que não pertençam ao seu grupo.

Nas passadeiras, paredão e marginal, assim como nas instalações sanitárias, use calçado adequado e
siga as indicações que possam existir no chão.

Os chapéus-de-sol, toldos e colmos devem estar afastados, no mínimo, três metros entre si. A lotação
máxima de pessoas debaixo dos chapéus-de-sol e semelhantes equipamentos é de cinco pessoas.

O aluguer de toldos, colmos ou barracas far-se-á por referência a dois turnos: o da manhã até às 13h30
e o da tarde a partir das 14h.

Os chuveiros exteriores de corpo ou de pés, espreguiçadeiras, colchões, cinzeiros de praia, podem ser
utilizados e estão sujeitos a normas de limpeza e higienização, definidas pela Direção Geral da Saúde.

As atividades náuticas, aulas de surf e desportos similares são permitidas, desde que respeitem o
número máximo de cinco participantes por instrutor, e o distanciamento físico de segurança
recomendado entre cada participante, tanto em terra como no mar.

As pessoas com mobilidade reduzida terão de garantir o cumprimento dos procedimentos de higiene e
segurança, nomeadamente quanto à higienização das cadeiras anfíbias.

É permitida a venda ambulante nas praias, a qual deve fazer-se, preferencialmente, através dos
corredores de circulação de utentes da praia. Os vendedores deverão usar máscara ou viseira e respeitar
as regras de distanciamento físico de segurança no contacto com os utentes.

Consulte o nosso guia de turismo e lazer.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do
endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via Skype. Siga-nos nas
redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Youtube e no nosso site DECO!
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TVI

16/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

Norte-americanos com certificado de vacinação já podem viajar
para Portugal, os Estados Unidos, tal como o Reino Unido e o
Japão estão incluídos na lista de países em que a chegada a
Portugal não precisam de realizar isolamento profilático
Norte-americanos com certificado de vacinação já podem viajar para Portugal, os
Estados Unidos, tal como o Reino Unido e o Japão estão incluídos na lista de países em
que a chegada a Portugal não precisam de realizar isolamento profilático

Norte-americanos com certificado de vacinação já podem viajar para Portugal, os Estados Unidos, tal
como o Reino Unido e o Japão estão incluídos na lista de países em que a chegada a Portugal não
precisam de realizar isolamento profilático
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TVI24

16/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 18945

REACH: -1

Portugal já está a emitir o certificado digital covid da União
Europeia para pessoas vacinadas contra a covid-19
Portugal já está a emitir o certificado digital covid da União Europeia para pessoas
vacinadas contra a covid-19

Portugal já está a emitir o certificado digital covid da União Europeia para pessoas vacinadas contra a
covid-19
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JORNAL DE NEGÓCIOS

16/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8075

REACH: 65586

Plano para reativar o turismo poderá ser revisto em 2024
A resolução do Conselho de Ministros que aprova o Plano Reativar o T urismo determina a
criação de uma comissão de acompanhamento das medidas até 2027, que terá de fazer
uma avaliação intermédia do plano no final de 2023.

O Plano Reativar o Turismo é o "guião orientador para o relançamento pós-COVID-19" daquele que foi
um dos setores mais afetados pela pandemia. Tem um orçamento de 6,1 mil milhões de euros
e pretende apoiar o cumprimento das metas estabelecidas na Estratégia Turismo 2027, ano em que o
Governo espera alcançar receitas turísticas superiores a 27 mil milhões de euros.É suportado em quatro
pilares (apoiar empresas, fomentar segurança, gerar negócio e construir futuro) e "composto por ações
específicas que, a curto, médio e longo prazo, permitirão transformar o setor e posicioná-lo num
patamar superior de criação de valor, contribuindo de forma expressiva para o crescimento do PIB e para
uma distribuição mais justa da riqueza", refere a resolução do Conselho de Ministros.

Uma das prioridades do plano passa por "assegurar mecanismos financeiros que promovam a
capitalização das empresas", nomeadamente mecanismos de capital e quase capital, uma garantia
pública para refinanciamento/reescalonamento da dívida pré-COVID-19 e uma linha de crédito com
garantia para financiamento de necessidades de tesouraria. Para este pilar estão previstos três mil
milhões de euros.
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BARLAVENTO

17/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Rita Marques visitou novo Hotel 3HB Faro
A secretária de Estado do T urismo, Rita Marques, esteve na segunda-feira, 15 de junho,
em Faro, em visita à primeira unidade hoteleira de cinco estrelas da capital algarvia, o
novo 3HB Faro, que se prepara para abrir em regime de soft opening ainda este mês
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GAZETA RURAL

16/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Autocaravanismo e sustentabilidade marcam visita de Secretária
de Estado do Turismo a São Brás de Alportel
A Secretária de Estado do T urismo, Rita Marques, esteve em São Brás de Alportel esta
segunda-feira, 14 de junho, para conhecer o trabalho realizado no concelho na área do
turismo e formalizar o protocolo de promoção do Autocaravanismo sustentável.

 

A Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, esteve em São Brás de Alportel esta
segunda-feira, 14 de junho, para conhecer o trabalho realizado no concelho na área do turismo
e formalizar o protocolo de promoção do Autocaravanismo sustentável.
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A  visita teve início na Área de Serviço de Autocaravanas “Motorhome Ecopark São Brás de Alportel”
uma unidade de referência no setor, considerada das melhores áreas de serviço de autocaravanas do
Algarve e a primeira na região a receber o certificado de homologação da Federação de Campismo e
Montanhismo de Portugal. Este bucólico espaço foi o cenário escolhido para a assinatura do Protocolo de
Cooperação entre o Turismo de Portugal, a Região de Turismo do Algarve, a Comissão de Coordenação
e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, a Comunidade Intermunicipal do Algarve e a Federação
de Campismo e Montanhismo de Portugal, que tem por objetivo juntar sinergias no desenvolvimento
deste setor turístico e promover as opções disponíveis no território nacional para os turistas que optam
pelo autocaravanismo para viajar e descobrir Portugal.

Esta área de serviço, junto à EN2, a norte de São Brás de Alportel, nasceu de um sonho de casal
empreendedor que trocou a capital de lisboeta pelo centro do Algarve e em plena natureza concretizou
um projeto que procura conciliar a paixão do autocaravanismo com o turismo natureza, num espaço
sustentável e ecológico, que o Presidente da Câmara Municipal, Vitor Guerreiro, considerou como um
“projeto com visão de futuro”, enaltecendo a visão e espirito empreendedor dos investidores nesta zona
rural do município. Na ocasião, o autarca referiu que, consciente das potencialidades deste setor turístico,
o Município apostou na criação de uma nova Área de Serviço de Autocaravanas, integrada no projeto
intermunicipal “Rota Serrana de Autocaravanismo”, localizada na entrada sul de São Brás, cuja abertura
será anunciada para muito breve.

“Um tipo de turismo importante não só pela dinâmica que imprime no imediato, mas porquanto permite
uma experiência de maior proximidade com a comunidade, alavancando todo um conjunto de setores na
área do turismo e do comércio local, e muitas vezes promotor do turismo residencial, que constitui um
dos motores económicos do concelho”, afirmou.

Vitor Guerreiro defendeu ainda a importância de juntar esforços e sinergias para valorizar os territórios
do interior, com maior autonomia para os municípios, na gestão dos seus territórios, com políticas que
devem ser sensíveis às necessidades atuais para a fixação de empresas e novos residentes,
nomeadamente ao nível das acessibilidades físicas e digitais. O autarca recordou ainda que assumindo um
papel principal no incentivo ao desenvolvimento económico, o Município criou a Via Verde para o
Empreendedorismo, que procura agilizar procedimentos para a concretização dos projetos empresariais
que se pretendem fixar em São Brás de Alportel.

Rita Marques afirmou que o autocaravanismo é um desafio da maior importância no panorama turístico
nacional,  referindo-se ao trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo conjunto de entidades
parceiras, sublinhando o esforço na regulação destas infraestruturas, que “aqui têm um bom exemplo”
para garantir o respeito por uma série de preocupações, entre as quais as preocupações ambientais.
“Queremos apenas e só que deixem a sua pegada emocional”, observou lembrando a importância de
respeitar as comunidades e o território.

O programa da sua visita a São Brás de Alportel seguiu, num percurso, em  bicicleta, pela rede de vias
pedocicláveis, com início no novo Terminal Rodoviário “Circular”, paragem na Casa Memória da EN2 e
chegada ao Museu do Traje.

Na Casa Memória da EN2, Rita Marques teve ocasião de conhecer a dinâmica turística do município,
acompanhando a estratégia de valorização do património – Rota da Memória – que tem granjeado um
número crescente de turistas na região.

A visita terminou no Museu do Traje, ex-líbris turístico do concelho e espaço cultural de referência na
região, onde decorreu uma reunião de trabalho que juntou um largo conjunto de entidades da região.
Rita Marques ouviu os responsáveis da região, para conhecer o ponto de situação do turismo no Algarve,
no contexto de pandemia. O ponto de situação da saúde no Algarve, a evolução do desemprego e dos
apoios sociais e a resposta das empresas do setor do turismo foram temas igualmente abordados. Um
momento de partilha e fortalecimento de sinergias e estratégias importantes para a retoma do setor na
região.

A visita da Secretaria de Estado em São Brás de Alportel foi acompanhada pelo executivo municipal, pelo
Presidente da Região de Turismo, João Fernandes; Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve
(AMAL), António Pina; pelo Presidente do Conselho de Administração da Administração Regional de
Saúde, Paulo Morgado; Presidente da CCDR Algarve, José Apolinário; Diretor do Serviço de Emprego e
Formação Profissional do IEFP, António Palma; Diretora Regional da Autoridade para as Condições do
Trabalho (ACT), Teresa Marques e o representante do Centro Distrital da Segurança Social, José
Guerreiro, entre outros representantes de entidades da região e elementos do Turismo de Portugal.
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“Este é um trabalho apurado e contínuo que não se esgota nesta visita”, assegurou a secretária de
Estado do Turismo no final da reunião, após atentamente procurar conhecer as diversas dimensões da
realidade da região.

“Os nossos objetivos são muito ambiciosos. Temos que garantir que retomamos a atividade no setor do
turismo com toda a segurança, naturalmente, mas também como uma oportunidade única para
fazermos mais e melhor neste setor. É por isso que anunciamos o Plano + Sustentabilidade e é por isso
que estivemos a assinar um protocolo importante para o turismo responsável. Há aqui um conjunto
grande de objetivos que continuamos a trabalhar após a visita sempre em articulação com o território e
com a Entidade Regional”, referiu Rita Marques garantindo que ainda há muito por fazer neste setor.

A visita a São Brás de Alportel realizou-se no âmbito de uma jornada de dois dias pela região do Algarve,
durante a qual foi possível contactar com diferentes contextos e realidades do setor turístico algarvio
neste período de pandemia, bem como apresentar a iniciativa de retoma “Reativar Turismo. Construir
Futuro” assente na sustentabilidade, impulso à economia circular e qualidade ambiental no turismo.

(Link)
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https://www.gazetarural.com/autocaravanismo-e-sustentabilidade-marcam-visita-de-secretaria-de-estado-do-turismo-a-sao-bras-de-alportel/

