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Trabalhar, viajar para o estrangeiro e turistas. Todas as exceções
à proibição de sair ou entrar na Grande Lisboa
Proibição de sair ou entrar na Área Metropolitana de Lisboa entra em vigor esta sexta-
feira às 15 horas e dura até às 6 da manhã de segunda-feira.

Trabalhar, viajar para fora do Continente - estrangeiro e regiões autónomas - ou viagens internas de
turistas para dormirem noutro local do país são algumas das exceções previstas à proibição de circular
de e para a Área Metropolitana de Lisboa.

A resolução do Conselho de Ministros que dá corpo ao que foi anunciado esta quinta-feira pelo Governo
foi publicada esta noite e remete as exceções para as mesmas que entraram em vigor em novembro de
2020 num dos estados de emergência decretados pelo Presidente da República, aquando da proibição de
circular entre municípios.

O artigo em causa prevê mais de uma dezena de exceções a começar pelas deslocações para funções
profissionais, algo que deve ser atestado por uma declaração da entidade empregadora, compromisso
de honra ou declaração emitida pelo próprio para os trabalhadores independentes ou empresários em
nome individual.

Estão ainda autorizadas as saídas ou entradas da Área Metropolitana de Lisboa, sem necessidade de
declaração emitida pela entidade empregadora, dos profissionais de saúde e outros trabalhadores de
instituições de saúde e de apoio social, bem como de pessoal docente e não docente dos
estabelecimentos escolares ou do pessoal da proteção civil, das forças e serviços de segurança,
militares, militarizados e pessoal civil das Forças Armadas e inspetores da Autoridade de Segurança
Alimentar e Económica (ASAE).

Quem não tenha residência em Portugal - incluindo estrangeiros turistas - podem ainda sair da região
metropolitana de Lisboa desde que para "deslocações para locais de permanência comprovada".

Estão igualmente autorizadas "as deslocações necessárias para saída de território nacional continental" o
que inclui viagens para o estrangeiro ou para os Açores e Madeira.
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Os titulares dos órgãos de soberania, dirigentes dos parceiros sociais e dos partidos políticos
representados na Assembleia da República também são uma exceção, tal como os ministros de cultos
religiosos e pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações internacionais localizadas
em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções oficiais.

Os menores e alunos ou acompanhantes que precisem de ir a um estabelecimento de ensino também
podem sair ou entrar na região de Lisboa, tal como quem vá para Centros de Atividades Ocupacionais e
Centros de Dia ou participar em atos processuais junto das entidades judiciárias.

Finalmente, estão autorizadas as deslocações para "retorno ao domicílio" e "deslocações por razões
familiares imperativas, designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais,
conforme determinada por acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19
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O que precisa saber sobre o Certificado digital Covid?
Em breve os estados membros da União Europeia vão começar a utilizar os certificados
digitais que prometem facilitar a vida aos que pretendem voltar a viajar
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Breve - Nacional
AHRESP quer testes à covid elegíveis para o Adaptar 2.0 | Um quinto dos contribuintes
pagou IMI na íntegra em maio | Quase 50% dos portugueses vão fazer férias em
Portugal | Dez professores na corrida pelo Global Teacher Prize Portugal
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Quase 50% dos portugueses vão fazer férias em Portugal
Barómetro Anual de Férias de Verão da Europ Assistance revela que 62% dos
portugueses têm planos para viajar durante os meses de verão e 46% escolhe Portugal
como destino de eleição para fazer férias.

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
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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 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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Covid-19 no Reino Unido. Setor do turismo quer vacinados
isentos de quarentena
CEO da Ryanair interpôs ação judicial contra o Governo britânico.

O Governo britânico poderá vir a permitir viagens para os países da lista amarela - onde se encontra
Portugal - sem necessidade de quarentena no regresso, para quem está vacinado contra a covid-19 com
as duas doses.

Pressionado pela indústria do turismo e aviação, o executivo britânico admite agora rever - pelo menos
em parte - a medida que provocou a debandada de turistas britânicos de Portugal.

O CEO da irlandesa Ryanair e o aeroporto de Manchester interpuseram uma ação judicial contra o
Governo de Boris Johnson por exigir quarentena e dois testes negativos a viajantes completamente
vacinados que circulem entre países da lista amarela.

Não há datas para as mudanças, mas o semáforo das viagens do Reino Unido tem nova avaliação no fim
do mês.

No Reino Unido, os números de novos casos continuam a subir, mas a vacinação está a evitar a subida
da mortalidade.

9/42



SIC NOTÍCIAS

18/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Férias em Portugal? Destino preferido para os espanhóis e a
escolha de 46% dos cidadãos nacionais
É o resultado do 20.º Barómetro Anual de Férias de Verão da Europ Assistance.

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.
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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 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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“Atualmente a nossa maior concorrência é o medo de viajar”
Entrevista a Luís Araújo, Presidente do Turismo de Portugal
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Ministro da Economia defende diversificação de mercados para o
turismo nacional
A criação de “mais cinco rotas” do Algarve para cidades europeias não britânicas permite
diversificar os mercados emissores de turistas, disse Siza Vieira.

O ministro da Economia defendeu esta terça-feira, no Algarve, a necessidade de “diversificar os
mercados” para os quais se dirigem as promoções do turismo nacional e garantir as “condições de
segurança” de quem visita o país.

“O nosso trabalho consiste em criar condições de segurança para quem nos visita, assegurar que
continuamos a promover a região e Portugal aos mercados que nos interessa e assegurar a todos os
que querem viajar condições para o fazer”, apontou Pedro Siza Vieira.

O governante falava aos jornalistas à margem da inauguração da base sazonal da companhia aérea
EasyJet no aeroporto de Faro, destacando a criação de “mais cinco rotas” do Algarve para cidades
europeias não britânicas, o que permite diversificar os mercados emissores de turistas.

A criação do regulamento sobre o certificado de viagem covid-19, garantido na presidência portuguesa
da União Europeia, é apontada pelo responsável como importante para garantir a segurança dos turistas
que querem voltar a viajar.

Numa região onde os britânicos representam uma grande fatia dos turistas e com muitos a terem
regressado em massa há pouco mais de uma semana, o ministro de Estado, da Economia e da
Transição destacou a importância de garantir as condições de segurança, mostrando-se seguro que “no
dia em que o governo inglês permitir que os ingleses voltem a viajar sem restrições, nós sabemos que
eles vão voltar ao Algarve”.

Pedro Siza Vieira assegura que o Governo tem assegurado “sistematicamente um diálogo” com os
homólogos ingleses para esclarecimento sobre a situação sanitária em Portugal, o plano de vacinação,
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como é feita a monitorização das variantes e como a situação está a ser controlada.

“A decisão que o Governo inglês toma relativamente a Portugal é a que toma relativamente a todos os
países da União Europeia. Nós mantemos os governos informados e os governos tomam as suas
decisões”, apontou.

Para o ministro o “mais importante” é assegurar que para todos os outros mercados é possível “criar
todas as condições que as pessoas possam visitar o nosso país”.

Quanto à inauguração da base da EasyJet em Faro, Pedro Siza Vieira afirmou ser uma notícia “muito
positiva”, no que se espera que seja a reabertura da economia europeia, já que a nova realidade
restringiu as viagens, com a fileira do turismo e transporte a ser “a mais afetada no mundo”.

A companhia aérea britânica passa a manter uma base sazonal no Aeroporto de Faro entre março e
outubro, como três aviões alocados e que vão operar 21 rotas de e para Faro, cinco delas com novos
destinos: Luxemburgo, Munique, Lille, Toulouse e Zurique.
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Restauração pede alterações nos apoios para incluir setores mais
afetados
As zonas turísticas e os centros comerciais registam uma desaceleração muito lenta,
alerta a PRO.VAR. E no Algarve há "um retrocesso".

A Associação PRO.VAR pediu esta sexta-feira no Algarve ao Governo mais apoios para o setor que
incluam os estabelecimentos com mais de 40% de quebra na faturação, alterações nas taxas do IVA e a
reestruturação das linhas de crédito Covid-19.

Numa sessão com empresários em Quarteira, Loulé, a entidade apresentou um inquérito que sustenta as
suas reivindicações e que revela que a restauração está a recuperar a diferentes ritmos, com as zonas
com maior relação com o turismo e a dos centros comerciais a serem as mais afetadas.

Após as 624 respostas obtidas em todo o país entre os dias 8 e 10 de junho, o estudo revela que
42,4% dos inquiridos têm exposição ao turismo estrangeiro e dois terços destes espaços de restauração
tiveram, na primeira semana de junho quebras de faturação acima dos 50% face a 2019.

Já os restaurantes de rua, em zonas de baixa densidade, encontram-se também em dificuldade mas
com menos incidência de insolvências e falências, onde um em cada quatro estabelecimentos se
encontra nestas circunstâncias.

“Existe uma parte do setor que está a recuperar e depois identificamos dois nichos, as zonas turísticas e
os centros comerciais, que estão numa desaceleração muito lenta e no Algarve com a situação dos
turistas ingleses terá havido até um retrocesso”, afirmou à Lusa o presidente da associação Daniel Serra.

No segmento das empresas em zonas turísticas, o número com quebras de faturação superiores a 50%
face a 2019, era de 86,56% em janeiro, de 58,8% em maio e de 47,05% na primeira semana junho,
com 67,34% empresas a revelarem níveis de endividamento muito elevado e 77,94% a dizerem que os
apoios não cobrem sequer metade das despesas até à data.
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Daniel Serra destacou que cerca de um terço das empresas (32,25 %), está em risco e a ponderar
apresentar pedidos de insolvência ou em situação de falência. Ainda assim 65,15% das empresas
revelaram estar a recuperar.

Nos 17,7% dos inquiridos que exercerem a sua atividade em centros comerciais, 85,18% reportaram
quebras superiores a 50% em janeiro, 69,23% em maio e 61,5% na primeira semana de junho, com
89,9% das empresas a revelarem níveis de endividamento muito elevado e 86,6% a dizerem que os
apoios não cobrem sequer metade das despesas até à data.

Dois em cada três estabelecimentos (66,2%) estão em risco e a ponderar apresentar pedidos de
insolvência ou em situação de falência e apenas uma em cada quatro empresas (24,2%), está a
recuperar.

No global, os valores são menos preocupantes com 35,4% a reportar quebras superiores a 50% em
janeiro, 24,53% em maio e 19,56% na primeira semana de junho, com 73,83% das empresas com
níveis de endividamento muito elevado e 82,3% a indicarem que os apoios não cobrem sequer metade
das despesas até à data.

12,5 % das empresas apontaram estar em risco e a ponderar apresentar pedidos de insolvência ou
estão em situação de falência. No entanto a recuperação do setor parece estar em curso e 63,55% dos
inquiridos relatam estar a crescer na faturação.

A PRO.VAR – Promover e Inovar a Restauração Nacional, pede ao Governo que “reforce os apoios” para
as empresas nestas condições, nomeadamente que se procure quem teve “uma quebra acima de 40%”
face a 2019 o que irá “incluir os centros comerciais e as zonas turísticas de todo o país”.

A associação pediu, por um lado, que as rendas das empresas com quebras de 40% “continuem a ser
apoiadas até dezembro” e por outro que, com o final dos apoios ao lay-off, o Governo garanta a
sobrevivência do tecido empresarial “muito importante” do turismo e restauração.

Daniel Serra revelou também que a PRO.VAR sugeriu ao executivo que as empresas, através dos seus
contabilistas certificados, possam enviar “a grandeza das despesas e o Governo calcular o apoio em
função da sua necessidade específica”.

A associação reivindica também uma redução do IVA das comidas de “13% para 6%”, defendendo que é
preciso “dar liquidez às empresas” e que, assim, a taxa ficaria “equiparada à dos hotéis” e mais próxima
da praticada nos mercados concorrentes com o português.

A falta de mão-de-obra é outro dos problemas do setor, com o inquérito a revelar a necessidade de
aumentar em “cerca de um quarto” os profissionais já que mais de dois terços (77,5%), dos
restaurantes revelaram “querer recrutar profissionais, mas não conseguindo satisfazer as necessidades”,
apontou.

O recém anunciado IVAucher também é alvo de críticas pela associação, que propõe também alterações,
apresentadas “há um mês ao ministério da Finanças”, para que o consumo do vale aconteça “de
segunda a quinta-feira”, provocando uma “alteração de hábitos no consumidor e uma mais valia para os
restaurantes”.

Presentes na sessão, alguns empresários algarvios realçaram os atrasos nos apoios no Governo,
revelando que alguns de 2020 só chegaram este ano, o que condiciona a disponibilidade financeira das
empresas, algo que será incomportável se o verão de 2021 for semelhante ao do ano passado.
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“O sr. Johnson tirou-nos o tapete, e o arranque do verão foi
desastroso”
Entrevista a Jorge Rebelo de Almeida, Presidente do Grupo Vila Galé
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Zoomarine espera atingir 300 mil visitas esta temporada
Consequências da pandemia adiaram alguns planos do Zoomarine, mas o fundador Pedro
Lavia acredita numa retoma no prazo de três anos e sublinha a importância do lazer e da
conservação ambiental, mesmo num contexto adverso.

Consequências da pandemia adiaram alguns planos do
Zoomarine, mas o fundador Pedro Lavia acredita numa retoma
no prazo de três anos e sublinha a importância do lazer e da
conservação ambiental, mesmo num contexto adverso.
No ano em que o Zoomarine celebra o 30º aniversário, algumas novidades foram adiadas por aquilo que
Pedro Lavia, empresário argentino de 80 anos, classifica como «inesperado e trágico. Foi muito triste,
ver tanta gente por todo o mundo a perder a vida, o emprego, a normalidade. Em março de 2020,
quando tivemos que fechar, nunca deixámos de pagar os salários. Não despedimos uma única pessoa e
utilizámos todos os mecanismos que o governo nos disponibilizou. Podemos estar fechados, sem
público, mas treinadores, veterinários e biólogos, têm de trabalhar todo o ano, pois os animais precisam
de alimentos, as piscinas precisam de cuidados, o parque precisa de ser mantido. Com ou sem
pandemia, há que trabalhar sempre para manter a vida por cá».

Para garantir os serviços, «colocámos as equipas a trabalhar em espelho, separadas por grupos, para
que não se encontrassem».
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Também foram instauradas medidas como o registo da temperatura na entrada, a desinfeção de todas
as áreas e a higienização frequente das mãos. O pessoal que não era imprescindível cá ficou em
teletrabalho», revela Pedro Lavia em entrevista ao barlavento.

O impacto pandémico, contudo, não se limitou ao funcionamento das áreas internas.

«Houve uma grande quebra de visitantes. Em 2019 tivemos 650 mil entradas, e vínhamos de um
período de cinco anos em grande crescimento. Em 2020, as entradas rondaram apenas as 150 mil. Nem
chegaram para cobrir os custos. Perdemos muito dinheiro, tivemos mesmo de renegociar algumas
obrigações com os bancos, para fazer face a tudo isto».

Agora, a retoma será lenta, com Lavia a estimar um regresso aos níveis pré-pandemia apenas «daqui a
dois ou três anos».

Para a operação de 2021, «fizemos um budget a contar com cerca de 300 mil visitantes. Sabemos que
não depende apenas de nós. Está instalada uma grande crise, mas temos a noção que todos têm
saudades dos momentos de diversão», diz o empreendedor que lembra: «nós vendemos alegria,
diversão, e todos precisamos» de momentos de lazer, sobretudo com a família.

Com as portas abertas desde 19 de maio, o parque tem em vigor «todas as condições de segurança e
distanciamento, graças à limitação no número de entradas vendidas diariamente».

Para o futuro, «se tudo correr pelo melhor», está prevista «a expansão das diversões aquáticas, um
novo espetáculo de araras e uma área completamente nova que, por enquanto, ainda está «no segredo
dos deuses», revela o administrador.

Também estão na calha «a substituição integral de todos os veículos a combustão por veículos elétricos,
incluindo os autocarros», a continuidade dos projetos de intervenção educativa nas escolas e o regresso
da iniciativa Montanha Verde, «que já plantou mais de 10 mil árvores por todo o Algarve» e vai, a partir
de outubro, continuar a colorir a região de verde, incidindo, desta vez, nos terrenos da Universidade do
Algarve, em Faro.

Tudo isto para contribuir «para o desenvolvimento de um Algarve paradisíaco e que evoluiu bastante»,
onde Pedro Lavia, que já se considera «um verdadeiro marafado», aterrou em 1988, com o objetivo
«de ter um parque que fosse um orgulho para Portugal e uma referência para o turismo. E acho que
conseguimos», conclui.

Combater as críticas «com educação» ambiental
O Zoomarine é, por vezes, alvo de críticas por manter animais em cativeiro e exibi-los em espetáculos
de entretenimento coletivo.
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Pedro Lavia, CEO do parque temático, desconstrói esta perspetiva. «É também um problema de
ignorância. Todos os nossos animais são vistos muito regularmente por veterinários, fazem análises
periódicas, num protocolo muito mais estrito que o seguido pelos seres humanos. Fazemos medicina
preventiva. E não passam fome, como às vezes nos acusam. Recebem recompensas, nos espetáculos,
porque as merecem, como qualquer animal. Mas são bem alimentados além disso», garante.

Questionado sobre eventuais castigos nos treinos, o CEO explica que «se houver alguma repreensão a
fazer, os treinadores evitam o contacto visual, no fundo, como se faz com outros animais mais
domésticos».

Lavia lembra ainda que uma parte importante e significativa do trabalho do parque tem a ver com a
conservação do meio-ambiente, pelo menos, desde 2002, data em que abriu o Porto d’Abrigo do
Zoomarine, à data, o primeiro Centro de Reabilitação de Espécies Marinhas do país.

«Todos os anos, recebemos e tratamos muitos animais selvagens, recolhidos na natureza, e não
ficamos com nenhum. São tratados e quando estão em condições são devolvidos ao mar. Ajudamos a
preservar muitas espécies».

Consciente de que «é quase impossível evitar esse tipo de críticas », o responsável máximo do
Zoomarine considera que «a melhor forma de nos defendermos da desinformação é com a verdade».

Desde o primeiro dia que o parque conta com um departamento de educação ambiental dirigido às
escolas (professores e alunos) e divulga com regularidade as devoluções dos animais recuperados ao
habitat natural.

Além disso, lembra que «em 1985, na Europa, matavam-se e comiam-se golfinhos. Na Madeira fazia-se
caça à baleia, nos Açores, vendia- se bife de golfinho, e em Itália o governo pagava aos pescadores por
cada golfinho morto nas redes de pesca. Eu vi as maiores atrocidades com estes mamíferos também na
América Latina. Para muitos, o golfinho era apenas mais um peixe. Só se começaram a preocupar
quando perceberam que é um mamífero».

Segundo Pedro Lavia, o problema ainda existe. «Morrem, todos os anos, mais de 400 golfinhos em
redes de pesca de atum. Ninguém diz nada. Se nós perdermos um golfinho, mesmo que esteja doente,
como pode acontecer aos humanos, todos nos atacam. Mas temos a consciência do nosso objetivo.
Queremos divertir e educar».

Projeto viajou do Rio de Janeiro para o Algarve
O CEO do Zoomarine, Pedro Lavia, recorda ao barlavento que «este parque ia ser construído no Rio de
Janeiro. Era essa a ideia inicial, mas a inflação elevada e a complexa burocracia fizeram-nos vir para a
Europa».

A partir daí, depois de uma passagem pelo Jardim Zoológico de Lisboa, «onde nos deram uma
concessão e construímos um pequeno delfinário, com golfinhos e leões marinhos que trouxemos do
Brasil», o destino foi o Algarve, em 1988.
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«Ficámos admirados com as praias, com a riqueza da gastronomia, pensávamos que esta seria uma
região de pescadores», admite o responsável.

Ao invés, «encontrámos uma infraestrutura enorme, com grandes hotéis e muitos aldeamentos.
Escolhemos um terreno no centro da região. Inicialmente, queríamos ficar junto ao mar, mas era muito
caro. Trouxemos os arquitetos que tínhamos no projeto do Brasil, redimensionámos e adaptámos o
projeto à realidade algarvia», explica Pedro Lavia.

É que, no Rio de Janeiro, «o parque era destinado a uma cidade com 10 milhões de habitantes e cinco
milhões de turistas. Aqui, inicialmente, foi feito a contar servir, aproximadamente, oito mil pessoas. O
Zoomarine foi, então, erigido em 1991 na Guia, quase na fronteira entre os concelhos de Albufeira e
Silves.

«Tinha apenas sete hectares, entre estacionamento, estádio das araras, delfinário e zona dos leões
marinhos. Hoje tem 24 só de parque, e mais nove de expansão».

Notícia
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Hotéis acenam com promoções para chamar hóspedes no verão
De olhos postos no verão, são muitos os hotéis com campanhas especiais para atrair
hóspedes. Descontos nas estadias, créditos e até garrafas de vinho são algumas das
ofertas.

O verão está quase à porta e os hotéis já se prepararam para receber hóspedes, naquele que promete
ser um ano mais positivo para o turismo. Numa tentativa de atrair mais pessoas, as unidades hoteleiras
criaram uma série de campanhas promocionais, apelativas para portugueses, mas também para
estrangeiros. Há descontos em estadias, créditos para usar mais tarde e até garrafas de vinho de oferta.

2020 foi um ano perdido para o setor devido à pandemia, mas 2021 traz esperança. Esperança de mais
turistas com as fronteiras abertas e, consequentemente, de mais receitas. Isto depois de um ano em se
perderam quase 17 milhões de turistas e em que as receitas caíram para mínimos de 1993. Fruto da
crise pandémica, os despedimentos foram muitos e os encerramentos também. Mais de metade dos
alojamentos turísticos nacionais esteve de portas fechadas devido à pandemia.

Este ano, as portas começaram — e continuam — a reabrir. As esperanças estão depositadas nos
portugueses, que deverão dar preferência ao turismo nacional, mas algumas nacionalidades estrangeiras
— sobretudo os britânicos — também criam expectativa junto do setor. Os hotéis unem esforços para
atrair mais hóspedes e, com isso, são pensadas várias campanhas promocionais. O ECO procurou as
mais apelativas. Conheça-as.

De norte a sul do país, há opções para todos os gostos. O Grupo Pestana lançou uma campanha de
primavera com descontos até 40% nos hotéis e até 30% nas Pousadas de Portugal. Estas ofertas
incluem pequeno-almoço (em algumas unidades) e os hóspedes recebem ainda dez ou mais pontos no
cartão Pestana Guest Club por cada euro gasto durante a estadia. Há ofertas a partir de 48 euros nos
hotéis e de 69 euros nas pousadas.

Campanha de primavera do Grupo Pestana, com descontos até 40% nos hotéis.
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Os hotéis Vila Galé também estão com “saldos”. Com 14 unidades reabertas para o verão, a cadeia
hoteleira tem ofertas a partir de 47 euros por pessoa num quarto duplo. Entre as várias promoções
criadas destacam-se um desconto de 5% em estadias mínimas de sete noites e 5% de desconto
adicional se a mesma família reservar dois quartos. E para reservas mínimas de duas noites, o Vila Galé
oferece três garrafas de vinho da Herdade Santa Vitória. Estes descontos são aplicáveis a reservas feitas
até 31 de maio e para usufruir até 31 de outubro, permitindo descontos cumulativos até 20%.

Para quem não abdica de umas férias no Algarve, o Grupo Nau Hotels & Resorts lançou a campanha
“Tudo Incluído”. Nas reservas de sete ou mais noites feitas nas unidades do Algarve, a opção “tudo
incluído” inclui mesmo tudo: estadia, alimentação e bebidas em todos os espaços de restauração e
bares, programas de entretenimento, atividades do kids club, entradas em parques como o Zoomarine e
o Slide&Splash, passeios de barco e caiaque, aulas de stand up padel, snorkeling na praia e passeio de
barco para observação de golfinhos. A oferta é válida no Salgados Palm Village Apartments & Suites,
Salgados Palace e São Rafael Suites.

Para hóspedes de estadias mais longas, os Tivoli Hotels & Resorts são uma boa opção. A campanha
“Stay Longer” tem descontos de até 20% para estadias de três ou mais noites, aplicável tanto nos
hotéis em Portugal, como no Brasil e no Qatar. Há ofertas a partir de 45 euros no Tivoli Lagos Algarve
Resort e a partir de 210 euros no Tivoli Palácio de Seteais Sintra Hotel.

Britânicos não enchem Algarve, mas lotam hotéis de luxo Ler Mais

Nos hotéis PortoBay também há muitos descontos. A campanha “Last minute” oferece um desconto de
10% nas seis unidades hoteleiras existentes em todo o país, incluindo a Madeira. A promoção aplica-se a
estadias feitas até 30 de junho ou 15 de julho, no caso do PortoBay Flores.

Campanha PortoBay, com descontos de 10% em estadias.

A cadeia hoteleira Turim também não ficou de fora. Com 16 hotéis reabertos para o verão, o Grupo
Turim Hotéis lançou a campanha de verão “Viva as férias!”, que oferece “preços muito apetecíveis” em
todas as unidades e um desconto adicional de 10% para os membros do recém-criado programa de
fidelização Turim Club.

Nos hotéis Meliá por todo o mundo, incluindo Portugal, também há descontos. A cadeia espanhola está a
oferecer até 20% de desconto em estadias nos sete hotéis que tem em território nacional, incluindo
aquelas sob a marca Tryp. Há ofertas a partir de 42 euros por noite.

Para quem procura um hotel na Madeira ou no Algarve, os VidaMar podem ser uma opção. As pessoas
que reservem um quarto no VidaMar Resort Hotel Madeira ou no VidaMar Resort Hotel Algarve recebem
um crédito de 50 euros que pode ser usado numa estadia em qualquer um dos resorts. Esta promoção é
válida para estadias entre 1 de junho e 28 de setembro, em quartos de tipologia superior ou premium.

Procura turística no Algarve aumentou mas insatisfatória Ler Mais

No coração do Alentejo, o Évora Hotel já abriu portas e com uma campanha de verão. Inserido numa
herdade de 15 hectares, esta unidade hoteleira criou um pack especial de verão que incluiu alojamento,
refeições principais e atividades para toda a família, com preços especiais para as crianças. Há opções de
duas noites por 182 euros até cinco noites por 410 euros. A oferta é válida durante os meses de junho,
julho e setembro.

Campanha “Verão em Grande” no Évora Hotel.

Com data estimada para reabertura de portas a 4 de junho, o Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa,
em Castelo Branco, lançou a campanha “Prove os mimos do convento”. Para reservas mínimas de duas
noites, o hotel oferece aos hóspedes um piquenique em mochila térmica onde a cereja é a rainha. “O
objetivo desta campanha é permitir que os hóspedes desfrutem, totalmente, da região, com uma
mochila portátil e térmica”, refere a unidade.
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Mergulhe de cabeça nestas piscinas
Farmhouse of The Palms São Brás de Alportel

Farmhouse of The PalmsSão Brás de Alportel

Não há uma cor certa para a piscina da Farmhouse of the Palms, em São Brás de Alportel, e esse é um
dos muitos encantos do lugar. À primeira vista e à sombra, os azulejos parecem pretos. Mas conforme a
luz do sol, a piscina vai ganhando tonalidades de azul diferentes, a convidar a mergulhos e fotografias. O
bed & breakfast de Frank e Véronique Persyn é um verdadeiro oásis no interior algarvio. O casal belga
percorreu 150 casas no Algarve e em 2013 encontrou este espaço com quase 300 anos - “amor à
primeira vista” para eles e também para quem os visita. Depois de obras de remodelação, a Farmhouse
of The Palms abria ao público em 2014. Hoje, tem sete suítes ideais para quem quer ficar longe da costa.
Afinal, o Algarve não é só praia. Também é piscina.

+ info em www.farmhouseofthepalms.pt. Piscina só para hóspedes. Quartos a partir de 190€ em época
média

Arribas Sintra HotelSintra

Na Praia Grande, a piscina oceânica do Arribas Sintra Hotel, com 100 metros de comprimento, é uma
das maiores da Europa de água salgada, com espaço para toda a gente, hóspedes e curiosos. A
temperatura da água e o tempo incerto de Sintra talvez sejam o único senão neste cenário digno de
filme. Aliás, algumas das cenas do filme de 1982 “O Estado das Coisas”, de Wim Wenders, são passadas
aqui. Na altura, o hotel estava fechado para obras e a piscina estava vazia. Agora, e desde 9 de Abril,
está aberta ao público. A água vem directamente do mar e há duas pranchas de saltos para quem se
atrever. Os miúdos também têm direito à sua própria piscina, bem mais pequena, claro. Os hóspedes
não pagam entrada, mas qualquer visitante é bem-vindo com tarifas adaptadas à época do ano e ao
horário - a partir das 16h00 paga-se só meio bilhete.

+ info em arribashotel.com. Maio e Junho com entradas a 12 euros (dias úteis) e 14,5 euros (fim-de-
semana)

H2otelUnhais da Serra

Tal como o nome indica, a água é o principal elemento deste hotel no Parque Natural da Serra da Estrela,
com termas, fisioterapia em meio aquático e um espaço Aqualudic que é praticamente um parque
aquático no meio do hotel. Não há escorregas, mas há piscinas para todos os gostos e membros da
família: de água quente, interiores e exteriores, e até cascatas. Também há um circuito com sauna,
banho turco e hammam. Enfim, tudo o que precisa para ir a banhos com todo o conforto e em qualquer
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temperatura, mesmo no Inverno. Aliás, essa talvez seja a melhor altura para mergulhos, com neve lá
fora.

+ info em h2otel.pt. Piscinas só para hóspedes, tarifas a partir de 180 euros

Grande Hotel do LusoLuso

A piscina olímpica do histórico Grande Hotel do Luso, inaugurado em 1940, é um paraíso para
nadadores. Aliás, é bastante procurada por atletas durante o ano inteiro e tem nas redondezas um
centro de estágios que recebe várias equipas. A dois quilómetros do hotel, o centro foi construído de raiz
para o Euro 2004 e foi aqui que se instalou a selecção da Suíça. A piscina, que em tempos se chamou
Piscina Monumental do Luso, é o ex-libris do hotel arquitectado por Cassiano Viriato Branco, com duas
pranchas de saltos de três metros. No ano passado, aproveitando os dois meses em que o hotel esteve
encerrado, foram feitas pequenas obras de manutenção e está ainda mais bonita.

+ info em hoteluso.com. Piscina só para hóspedes, preços a partir de 72 euros

White Exclusive Suites & VillageSão Miguel

Já foi mencionado pela Forbes como um dos sítios mais cool para visitar e uma das culpadas é a infinity
pool. Apesar de não ser muito grande, impressiona qualquer um e confunde-se com o mar dos Açores.
Na costa sul da ilha de São Miguel, o hotel de Catarina e João Reis abriu em 2017, com Santorini a servir
de inspiração para a recuperação deste antigo solar em cima da falésia, numa baía de rocha vulcânica.
Como se não bastasse todo este cenário, a piscina é aquecida, para de lá nunca mais querer sair.

+ info em www.whiteazores.com. Piscina só para hóspedes, preços a partir de 210 euros

Sheraton Cascais ResortCascais

O brunch do Sheraton de Cascais tornou-se popular em Verões passados. Mais que pela comida, pelo
acesso à piscina aos fins-de-semana, principalmente para quem não saiu da cidade e quer evitar filas de
trânsito para a praia. Em Abril, o brunch voltou a ser servido no hotel aos sábados e domingos, entre as
12h30 e as 16h00. Com lugares limitados, está sujeito a reserva através do site do hotel. O menu conta
com quatro tábuas - pequeno-almoço, entradas, quentes e sobremesas - e bebidas como um sumo do
dia e uma taça de espumante. Os miúdos também têm um menu com creme de legumes e linguini à
bolonhesa. O mais difícil é conjugar a digestão com os mergulhos na enorme piscina, rodeada por um
jardim.

+ info e reservas em www.sheratoncascaisresort.com. Brunch e piscina 39 euros para adultos e 19,50
euros para crianças dos 5 aos 9 (até aos 4 anos, as crianças não pagam)

ArribaGuincho

A piscina do Arriba, no Guincho, perto da praia da Água Doce e do forte da Cresmina, é um clássico de
Verão. A imagem de marca é a estátua de uma foca de costas para o mar, que todos os anos resiste
aos Invernos rigorosos. O restaurante está aberto ao público o ano inteiro, mas a piscina só reabre
mesmo na época balnear. De água salgada, é um óptimo sítio para pôr em prática as braçadas que
dificilmente conseguiria dar no mar do Guincho. Mesmo sem mergulhos, é um excelente sítio para ficar a
tarde inteira a ler numa espreguiçadeira com vista para a praia, até ao pôr-do-sol.

+ info em casadomarques.pt. Os preços da piscina para 2021 serão anunciados em breve

Quinta de VentozeloSão João da Pesqueira

No vastíssimo universo de infinity pools com vista para o Douro e para as vinhas, a Quinta de Ventozelo
está no pódio. São 400 hectares de herdade, 200 dos quais de vinha, a pintar a paisagem de verde.
Com 500 anos de história (é uma das mais antigas do Douro) e numa zona que é património da
humanidade, tem 29 quartos espalhados por vários edifícios, alguns dos quais já tiveram outra função,
como os dois quartos em antigos balões de armazenamento de vinho. O restaurante do hotel, a Cantina
de Ventozelo, com curadoria do chef Miguel Castro e Silva, está aberto a não-hóspedes, tal com outras
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actividades de enoturismo. O vinho é o protagonista aqui, mas se quisermos falar de água, a quinta
orgulha-se de ter “a mais bonita piscina do Douro”.

+ info em quintadeventozelo.pt. Piscina exclusiva para hóspedes, preços a partir de 140 euros na época
baixa
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Número de hóspedes disparou 760% em abril, mas continua
“longe” dos níveis pré-pandemia
O setor turístico recuperou em abril, mas mesmo assim continuou abaixo de níveis pré-
pandemia. Alojamentos turísticos nacionais receberam 460 mil hóspedes.

Os alojamentos turísticos nacionais receberam 460 mil hóspedes em abril, um aumento de mais de
760% face ao ano passado, o que mostra que o setor começou a dar os primeiros passos para a
recuperação. Ainda assim, continua “ainda longe” dos níveis pré-pandemia, indicam os dados do Instituto
Nacional de Estatística (INE), publicados esta segunda-feira.

Em abril, os alojamentos turísticos nacionais receberam 460 mil hóspedes, num total de 946,8 mil
dormidas. Estes números representam disparos de 762,6% e 510,8%, respetivamente, bastante acima
das quebras observadas nos meses anteriores, incluindo março. Ainda assim, apesar de mostrarem uma
forte recuperação, estes números continuam abaixo dos observados em 2019. Comparando com abril
desse ano, o número de hóspedes caiu 80,3% enquanto o número de dormidas desceu 84,2%.

Numa análise mais fina aos hóspedes, o mercado interno (peso de 70,6%) contribuiu com 668,1 mil
dormidas, enquanto as dormidas dos hóspedes internacionais totalizaram 278,7 mil. As nacionalidades
com mais peso no turismo nacional em abril foram os espanhóis (16.660 hóspedes), os alemães
(10.323) e os franceses (8.123). Nesse mês, recorde-se, os britânicos ainda não podiam viajar para
fora do país.

Governo otimista com impulso de vacinas e turismo no PIB Ler Mais

No que toca às localizações mais procuradas, a Área Metropolitana de Lisboa concentrou 24,4% das
dormidas em abril, seguindo-se o Norte (19,7%), o Centro (15,5%) e o Algarve (14,9%), refere o INE.
Analisando apenas a procura dos turistas não residentes, Lisboa, Algarve e Norte foram, por esta ordem,
os destinos mais procurados.
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No quarto mês do ano, a estada média foi de 2,2 noites, enquanto o rendimento médio por quarto
ocupado foi de 61,9 euros, acima dos 51 euros de março. No que diz respeito às receitas alcançadas
com o setor, estas atingiram os 47,7 milhões de euros em abril, um crescimento de 838% face a abril
de 2020, enquanto as receitas de aposento atingiram os 35,9 milhões de euros, uma subida de 696,4%.

(Notícia atualizada às 11h26 com mais informação)
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Unidades NAU Hotels & Resorts certificadas com o European
Tourism Covid-19 Safety Seal
Certificadas com o selo «Clean & Safe 2021», emitido pelo T urismo de Portugal, e
operando sob o Protocolo Operacional Pós-Covid-19, criado com o propósito de aplicar as
melhores práticas de segurança sanitária, as unidades NAU Hotels & Resorts estão agora
também reconhecidas com o European Tourism Covid-19 Safety Seal.
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Certificadas com o selo «Clean & Safe
2021», emitido pelo Turismo de Portugal, e
operando sob o Protocolo Operacional Pós-
Covid-19, criado com o propósito de
aplicar as melhores práticas de segurança
sanitária, as unidades NAU Hotels &
Resorts estão agora também reconhecidas
com o European Tourism Covid-19 Safety
Seal.

Desde 1 de junho que Portugal
disponibiliza o selo europeu de segurança
COVID-19 e o grupo NAU Hotels & Resorts
prontamente aderiu, certificando o
cumprimento das medidas sanitárias e de
segurança identificadas pelas autoridades
de saúde para evitar a disseminação da
Covid-19. Estão abrangidas pela
certificação europeia as unidades Palácio
do Governador, Lago Montargil & Villas,
São Rafael Suites, São Rafael Atlântico,
Salgados Dunas Suites, Salgados Palace,
Salgados Palm Village, Salgados Vila das
Lagoas, Morgado Golf & Country Club e
Salema Beach Village, assim como os
campos de golfe Álamos, Morgado e
Salgados.

Este novo protocolo de saúde e segurança,
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criado pelo Comité Europeu de
Normalização em parceria com a Comissão
Europeia, visa a reabertura segura do
turismo, a tempo da época de verão, e a
promoção da reputação da União Europeia
como destino turístico de qualidade.
Portugal é um destino seguro para usufruir
de uma escapada ou férias, e as unidades
NAU Hotels & Resorts, ao abrigo dos
certificados emitidos pelas entidades
nacionais e europeias, asseguram todos os
procedimentos de higiene e segurança
para garantir aos seus hóspedes e clientes
estadias e experiências com o máximo de
conforto e tranquilidade.

Adicionalmente, o grupo NAU Hotels &
Resorts tem em vigor nas suas dez
unidades de Lisboa, Alentejo e Algarve o
Protocolo Operacional Pós-Covid 19, criado
em 2020, com o objetivo de sistematizar
boas práticas e regras sanitárias e de
funcionamento relativas a unidades de
alojamento, espaços públicos,
restaurantes, bares, piscinas, espaços
comuns, elevadores, salas,
entretenimento, transportes, assim como
zonas de serviço, de armazenagens
diversas, e de pessoal dos hotéis e campos
de golfe. Este documento inclui ainda
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protocolos de relação com clientes, normas
de formação de Recursos Humanos e
relação com colaboradores, protocolos de
entretenimento e animação para adultos,
jovens e crianças, sem esquecer as
ferramentas de sinalização e informação
nas unidades. O Protocolo Operacional
Pós-Covid 19 engloba as recomendações e
melhores práticas que têm vindo a ser
difundidas pela Organização Mundial de
Saúde, Direção Geral de Saúde, União
Europeia, Associações empresariais,
cadeias hoteleiras internacionais, e outras
organizações.
 

Notícia
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LOULÉ | Município mantém autorização para obras particulares
no verão
À semelhança do que aconteceu em 2020, quando a pandemia começou a afetar a
economia mundial, este ano a Autarquia de Loulé irá também permitir que a execução de
obras de urbanização, edificação ou demolição, nas áreas urbano-turísticas, possam
prosseguir durante o verão.
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Loulé

De forma a incentivar o setor da construção civil, em particular neste que é um território de excelência, o
Município vai, uma vez mais, suspender o artigo 54º do Regulamento Municipal de Urbanização e
Edificação (RMUE) que impõe uma paragem dos trabalhos entre os dias 1 de julho e 31 de agosto. No
período pré-pandémico, esta paragem das obras em curso nas áreas urbano-turísticas, durante a época
alta do turismo algarvio, era obrigatória e só em casos excecionais, com a devida justificação, a Câmara
de Loulé autorizava a realização de trabalhos nestes dois meses.  

A prorrogação do despacho do presidente da Câmara emitido em abril do ano passado continua a
salvaguardar o interesse de quem se encontra de férias nestas áreas e para quem as expetativas de dias
descansados são mais do que compreensíveis. Como tal, a execução material de obras de urbanização,
de edificação e de demolição deverá ser realizada nas seguintes condições:

– Os trabalhos deverão decorrer exclusivamente nos dias úteis das 9h00 às 18h00, sendo que os
trabalhos mais ruidosos, como escavações ou betonagem, só serão permitidos a partir das 10h00, de
forma a preservar o sossego de quem se encontra de férias nestas zonas do território concelhio;

– Que sejam tomadas as devidas medidas de mitigação do ruído, de poeiras e da perturbação da
ambiência urbana imputáveis à realização das obras referidas.

Os responsáveis municipais ressalvam que esta autorização poderá mesmo ser suspensa ou revogada
“por incumprimento das condições impostas, por razões de interesse público superveniente ou por
comprovada e excessiva perturbação da ambiência urbana”.

“Tendo em conta que a construção civil continua a corresponder a uma fatia muito importante das
atividades deste concelho, queremos dar também a oportunidade a este setor de se reerguer, à
semelhança do apoio que temos dado a outros setores como o comércio ou a restauração,
naturalmente noutros moldes. No entanto, sabemos bem que para a imagem de qualidade enquanto
destino turístico é fundamental o bem-estar de quem nos visita e, é por isso, que queremos deixar claro
que esta autorização está sujeita a regras que permitirão mitigar os incómodos junto dos nossos
turistas”, esclarece o presidente Vítor Aleixo.

 

Notícia
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Portugal perde um lugar na lista de países mais seguros do
mundo
Portugal perdeu este ano um lugar na lista de países mais seguros do mundo, caindo da
terceira para a quarta posição ao ser ultrapassado pela Dinamarca, segundo o Global
Peace Index

Portugal perdeu este ano um lugar na lista de países mais seguros do mundo, caindo da terceira para a
quarta posição ao ser ultrapassado pela Dinamarca, segundo o relatório Global Peace Index 2021 hoje
divulgado.

O relatório do Institute for Economics & Peace, que analisa 163 Estados, indica que o país mais seguro
do mundo é a Islândia, seguido da Nova Zelândia, Dinamarca, Portugal e Eslovénia.

De acordo com o relatório Global Peace Index 2021, Portugal é o segundo país mais seguro da União
Europeia.

O mesmo documento indica ainda que o país mais inseguro do mundo é o Afeganistão.

Em comunicado sobre a divulgação do relatório, o ministro da Administração Interna refere que Portugal
ser considerado um dos países mais seguros do mundo “é um ativo para a qualidade de vida dos
portugueses” e constitui-se como uma vantagem competitiva face a outros países.

“A questão da segurança está muito longe de ser uma questão estritamente policial. A segurança é hoje
um fator decisivo para a captação de investimento, para a captação dos turistas que esperamos voltar a
ter, para o reforço da imagem global do país. Lembramo-nos facilmente de países que têm um grande
potencial como o nosso, nos quais a insegurança limita o desenvolvimento económico, o investimento
ou o turismo”, sublinha Eduardo Cabrita.

“Portugal registou, em 2020, os indicadores mais baixos de criminalidade desde que existe o atual
modelo de registo, há mais de 30 anos. E é importante recordar que isso foi conseguido num ano tão
difícil como este de pandemia que, em muitos países, contribuiu para o aumento da conflitualidade e para
o aumento de algumas formas de criminalidade”, sublinha ainda o governante.

Nesta 15ª edição do Índice, que abrange 99,7% da população do mundo, conclui-se que o nível global de
paz manteve a tendência de deterioração, num mundo em que os conflitos e crises surgidos na década
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passada começaram a diminuir e a ser substituídos por uma nova onda de tensão e incerteza em
resultado da pandemia covid-19, a par das tensões crescentes entre as principais potências.

O Ministério da Administração Interna indica ainda que, em 2014, Portugal ocupava o 18.º lugar, tendo
vindo a subir na tabela nos últimos anos.

CMP // JMR
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Voos com Reino Unido caem para metade após Portugal sair da
lista verde
Com a quebra do turismo do Reino Unido, Portugal foi o único dos 10 países europeus
com mais tráfego aéreo a registar, no domingo passado, uma atividade inferior à
verificada duas semanas antes.

Portugal tem vivido uma recuperação do turismo nos últimos meses, a refletir as medidas de
desconfinamento, mas também a entrada na lista verde do Reino Unido. Essa categoria — que permitia
aos turistas não fazerem quarentena no regresso — foi, no entanto, passageira e a retirada já se está a
refletir no tráfego aéreo, com as viagens entre os dois países a caíram mais de 50%.

“Os Estados-membros viram, de forma geral, uma subida do tráfego [no domingo] — exceto Portugal
que tem uma redução de 4% face às últimas duas semanas como resultado da queda de 53% no
tráfego com o Reino Unido“, anunciou Eamonn Brennan, diretor-geral da Eurocontrol, esta segunda-feira
no Twitter.

Portugal era o único país da União Europeia que estava na lista verde pelo que o turismo nacional perdeu
a vantagem competitiva que tinha face a outros destinos europeus quando passou para a categoria
âmbar. Com efeito a partir de 8 de junho, os turistas britânicos passaram a ter de fazer 10 dias de
quarentena à chegada (realizando testes à Covid-19 no segundo e no oitavo dia após a chegada).

Portugal perdeu 343 mil voos desde o início da pandemia Ler Mais

A alteração inclui os arquipélagos da Madeira e dos Açores. Logo após o anúncio, a maior procura por
estes bilhetes fez com que os preços dos voos disparassem, especialmente nas viagens com partida de
Faro, uma vez que o Algarve é um dos destinos preferidos dos turistas do Reino Unido. Agora, no
primeiro fim de semana desde que a quarentena voltou a ser obrigatória, vê-se o efeito da decisão.

Com a quebra do turismo do Reino Unido, Portugal foi o único dos 10 países europeus com mais tráfego
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aéreo a registar, no domingo passado, uma atividade inferior à verificada duas semanas antes. Espanha
foi o país mais concorrido com 2.739 voos (mais 26% que há duas semanas), seguindo-se a Alemanha
(com um aumento de 19% para 2.581 travessias) e França (que reforçou os voos em 26% para
2.346).

Tweet from @eurocontrolDG
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