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FAV: 4
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AMAL e RTA querem que seja revista contabilização de casos
positivos
Os presidentes da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, e
do T urismo do Algarve, João Fernandes, subscrevem os apelos dos Presidentes das
Câmaras Municipais de Loulé e de Albufeira ao Governo para que seja revista com
urgência a forma de contabilização do número de casos positivos de Covid-19

 

Os presidentes da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, e do Turismo do
Algarve, João Fernandes, subscrevem os apelos dos Presidentes das Câmaras Municipais de Loulé e de
Albufeira ao Governo para que seja revista com urgência a forma de contabilização do número de casos
positivos de Covid-19, no sentido de os casos nacionais detetados serem efetivamente atribuídos ao
local de residência e não ao destino visitado, penalizando os concelhos mais procurados pelos turistas.

 «Como relembra o presidente da Câmara Vítor Aleixo, o próprio Primeiro-Ministro esclareceu que os
casos nacionais de Covid-19 devem ser atribuídos ao concelho onde as pessoas residem e não ao local
de visita onde são detetados, falseando o rácio entre o número de positivos e a população residente e
penalizando os concelhos que mais turistas recebem nesta altura do ano, como são os casos de Loulé e
de Albufeira», concretiza o presidente da AMAL, António Miguel Pina.

«Face a esta incongruência no cálculo dos rácios, que sentido faz o anunciado recuo dos municípios de
Loulé e Albufeira no processo de desconfinamento, voltando a aplicar regras em vigor no passado, como
por exemplo o encerramento dos restaurantes às 22h30, que vão castigar ainda mais a economia
regional em plena época alta do turismo balnear?», interroga o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.
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https://jornaldoalgarve.pt/tag/amal/
https://www.turismodoalgarve.pt/pt/Default.aspx


«É urgente pôr fim ao empolamento estatístico do número de casos, na medida em que para além da
injusta aplicação de medidas mais restritivas aos concelhos com maior atividade turística, há também a
considerar a avaliação que os nossos mercados emissores externos fazem do Algarve, enquanto
principal região nacional de destino para férias no verão», conclui o responsável pelo turismo algarvio.

(Link)

2/58

https://jornaldoalgarve.pt/amal-e-rta-querem-que-seja-revista-contabilizacao-de-casos-positivos/
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TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO
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AVE: € 1465

REACH: -1

AMAL e RTA apelam ao Governo para revisão na contabilização
dos casos de COVID-19
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e Região de T urismo do Algarve (RT A)
apelam ao Governo para revisão urgente na forma de contabilização do número de casos
positivos de COVID-19.

 

A Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) e Região de Turismo do Algarve (RTA) apelam ao
Governo para revisão urgente na forma de contabilização do número de casos positivos de COVID-19.

Fica aqui, na íntegra, o comunicado hoje emitido:
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«COMUNICADO À IMPRENSA

Os presidentes da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, e do Turismo do
Algarve, João Fernandes, subscrevem os apelos dos Presidentes das Câmaras Municipais de Loulé e de
Albufeira ao Governo para que seja revista com urgência a forma de contabilização do número de casos
positivos de COVID-19, no sentido de os casos nacionais detetados serem efetivamente atribuídos ao
local de residência e não ao destino visitado, penalizando os concelhos mais procurados pelos turistas.

“Como relembra o presidente da Câmara, Vítor Aleixo, o próprio Primeiro-Ministro esclareceu que os
casos nacionais de Covid-19 devem ser atribuídos ao concelho onde as pessoas residem e não ao local
de visita onde são detetados, falseando o rácio entre o número de positivos e a população residente e
penalizando os concelhos que mais turistas recebem nesta altura do ano, como são os casos de Loulé e
de Albufeira”, concretiza o presidente da AMAL, António Miguel Pina.

“Face a esta incongruência no cálculo dos rácios, que sentido faz o anunciado recuo dos municípios de
Loulé e Albufeira no processo de desconfinamento, voltando a aplicar regras em vigor no passado, como
por exemplo o encerramento dos restaurantes às 22h30, que vão castigar ainda mais a economia
regional em plena época alta do turismo balnear?”, interroga o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.

“É urgente pôr fim ao empolamento estatístico do número de casos, na medida em que para além da
injusta aplicação de medidas mais restritivas aos concelhos com maior atividade turística, há também a
considerar a avaliação que os nossos mercados emissores externos fazem do Algarve, enquanto
principal região nacional de destino para férias no verão”, conclui o responsável pelo turismo algarvio.

O presidente da AMAL

António Miguel Pina

O presidente do Turismo do Algarve

João Fernandes»

(Link)
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https://www.radiohorizonte.com/pt-pt/noticias/amal-e-rta-apelam-ao-governo-para-revis%C3%A3o-na-contabiliza%C3%A7%C3%A3o-dos-casos-de-covid-19


O TURISMO
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TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL
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PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2480

REACH: -1

AMAL e RTA pedem ao Governo revisão urgente na contagem
dos números da Covid19
AMAL e RT A pedem ao Governo uma reformulação na forma de contabilização do número
de casos positivos de COVID-19
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AMAL e RTA pedem ao Governo uma reformulação na forma de contabilização do número de casos
positivos de COVID-19

Os presidentes da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, e do Turismo do
Algarve, João Fernandes, apoiam os apelos ao Governo dos Presidentes das Câmaras Municipais de
Loulé e de Albufeira “para que seja revista com urgência a forma de contabilização do número de
casos positivos de COVID-19, no sentido de os casos nacionais detectados serem
efectivamente atribuídos ao local de residência e não ao destino visitado, penalizando os
concelhos mais procurados pelos turistas”.

O presidente da AMAL, António Miguel Pina, salienta “Como relembra o presidente da Câmara, Vítor
Aleixo, o próprio Primeiro-Ministro esclareceu que os casos nacionais de Covid-19 devem ser
atribuídos ao concelho onde as pessoas residem e não ao local de visita onde são detectados,
lembrando  "falseando o rácio entre o número de positivos e a população residente e
penalizando os concelhos que mais turistas recebem nesta altura do ano, como são os casos de
Loulé e de Albufeira”.

Por seu lado João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, pergunta ”Face a esta incongruência
no cálculo dos rácios, que sentido faz o anunciado recuo dos municípios de Loulé e Albufeira no
processo de desconfinamento, voltando a aplicar regras em vigor no passado, como por
exemplo o encerramento dos restaurantes às 22:30, que vão castigar ainda mais a economia
regional em plena época alta do turismo balnear?”

Concluindo João Fernandes acrescenta:

“É urgente pôr fim ao empolamento estatístico do número de casos, na medida em que para
além da injusta aplicação de medidas mais restritivas aos concelhos com maior actividade
turística, há também a considerar a avaliação que os nossos mercados emissores externos
fazem do Algarve, enquanto principal região nacional de destino para férias no verão”.
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(Link)
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https://www.oturismo.pt/destinos/44788-amal-e-rta-pedem-ao-governo-revisao-urgente-na-contagem-dos-numeros-da-covid19.html
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Covid-19: AMAL e RTA exigem revisão urgente no critério de
contagem
Forma de contabilização atual está a "penalizar" os concelhos mais turísticos

 

Forma de contabilização atual está a "penalizar" os concelhos mais turísticos

A AMAL e o Turismo do Algarve subscreveram hoje os apelos dos presidentes das câmaras de Loulé e de
Albufeira para que seja revista com urgência a forma de contabilização do número de casos positivos de
Covid-19.

Os casos nacionais detetados devem ser “efetivamente atribuídos ao local de residência e não ao destino
visitado”, critério que penaliza os concelhos mais procurados pelos turistas, defendem as duas entidades.

Recorde-se, o governo anunciou ontem, quinta-feira, que Albufeira e Loulé vão recuar à etapa anterior
do processo de desconfinamento, com medidas mais restritas, incluindo o encerramento de restaurantes
e cafés às 22:30.

“Como relembra o presidente da Câmara, Vítor Aleixo, o próprio primeiro-ministro esclareceu que os
casos nacionais de Covid-19 devem ser atribuídos ao concelho onde as pessoas residem e não ao local
de visita onde são detetados, falseando o rácio entre o número de positivos e a população residente e
penalizando os concelhos que mais turistas recebem nesta altura do ano, como são os casos de Loulé e
de Albufeira”, concretiza, em comunicado, o presidente da AMAL, António Miguel Pina.

Recuo "prejudica" economia regional

Face a esta incongruência no cálculo dos rácios, “que sentido faz o anunciado recuo dos municípios de
Loulé e Albufeira no processo de desconfinamento, voltando a aplicar regras em vigor no passado, como
por exemplo o encerramento dos restaurantes às 22:30, que vão castigar ainda mais a economia
regional em plena época alta do turismo balnear?”, interroga o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.

Os dois dirigentes consideram “urgente” pôr fim ao empolamento estatístico do número de casos.
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https://regiao-sul.pt/2021/06/17/sociedade/albufeira-e-loule-recuam-no-desconfinamento/542895
https://regiao-sul.pt/2021/06/17/sociedade/covid-19-municipio-de-loule-apela-a-correcao-dos-erros-de-calculo/542941
https://covid19estamoson.gov.pt/


“Além da injusta aplicação de medidas mais restritivas aos concelhos com maior atividade turística, há
também a considerar a avaliação que os nossos mercados emissores externos fazem do Algarve,
enquanto principal região nacional de destino para férias no verão”, conclui o responsável pelo turismo
algarvio.

(Link)
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https://regiao-sul.pt/2021/06/18/sociedade/covid-19-amal-e-rta-exigem-revisao-urgente-no-criterio-de-contagem/542979


SIC

21/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 128088

REACH: -1

O certificado digital covid vai ser usado para circular também
dentro de Portugal
O certificado digital covid vai ser usado para circular também dentro de Portugal

O certificado digital covid vai ser usado para circular também dentro de Portugal
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RTP 3

21/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 360º

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 94192

REACH: -1

Os portugueses continuam com receio de ir de férias e talvez por
isso este ano mais uma vez, elegem como destino Portugal
Açores e a Madeira e o Algarve estão no topo das preferências

Os portugueses continuam com receio de ir de férias e talvez por isso este ano mais uma vez, elegem
como destino Portugal, os Açores e a Madeira e o Algarve estão no topo das preferências lá fora, as
Maldivas também estão a ter muita procura. A pandemia alterou hábitos, impôs regras e fechou destinos
por isso, a Madeira e os Açores estão este ano nas preferências dos portugueses, tal como o Algarve,
principalmente em apartamentos ou casas em Agosto, em princípio, os meus pais. Vamos ver se dá
neste momento a ter mercado em constante, por isso vai depender muito das circunstâncias em que
circunstâncias que poucos querem contornar. Tens de estar mais seguro ter a certeza de que não há
mais contágios e então e com marcas nas férias para já não. O João e para o lugar, mas este ano não
sei que a mulher também está com medo por causa desta situação da pandemia marca e
possivelmente, não era marcar ficar por cá. Por cá e por causa da segurança devem ficar muitos
portugueses, os Açores e a Madeira ajudam na escolha final. primeiro incluíram e custearam o os testes
e já isso dá tranquilidade e às pessoas pessoas querem andar de avião, as pessoas querem voltar a
viajar e é isto todos portugueses querem, neste momento. No topo das preferências para o estrangeiro
estão as Maldivas. Porque é seguro assegura relativamente simples de se os procedimentos de se viajar
então os portugueses querem querem sentir-se seguros de cimento. Segurança é o sentimento que a
pandemia reforçou no perfil de quem viaja. Acho que o seguro de viagem veio para ficar definitivamente
até agora duas e facultativo está no seguro é a primeira é primeiro serviço que nós que nós fazemos
exatamente por causa também do que aconteceu o ano passado aos. Esta outra agência tem um
público-alvo diferente pessoas a partir dos cinquenta anos que gostam de viajar em grupo opera em
cento e cinquenta países nos cinco continentes em dois mil e dezanove, levou vinte sete mil pessoas ao
estrangeiro em dois mil e vinte a quebra foi quase total e este ano está a operar apenas na Europa. A
vantagem é que a maioria dos clientes tem já a vacinação completa ou pelo menos a primeira dose. Em
Maio fizemos quinze grupos em Portugal e dois para Espanha e agora. Junho, temos já trinta grupos dos
quais cinco são para Espanha, também tivemos um grupo para Malta, um grupo para os Emirados com
circuito que temos numa semana faz vários Emirados e regressamos ao Uzbequistão. A zona que foi
muito pouco afetada pela pandemia, já reabriu com todas as medidas de segurança. Mas, neste
momento, a maior dificuldade nas viagens de grupo e tal. Esbarramos no muro, gigantesco que se
chama tap, que temos que marcar viagens a três meses e ninguém sabe como é que vai estar daqui por
três meses, temos que pagar tudo três meses antes regras atrás de regras e, por isso para o aumento
que os aviões estão no chão ou estão mais aviões que deveriam no chão, porque com uma tarde desta
maneira, o Turismo de Portugal não vai alavancar. Rui pensa que os próximos meses serão de retoma
com um certificado covid para já a aposta é dentro de portas. Diria que cobrimos todos os distritos de
Portugal até porque temos uma viagem que se chama mesmo as dezoito capitais de distrito. A distância
social ar livre insegurança são os critérios mais importantes para quem vai de férias este ano, porque a
incerteza também entra na equação. Para cá a cima viagem marcada para Veneza. A Itália não sei se
ainda vai ser possível realizar-se vai depender das circunstâncias, mas é um plano sim.
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TVI24

20/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 67113

REACH: -1

O Moinho do Cerro de Malpique em Albufeira, um dos que ainda
resiste no concelho
O Moinho do Cerro de Malpique em Albufeira, um dos que ainda resiste no concelho

O Moinho do Cerro de Malpique em Albufeira, um dos que ainda resiste no concelho
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TVI

20/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

O Moinho de Cerro de Malpique em Albufeira, um dos que ainda
resiste no concelho, foi restaurado em 2017 em Albufeira
O Moinho de Cerro de Malpique em Albufeira, um dos que ainda resiste no concelho, foi
restaurado em 2017 em Albufeira

O Moinho de Cerro de Malpique em Albufeira, um dos que ainda resiste no concelho, foi restaurado em
2017 em Albufeira

13/58



POSTAL

20/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JÉSSICA SOUSA

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

South Music dá asas ao talento jovem algarvio
A iniciativa South Music, da Câmara Municipal de Faro, do T eatro das Figuras e da Faro
2027, decorreu esta terça e quarta-feira e pretendeu dar a conhecer ao público o talento
regional de vários jovens
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A cidade de Faro recebeu profissionais ligados ao ramo da música de todo o país e que tiveram
a oportunidade de assistir a 33 projetos musicais dos artistas.

A exibição dos projetos teve palco no centro cultural de Faro, pela Vila Adentro, zona ilustre de Faro, no
Espaço Quintalão, fábrica, museu e na Associação Recreativa e Cultural de Músicos de Faro e continua
disponível para visualização no South Music - Mundo Virtual. Para além dos 33 projetos foram realizadas
seis conferências e ações de networking com o objetivo de facilitar e estabelecer contacto dos
aspirantes a músicos com os profissionais da música do Algarve.

O evento foi gratuito e acompanhado pelo público através de uma plataforma digita capaz de tornar a
experiência intensa e dinâmica. Os show cases foram passados em direto, com a interação de outros
participantes e diferenciaram-se pela inovação, através de aplicações conjuntas que possibilitaram sentir
a música através de avatares.

Dino D’Santiago, Júlio Resende, Viviane, Nuno Guerreiro e Zé Eduardo, nomes com reconhecimento a
nível nacional, foram os embaixadores e deram início às conferências. Representantes das editoras como
a MD Sony Music Portugal, MD Warner Music Portugal, Lovers & Lollypops e AMAEI proporcionaram
diálogo relativo ao setor e a presença de jornalistas deu voz ao painel do papel da imprensa musical e a
sua importância nos dias que correm.

De acordo com a organização, o South Music pretende ser um exemplo da forma de como o setor
cultural e criativo pode e deve ser apoiado e incentivado. Sendo um modelo de cooperação regional, há
resposta com o total apoio ao processo das candidaturas, por parte de entidades regionais como a
AMAL, Universidade do Algarve e Região de Turismo do Algarve, que são coprodutoras da candidatura e
da Direção Regional de Cultura, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve e do
Instituto Português do Desporto e Juventude de Faro que afirmam colaboração.

Link
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https://postal.pt/economia/2021-06-19-South-Music-da-asas-ao-talento-jovem-algarvio-d37d2e96


NIT

20/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • FORA DE CASA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIEL VIDAL

FAV: 4

AVE: € 3086

REACH: 72118

O novo hotel do Algarve tem um rooftop incrível e jacuzzis
privados no quarto
O 3HB Faro abriu na quinta-feira, 17 de junho, e quer ser uma alternativa de luxo aos
resorts de praia.

Ainda se sente o cheirinho a novo. O 3HB Faro é o mais recente hotel da cadeia e começou a receber os
primeiros hóspedes esta quinta-feira, 17 de junho. Um hotel marcadamente urbano numa região onde as
atenções estão quase sempre viradas para os areais. É precisamente esse o mito que o primeiro cinco
estrelas de Faro quer desmontar.
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“Faro não é um destino óbvio para quem pensa no Algarve”, sublinha à NiT Rodrigo Roquette, diretor de
marketing e comunicação da 3HB Hotels. “Há muita gente que vem há anos para o Algarve e não
conhece o centro histórico de Faro que é lindíssimo.”

Embora esteja implantado no centro histórico da capital de distrito, tem como objetivo servir não só de
ponto de partida para quem quer descobrir a cidade, mas também de base para a descoberta da
natureza, da Ria Formosa, das ilhas e das praias, que estão a poucos quilómetros de distância.

Esta capacidade de adaptação é também uma grande vantagem, assinala Rodrigo
Roquette. “Conseguimos juntar as duas coisas, um turismo mais gastronómico e cultural com a
facilidade de estarmos em frente a um património natural imenso. Acaba por ser um hotel
menos sensível à sazonalidade”, nota.

O projeto expande-se por dois antigos edifícios do centro de Farto, que em tempos funcionaram como
cinema e galeria. No seu interior existe um acesso pedonal que liga duas ruas — e que reforça o estatuto
de “bairro” que os responsáveis pretendem dar ao hotel.

“Chamamos-lhe, a brincar, o bairro, porque queremos que seja um pólo de lazer, de encontro com a
gastronomia e cultura, muito virado para a cidade”, explica. E isso transparece, desde logo, num dos
restaurantes, o Forno Nero, com entrada para a rua que permitiu fazer a inauguração muito antes, logo
em setembro.

A piscina infinita no rooftop

Trata-se de um restaurante de matriz italiana, mas que agarra na simplicidade de confeções, ingredientes
e sabores dessa cozinha, para lhe juntar muitos dos produtos locais algarvios. A prova: basta olhar para
a bruschetta de biqueirão ou uma burratta emparelhada com a tão típica muxama. Depois encontra na
carta as tradicionais pizzas e risottos, uns mais italianos do que outros.

Do rés do chão, viajamos até ao rooftop, o ponto mais brilhante do novo 3HB Faro. É lá que mora o
outro restaurante do complexo, o Hábito, que aposta na cozinha de autor do chef Adérito Almeida,
antigo chef do Vila Monte Farm House.

O conceito transparece no logótipo, explica Rodrigo Roquette: “É um polvo com um capacete de
astronauta. É um produto muito regional, mas com uma abordagem criativa.” Há, por exemplo, xarém
de berbigão com salicórnia da Ria Formosa (8€) ou uma tiborna de muxama de atum com requeijão de
São Brás (12€), risotto de carabineiro (34€), polvo de Santa Luzia em tempura com arroz de coentros
(23,5€) ou barriga de leitão cozinhada por 24 horas (28€).
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Na carta transparecem os “hábitos ancestrais, receitas tradicionais e produtos da região”, com uma
“reinterpretação do chef”. Existem dois menus, um de almoço e outro de jantar, mas todos com opções
sedutoras. 

Sem sair do rooftop pode ainda relaxar no espaço lounge, deitar-se nas espreguiçadeiras, aquecer-se
junto à lareira exterior e dar um mergulho na piscina infinita com um olho no centro da cidade e outro na
Ria Formosa.

Caso prefira um mergulho mais recatado, entre os 104 quartos do hotel existem cinco com direito a um
jacuzzi privado na varanda, sendo que outros apostam nas banheiras de hidromassagem interiores. De
resto, o responsável pela comunicação do hotel adianta que, apesar de serem muitos, os quartos são
quase todos eles diferentes — e com áreas bastante mais generosas do que é habitual em hotéis de
cidade. Os preços da estadia começam nos 200€ e podem chegar aos 505€ em época alta para
as suites mais luxuosas.

As maiores suites chegam a superar os 50 metros quadrados e as mais pequenas oferecem uns
generosos 22 metros quadrados. Têm, na sua maioria, acima de 30 metros quadrados, com uma
decoração de assinatura do designer Paulo Lobo.

O quarto com jacuzzi privado

A decoração aposta numa combinação de materiais e texturas, do ferro, à madeira, à pedra e cerâmica
tradicional. “A ideia passava por criar um design em sintonia com a cultura e arquitetura local.
Trazer elementos contemporâneos e rústicos, através de peças de artesanato local, das
palhinhas aos tecidos.”

O que há mais para contar: a lista é longa e envolve um spa com piscina interior, sauna, banho turco,
duches sensoriais e salas de tratamento; um parque infantil; um bar e um ginásio que funciona 24 horas
por dia.

É, no fundo, um hotel que procura quebrar velhas tradições. A primeira, a que maioritariamente leva os
turistas para longe da agitação da capital; a segunda é que, no meio de todo este luxo, se encontra um
motivo para visitar a região, mesmo no inverno. Só tem que escolher se quer aquecer-se à lareira, no
jacuzzi ou com um bom prato comida reconfortante.

Carregue na galeria para ver mais imagens do novo 3HB Faro.

Link
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E no Algarve mais de 30% dos novos infetados são estrangeiros
E no Algarve mais de 30% dos novos infetados são estrangeiros

E no Algarve mais de 30% dos novos infetados são estrangeiros
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Loulé é um dos concelhos que recua no desconfinamento em
menos de 24 horas
Loulé é um dos concelhos que recua no desconfinamento em menos de 24 horas

Loulé é um dos concelhos que recua no desconfinamento em menos de 24 horas
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No aeroporto de Lisboa, ausência de controlo os voos entre a
capital e os aeroportos do Porto e de Faro
No aeroporto de Lisboa, ausência de controlo os voos entre a capital e os aeroportos do
Porto e de Faro

No aeroporto de Lisboa, ausência de controlo os voos entre a capital e os aeroportos do Porto e de Faro
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Grupo Pestana inaugura pousada no Algarve
Breve
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Por causa das novas restrições, os lisboetas já começaram a
cancelar férias no Algarve
O alerta é da Associação Hoteleira de Portugal, que fala em mais uma situação
penalizadora para a região.

Primeiro os ingleses, agora os portugueses. Os hoteleiros do Algarve estão a ficar desesperados e
apontam o dedo às decisões do governo. De acordo com a Associação Hoteleira de Portugal, a decisão
do executivo de implementar uma espécie de cerca sanitária à Área Metropolitana de Lisboa (AML),
impedindo a entrada e saída ao fim de semana, já está a ter consequências para o turismo do Algarve.
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À “TSF“, João Soares, dirigente da Associação Hoteleira de Portugal no Algarve e proprietário de um
hotel em Quarteira revelou que muitos lisboetas já começaram a cancelar as estadias que tinham
reservadas na região. Recorde-se que a decisão de fechar a AML durante o fim de semana foi
apresentada pelo governo como uma medida temporária, mas os hoteleiros queixam-se da incerteza do
futuro e do impacto que terá nas receitas do verão, depois da saída dos turistas britânicos.

“Estas notícias são, de facto, muito penalizadoras para o Algarve, de um modo geral. Sabendo que
estávamos com estas restrições com o mercado britânico e com outros mercados, acabamos por ser
muito penalizados em relação ao mercado nacional. Muito do mercado que visita o Algarve é da parte de
Lisboa, da Área Metropolitana, e as pessoas veem-se agora restringidas, ao fim de semana, por não
poderem circular a partir da tarde de sexta-feira”, explicou à “TSF” este responsável.

O hoteleiro criticou ainda o recuo no desconfinamento de concelhos como Loulé e Albufeira, uma vez que
são dos locais mais turísticos do Algarve. 

A proibição de circulação para dentro e fora da AML entrou em vigor às 15 horas desta sexta-feira, 18 de
junho. No final da reunião do Conselho de Ministros de quinta-feira, dia 17, o governo apresentou esta
medida como uma restrição “adicional”, para proteger o resto do País do aumento de casos que se tem
verificado nos concelhos junto à capital.

 

Notícia
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Restrições à Grande Lisboa têm "impacto significativo" no
turismo algarvio. Para quem tem reserva, depende /premium
O mercado nacional representa, nesta fase, a maior fatia do turismo no Algarve e perder
os lisboetas neste fim de semana vai custar dinheiro à região. Para os consumidores,
dependerá de caso a caso.

A hotelaria e os comerciantes do Algarve estarão, por esta altura, a fazer contas ao que poderá ser este
fim de semana (e, porventura, os próximos), depois de o Governo ter decretado a proibição de entrar e
sair da Área Metropolitana de Lisboa. João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, acredita que
esta medida fará diferença: “Tem um impacto significativo, tendo em conta que parte da nossa
procura nacional, que é a mais expressiva nesta altura do ano, tem origem nesta região de Lisboa e Vale
do Tejo”.

E o problema não está só nas deslocações durante o fim de semana. O alargamento das restrições a
esta sexta-feira, a partir das 15h, torna tudo mais difícil: “Acresce naturalmente em dificuldade para um
fim de semana fora da região e, portanto, a natural visita de fim de semana ao Algarve fica ainda mais
condicionada”, considera João Fernandes.

O impacto será sentido a vários níveis, não só na hotelaria. “Quando há uma restrição à procura há
sempre do lado da oferta um impacto e ele faz-se sentir a vários níveis, não apenas no alojamento
turístico, mas um pouco por toda a oferta, desde a animação turística à restauração, às próprias
agências de viagens, que vendem pacotes de fins de semana, e há vários elementos que são
complementares ao turismo, como é o comércio. Naturalmente que tem um impacto económico
relevante”.

Em julho do ano passado, o Algarve teve 161 mil hóspedes oriundos de Portugal, mais de metade dos
cerca de 250 mil que estiveram alojados na região ao longo do mês. E desses, “uma parte importante
habitualmente é de Lisboa e Vale do Tejo, seja pela dimensão populacional, seja pela proximidade e
ligação à região”.

Isto numa altura em que o turismo de fora do país ainda está bem longe do que é habitual no Algarve.
Apesar de estarem “a receber britânicos todos os dias, milhares de britânicos por semana”, os números
não se aproximam dos tempos pré-Covid e muitos já deixaram a região para evitarem a quarentena
quando chegarem ao Reino Unido. João Fernandes tem, ainda assim, a expectativa de que haja uma
melhoria considerável nos próximos meses.

Também o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
entende que esta situação “tem impacto negativo nos hotéis e nos empreendimentos turísticos” da
região. Elidério Viegas diz ter conhecimento de “inúmeros contactos de pessoas que pretendiam passar o
fim de semana ou as férias” no Algarve, “e que naturalmente estão preocupadas” por, “eventualmente,
poderem ser barradas à saída de Lisboa ou da Área Metropolitana de Lisboa”.

Esses clientes procuram “saber se o facto de terem reservas seria suficiente para terem uma justificação
válida que lhes permitisse sair” — o que não é o caso — e, por outro lado, demonstram ter “muita
preocupação relativamente a estas restrições, o que tem sempre impacto negativo” no número de
turistas que decide ir este fim de semana para a região.

No entanto, Elidério Viegas está ainda mais preocupado com o número de casos, “muito superior”, de
lisboetas que poderão ter desistido de ir para o Algarve e que não tinham feito qualquer reserva. Ainda
que admita que haja casos em que tenham ido para a região antes das 15h desta sexta-feira para evitar
as restrições, o representante da AHETA indica que “a tendência é para que as pessoas marquem em
cima da hora, porque não há problemas na existência de vagas”. Por isso, “muita gente que poderia vir
para a região passar o fim de semana sente-se limitada em fazê-lo se não tiver justificações válidas”.
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https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/165373331/details/maximized?serie=I&day=2021-06-17&date=2021-06-01
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Situação para consumidores depende das políticas
comerciais dos hotéis
E o que acontece se os clientes não conseguirem mesmo viajar antes e depois do fim de semana? João
Fernandes recorda que, “desde o início da pandemia, as reservas, quer nos alojamentos, quer nos
próprios voos, têm vindo a ser flexibilizadas nos canais de distribuição e no alojamento turístico, no
sentido de proteger o consumidor, facilitando muitas vezes o adiamento da própria reserva ou a
devolução do valor reservado”. A situação está dependente das “políticas comerciais das próprias
empresas”, que têm, no entanto, facilitado para “fidelizar clientes”. “Temos visto no Algarve muitos
empresários a adotarem essas medidas, e com sucesso”, acrescenta João Fernandes.

Neste momento, a problemática das reservas é, para Elidério Viegas, uma falsa questão, porque “os
hotéis não estão a pedir pagamentos adiantados para garantir reservas”. O representante da AHETA
afirma que, “nas atuais circunstâncias, isso seria despropositado”. Mas João Fernandes sublinha que essa
“não é uma regra estabelecida por lei” e que “depende das empresas”. E embora reitere que “a maioria é
flexível”, também sublinha que “não se pode dizer a 100%” que esse seja o caso, até porque “depende
do canal” em que é feita a reserva.

Elidério Viegas também não consegue garantir que todos os alojamentos estejam a abdicar do
pagamento da reserva, ressalvando que está a falar “de uma forma geral”, mas, mesmo “nos casos em
que eventualmente isso possa acontecer”, o representante da AHETA assegura que, “naturalmente, os
hotéis estão disponíveis para devolver o dinheiro, em caso de cancelamento por motivo de força
maior, ou abrir um crédito para as pessoas utilizarem mais tarde, quando quiserem”.

N o ano passado, durante os estados de emergência decretados no primeiro confinamento, os
consumidores puderam pedir reembolso do que pagaram, “caso se verificasse um cancelamento da
reserva de hotel agendada para o período entre 13 de março e 30 de setembro”, como se pode ler no
“G uia sobre Turismo e Lazer em tempos da pandemia”, que a DECO, associação de defesa dos
consumidores, tem disponível online desde julho de 2020.

Mas nos períodos fora do estado de emergência — como é este o caso — a questão já foi “regulada
pelas políticas de cancelamento, acordadas entre as partes”.

O Observador tentou perceber junto dos secretários de Estado do Turismo e do Direito do Consumidor
que direitos têm os consumidores que possam encontrar dificuldades no reembolso ou adiamento das
reservas, mas, até ao momento, não foi possível obter uma resposta.

Notícia
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Albufeira e Loulé recuou no desconfinamento autarcas,
empresários e até as autoridades de saúde apelam, no entanto, a
revisão do cálculo da taxa de incidência, dizem que os números
de contágio na região estão inflaccionados porque contam os
turistas
Albufeira e Loulé recuou no desconfinamento autarcas, empresários e até as autoridades
de saúde apelam, no entanto, a revisão do cálculo da taxa de incidência, dizem que os
números de contágio na região estão inflaccionados porque contam os turistas

Albufeira e Loulé recuou no desconfinamento autarcas, empresários e até as autoridades de saúde
apelam, no entanto, a revisão do cálculo da taxa de incidência, dizem que os números de contágio na
região estão inflaccionados porque contam os turistas
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Loulé e Albufeira são os dois concelhos do Algarve recuam no
processo de desconfinamento
Loulé e Albufeira são os dois concelhos do Algarve recuam no processo de
desconfinamento

Loulé e Albufeira são os dois concelhos do Algarve recuam no processo de desconfinamento
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Johan Lundgren “Não é preciso convencer clientes a vir para
Portugal” mas custo de testes afasta famílias
Em plena pandemia, a segunda maior companhia a voar para Faro inaugurou base
sazonal. Investimento comprova o que o CEO chama “relação duradoura” com o Algarve
– que é para manter.
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Um terço dos casos de covid-19 no Algarve são estrangeiros
residentes ou de férias
O número de casos de covid-19 no Algarve triplicou na última semana, passando de uma
média de 26 casos por dia, até ao início desta semana, para 84, nos últimos três dias

Um terço dos casos de covid-19 no Algarve são de estrangeiros, na sua maioria turistas, disse hoje a
delegada de Saúde regional, pedindo que a fórmula de cálculo da taxa de incidência seja revista.

Desde 1 junho, houve um total de 456 casos positivos na região, dos quais 34% de pessoas de outras
nacionalidades, com maior incidência nos britânicos (46%), franceses (10%) e brasileiros (9%), revelou
Ana Cristina Guerreiro em conferência de imprensa.

Segundo aquela responsável, existem concelhos onde os casos entre os estrangeiros, quer residentes,
quer turistas, representam mais de 50% do total, com Albufeira em primeiro lugar (65%), Aljezur (57%)
e Tavira (54%).

O número de casos de covid-19 no Algarve triplicou na última semana, passando de uma média de 26
casos por dia, até ao início desta semana, para 84, nos últimos três dias, colocando a taxa de incidência
da doença em 117 casos por 100 mil habitantes.

Para a delegada de Saúde regional, o cálculo do número de casos sobre a população residente “é um
erro”, já que a população habitual “é muito mais pequena que a que temos neste momento ou vamos
ter nos meses de julho e de agosto”.

Ana Cristina Guerreiro revelou ter já dado o “alerta” a "todas as estruturas superiores", sugerindo que a
solução poderia passar por “fazer cálculo da incidência "com a população estimada e presente naquela
altura” no concelho.

“Este número de casos que está no numerador de nacionalidades estrangeiras e de passantes nacionais,
que também temos, não está no denominador e, portanto, é um cálculo errado”, afirmou, notando que
se contabiliza o número de turistas infetados, sem ter em conta o seu valor total.
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A delegada de Saúde junta-se, assim, aos autarcas da região, que reivindicam uma alteração na fórmula
de cálculo, nomeadamente os presidentes das câmaras de Loulé e Albufeira, que hoje pediram uma
contabilização dos turistas para que o cálculo seja proporcional ao número real de pessoas que estão
nos concelhos.

Questionada pelos jornalistas sobre o recente acréscimo no número de casos, a responsável admitiu que
a abertura da região aos turistas, em 17 de maio, pode justificar o aumento que surgiu a 15 de junho,
realçando, no entanto, que pode estar relacionado também “com uma variante mais contagiosa".

Ana Cristina Guerreiro informou que o relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge
apontava "três casos da variante delta há três semanas" no Algarve, não havendo mais registos, mas
que “foram enviadas há uns dias 100 amostras para avaliação”, ainda sem resultados.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.844.390 mortos no mundo, resultantes de mais de
177,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.057 pessoas dos 861.628 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma
cidade do centro da China.
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Restrições à circulação desmotivam e têm efeito depressivo no
turismo algarvio
O presidente da maior associação hoteleira algarvia, considera que os aumentos do
número de infeções de covid-19 e das restrições à circulação de pessoas, “não são boas
notícias para o setor turístico e causam preocupação e consternação aos empresários
hoteleiros"

As limitações de circulação impostas à Área Metropolitana de Lisboa devido à pandemia de covid, terão
um efeito depressivo no turismo, ao desmotivar quem planeava passar uns dias no Algarve, disse o
presidente da associação de hoteleiros algarvios.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA) considera que a limitação da circulação, “é mais uma machadada para o Algarve, região
que espera que o mercado interno ajude a minimizar as perdas com os mercados internacionais”.

“As restrições de alguma forma, quer se queira quer não, acabam sempre por desmotivar pessoas que
pensavam passar o fim de semana no Algarve”, indicou Elidérico Viegas.

O presidente da principal associação de hoteleiros e empresário algarvio, crê que, segundo as
informações de que dispõe, “muitas pessoas mantenham a decisão de passar o fim de semana” na
região.

“Temos recebido muitos pedidos de informação, sobre se, com a reserva, as pessoas podem sair da
região de Lisboa, à semelhança do que aconteceu em situações anteriores. Neste momento, existe a
incerteza se as pessoas vão conseguir sair dos seus locais de residência”, indicou.

O presidente da maior associação hoteleira algarvia, considera que os aumentos do número de infeções
de covid-19 e das restrições à circulação de pessoas, “não são boas notícias para o setor turístico e
causam preocupação e consternação aos empresários hoteleiros”.
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“Os empresários hoteleiros, já confrontados com a perda do maior fornecedor de turistas como é o
Reino Unido, veem-se agora também confrontados com limitações ao nível interno”, lamentou.

Para Elidérico Viegas, o setor turístico “continua a viver tempos de incerteza, uma situação difícil que
ninguém ligado ao setor quer ter”.

O Conselho de Ministros de quinta-feira determinou a proibição de circulação de e para a Área
Metropolitana de Lisboa (AML) entre as 15:00 de sexta-feira e as 06:00 de segunda-feira, excetuando
os “motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa”, devido à subida dos casos de
infeções por covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.844.390 mortos no mundo, resultantes de mais de
177,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.057 pessoas dos 861.628 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma
cidade do centro da China.
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Lista verde: Hotéis podem voltar atrás na contratação das
centenas de pessoas
No Algarve, até se falava na dificuldade em encontrar mão-de-obra disponível, mas o
processo voltou atrás desde que o Reino Unido decidiu inesperadamente retirar Portugal
da lista verde de viagens, com efeitos a 8 de junho

O turismo estava novamente empregador e a contratar centenas de pessoas para a reabertura dos
hotéis, que no Algarve estavam com ocupações a 80%, até à inesperada decisão do Reino Unido de
remover Portugal da lista verde de viagens.

Segundo a Associação da Hotelaria de Portugal, esta decisão trouxe "graves consequências", e muitas
das contratações "que se estavam a fechar não vão provavelmente ocorrer".

Eram várias centenas de postos de trabalho que os hotéis se preparavam para contratar, sobretudo no
Algarve, e até se falava na dificuldade em encontrar mão-de-obra disponível.

Mas o processo voltou atrás desde que o Reino Unido decidiu inesperadamente retirar Portugal da lista
verde de viagens, com efeitos a 8 de junho.
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No Algarve, já se fazem sentir os reflexos da restrição
No Algarve, já se fazem sentir os reflexos da restrição

No Algarve, já se fazem sentir os reflexos da restrição
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Covid-19: Restrições à circulação desmotivam e têm efeito
depressivo no turismo algarvio
As limitações de circulação impostas à Área Metropolitana de Lisboa devido à pandemia
de covid, terão um efeito depressivo no turismo, ao desmotivar quem planeava passar
uns dias no Algarve, disse o presidente da associação de hoteleiros algarvios.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA) considera que a limitação da circulação, “é mais uma machadada para o Algarve, região
que espera que o mercado interno ajude a minimizar as perdas com os mercados internacionais”.

“As restrições de alguma forma, quer se queira quer não, acabam sempre por desmotivar pessoas que
pensavam passar o fim de semana no Algarve”, indicou Elidérico Viegas.

O presidente da principal associação de hoteleiros e empresário algarvio, crê que, segundo as
informações de que dispõe, “muitas pessoas mantenham a decisão de passar o fim de semana” na
região.

“Temos recebido muitos pedidos de informação, sobre se, com a reserva, as pessoas podem sair da
região de Lisboa, à semelhança do que aconteceu em situações anteriores. Neste momento, existe a
incerteza se as pessoas vão conseguir sair dos seus locais de residência”, indicou.

O presidente da maior associação hoteleira algarvia, considera que os aumentos do número de infeções
de covid-19 e das restrições à circulação de pessoas, “não são boas notícias para o setor turístico e
causam preocupação e consternação aos empresários hoteleiros”.

“Os empresários hoteleiros, já confrontados com a perda do maior fornecedor de turistas como é o
Reino Unido, veem-se agora também confrontados com limitações ao nível interno”, lamentou.

Para Elidérico Viegas, o setor turístico “continua a viver tempos de incerteza, uma situação difícil que
ninguém ligado ao setor quer ter”.
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Covid-19: Um terço dos casos no Algarve são estrangeiros
residentes ou de férias
Um terço dos casos de covid-19 no Algarve são de estrangeiros, na sua maioria turistas,
disse hoje a delegada de Saúde regional, pedindo que a fórmula de cálculo da taxa de
incidência seja revista.

Desde 01 junho, houve um total de 456 casos positivos na região, dos quais 34% de pessoas de outras
nacionalidades, com maior incidência nos britânicos (46%), franceses (10%) e brasileiros (9%), revelou
Ana Cristina Guerreiro em conferência de imprensa.

Segundo aquela responsável, existem concelhos onde os casos entre os estrangeiros, quer residentes,
quer turistas, representam mais de 50% do total, com Albufeira em primeiro lugar (65%), Aljezur (57%)
e Tavira (54%).

O número de casos de covid-19 no Algarve triplicou na última semana, passando de uma média de 26
casos por dia, até ao início desta semana, para 84, nos últimos três dias, colocando a taxa de incidência
da doença em 117 casos por 100 mil habitantes.

Para a delegada de Saúde regional, o cálculo do número de casos sobre a população residente “é um
erro”, já que a população habitual “é muito mais pequena que a que temos neste momento ou vamos
ter nos meses de julho e de agosto”.

Ana Cristina Guerreiro revelou ter já dado o “alerta” a "todas as estruturas superiores", sugerindo que a
solução poderia passar por “fazer cálculo da incidência "com a população estimada e presente naquela
altura” no concelho.

“Este número de casos que está no numerador de nacionalidades estrangeiras e de passantes nacionais,
que também temos, não está no denominador e, portanto, é um cálculo errado”, afirmou, notando que
se contabiliza o número de turistas infetados, sem ter em conta o seu valor total.
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A delegada de Saúde junta-se, assim, aos autarcas da região, que reivindicam uma alteração na fórmula
de cálculo, nomeadamente os presidentes das câmaras de Loulé e Albufeira, que hoje pediram uma
contabilização dos turistas para que o cálculo seja proporcional ao número real de pessoas que estão
nos concelhos.

Questionada pelos jornalistas sobre o recente acréscimo no número de casos, a responsável admitiu que
a abertura da região aos turistas, em 17 de maio, pode justificar o aumento que surgiu a 15 de junho,
realçando, no entanto, que pode estar relacionado também “com uma variante mais contagiosa".

Ana Cristina Guerreiro informou que o relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge apontava "três casos da variante delta há três semanas" no Algarve, não havendo mais registos,
mas que “foram enviadas há uns dias 100 amostras para avaliação”, ainda sem resultados.

Desde 01 junho, houve um total de 456 casos positivos na região, dos quais 34% de pessoas de outras
nacionalidades, com maior incidência nos britânicos (46%), franceses (10%) e brasileiros (9%), revelou
Ana Cristina Guerreiro em conferência de imprensa.

Segundo aquela responsável, existem concelhos onde os casos entre os estrangeiros, quer residentes,
quer turistas, representam mais de 50% do total, com Albufeira em primeiro lugar (65%), Aljezur (57%)
e Tavira (54%).

O número de casos de covid-19 no Algarve triplicou na última semana, passando de uma média de 26
casos por dia, até ao início desta semana, para 84, nos últimos três dias, colocando a taxa de incidência
da doença em 117 casos por 100 mil habitantes.

Para a delegada de Saúde regional, o cálculo do número de casos sobre a população residente “é um
erro”, já que a população habitual “é muito mais pequena que a que temos neste momento ou vamos
ter nos meses de julho e de agosto”.

Ana Cristina Guerreiro revelou ter já dado o “alerta” a "todas as estruturas superiores", sugerindo que a
solução poderia passar por “fazer cálculo da incidência "com a população estimada e presente naquela
altura” no concelho.

“Este número de casos que está no numerador de nacionalidades estrangeiras e de passantes nacionais,
que também temos, não está no denominador e, portanto, é um cálculo errado”, afirmou, notando que
se contabiliza o número de turistas infetados, sem ter em conta o seu valor total.

A delegada de Saúde junta-se, assim, aos autarcas da região, que reivindicam uma alteração na fórmula
de cálculo, nomeadamente os presidentes das câmaras de Loulé e Albufeira, que hoje pediram uma
contabilização dos turistas para que o cálculo seja proporcional ao número real de pessoas que estão
nos concelhos.

Questionada pelos jornalistas sobre o recente acréscimo no número de casos, a responsável admitiu que
a abertura da região aos turistas, em 17 de maio, pode justificar o aumento que surgiu a 15 de junho,
realçando, no entanto, que pode estar relacionado também “com uma variante mais contagiosa".

Ana Cristina Guerreiro informou que o relatório do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo
Jorge apontava "três casos da variante delta há três semanas" no Algarve, não havendo mais registos,
mas que “foram enviadas há uns dias 100 amostras para avaliação”, ainda sem resultados.
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Algarve. Restrições desmotivam e têm efeito depressivo no
turismo
As limitações de circulação impostas à Área Metropolitana de Lisboa devido à pandemia
de covid, terão um efeito depressivo no turismo, ao desmotivar quem planeava passar
uns dias no Algarve, disse o presidente da associação de hoteleiros algarvios.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA) considera que a limitação da circulação, "é mais uma machadada para o Algarve, região
que espera que o mercado interno ajude a minimizar as perdas com os mercados internacionais".

"As restrições de alguma forma, quer se queira quer não, acabam sempre por desmotivar pessoas que
pensavam passar o fim de semana no Algarve", indicou Elidérico Viegas.

O presidente da principal associação de hoteleiros e empresário algarvio, crê que, segundo as
informações de que dispõe, "muitas pessoas mantenham a decisão de passar o fim de semana" na
região.

"Temos recebido muitos pedidos de informação, sobre se, com a reserva, as pessoas podem sair da
região de Lisboa, à semelhança do que aconteceu em situações anteriores. Neste momento, existe a
incerteza se as pessoas vão conseguir sair dos seus locais de residência", indicou.

O presidente da maior associação hoteleira algarvia, considera que os aumentos do número de infeções
de covid-19 e das restrições à circulação de pessoas, "não são boas notícias para o setor turístico e
causam preocupação e consternação aos empresários hoteleiros".

"Os empresários hoteleiros, já confrontados com a perda do maior fornecedor de turistas como é o
Reino Unido, veem-se agora também confrontados com limitações ao nível interno", lamentou.
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Para Elidérico Viegas, o setor turístico "continua a viver tempos de incerteza, uma situação difícil que
ninguém ligado ao setor quer ter".

O Conselho de Ministros de quinta-feira determinou a proibição de circulação de e para a Área
Metropolitana de Lisboa (AML) entre as 15:00 de sexta-feira e as 06:00 de segunda-feira, excetuando
os "motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa", devido à subida dos casos de
infeções por covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.844.390 mortos no mundo, resultantes de mais de
177,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.057 pessoas dos 861.628 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.
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Covid-19: Restrições à circulação desmotivam e têm efeito
depressivo no turismo algarvio - hoteleiros
As limitações de circulação impostas à Área Metropolitana de Lisboa devido à pandemia
de covid, terão um efeito depressivo no turismo, ao desmotivar quem planeava passar
uns dias no Algarve, disse o presidente da associação de hoteleiros algarvios.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA) considera que a limitação da circulação, “é mais uma machadada para o Algarve, região
que espera que o mercado interno ajude a minimizar as perdas com os mercados internacionais”.

“As restrições de alguma forma, quer se queira quer não, acabam sempre por desmotivar pessoas que
pensavam passar o fim de semana no Algarve”, indicou Elidérico Viegas.

O presidente da principal associação de hoteleiros e empresário algarvio, crê que, segundo as
informações de que dispõe, “muitas pessoas mantenham a decisão de passar o fim de semana” na
região.

“Temos recebido muitos pedidos de informação, sobre se, com a reserva, as pessoas podem sair da
região de Lisboa, à semelhança do que aconteceu em situações anteriores. Neste momento, existe a
incerteza se as pessoas vão conseguir sair dos seus locais de residência”, indicou.

O presidente da maior associação hoteleira algarvia, considera que os aumentos do número de infeções
de covid-19 e das restrições à circulação de pessoas, “não são boas notícias para o setor turístico e
causam preocupação e consternação aos empresários hoteleiros”.

“Os empresários hoteleiros, já confrontados com a perda do maior fornecedor de turistas como é o
Reino Unido, veem-se agora também confrontados com limitações ao nível interno”, lamentou.

Para Elidérico Viegas, o setor turístico “continua a viver tempos de incerteza, uma situação difícil que
ninguém ligado ao setor quer ter”.

O Conselho de Ministros de quinta-feira determinou a proibição de circulação de e para a Área
Metropolitana de Lisboa (AML) entre as 15:00 de sexta-feira e as 06:00 de segunda-feira, excetuando
os “motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa”, devido à subida dos casos de
infeções por covid-19.
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A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.844.390 mortos no mundo, resultantes de mais de
177,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.057 pessoas dos 861.628 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma
cidade do centro da China.
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Albufeira pede revisão do cálculo da taxa de incidência devido ao
turismo
A autarquia considera que a atual avaliação vai gerar um enorme desaceleramento da
economia regional e local e terá graves consequências para o Algarve.

A Câmara de Albufeira pediu esta sexta-feira a revisão dos critérios para o cálculo da taxa de incidência
de covid-19, alegando que o rácio está a ser "inflacionado artificialmente" devido à presença de turistas
no concelho.

Em comunicado, a autarquia estima que deverão estar no concelho "cerca do dobro dos residentes", o
que é mensurável, entre outros fatores, "pela subida de 30% na recolha de resíduos em relação ao mês
de maio, o enorme incremento do consumo de água e o grande aumento do número de pedidos de
serviços" de táxi.

"A Câmara de Albufeira exige uma revisão destes critérios e recorda que esta avaliação, aplicada pelo
Governo, vai gerar um enorme desaceleramento da economia regional e local e terá graves
consequências para o Algarve, em geral, e para o concelho de Albufeira, em particular", lê-se na nota.

O Conselho de Ministros de quinta-feira determinou que, no Algarve, os concelhos de Loulé e de Albufeira
integram a lista de 10 concelhos que não progridem no desconfinamento por registarem, pela segunda
avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos
14 dias.

A autarquia do distrito de Faro manifestou "profunda tristeza" pela decisão, considerando-se
"discriminada com os critérios de um Governo que, mais uma vez, não considera a realidade atual da
região, nomeadamente, de um município que tanto depende do turismo".

Lamentando que se "inflacione artificialmente um rácio tão importante", a Câmara de Albufeira alega que
a adaptação de critérios à realidade dos municípios que vivem da atividade turística é "justa" e "urgente".

"Este facto foi por mim abordado numa das conversas presenciais que mantive com a senhora secretária
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de Estado do Turismo, bem como com o presidente da Região de Turismo do Algarve e outras
autoridades regionais, no sentido de resolver a situação que muito prejudica a nossa região", refere o
presidente, José Carlos Rolo, citado na nota.

Segundo a autarquia, no Centro de Testagem de Albufeira, que está a testar simultaneamente residentes
e turistas, "apenas são identificados cerca de 25% de casos positivos".~
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AMAL e RTA pedem ao Governo revisão urgente na forma de
contabilizar número de casos positivos de Covid-19 | Ambitur
Os presidentes da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, e
do T urismo do Algarve, João Fernandes, subscrevem os apelos dos presidentes das
Câmaras Municipais de Loulé e de Albufeira ao Governo para que seja revista com
urgência a forma de contabilização do número de casos positivos de COVID-19, no
sentido de os casos nacionais detetados serem efetivamente atribuídos ao local de
residência e não ao destino visitado, penalizando os concelhos mais procurados pelos
turistas.

Os presidentes da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, e do Turismo do
Algarve, João Fernandes, subscrevem os apelos dos presidentes das Câmaras Municipais de Loulé e de
Albufeira ao Governo para que seja revista com urgência a forma de contabilização do número de casos
positivos de COVID-19, no sentido de os casos nacionais detetados serem efetivamente atribuídos ao
local de residência e não ao destino visitado, penalizando os concelhos mais procurados pelos turistas.

“Como relembra o presidente da Câmara, Vítor Aleixo, o próprio Primeiro-Ministro esclareceu que os
casos nacionais de Covid-19 devem ser atribuídos ao concelho onde as pessoas residem e não ao local
de visita onde são detetados, falseando o rácio entre o número de positivos e a população residente e
penalizando os concelhos que mais turistas recebem nesta altura do ano, como são os casos de Loulé e
de Albufeira”, concretiza o presidente da AMAL, António Miguel Pina.

“Face a esta incongruência no cálculo dos rácios, que sentido faz o anunciado recuo dos municípios de
Loulé e Albufeira no processo de desconfinamento, voltando a aplicar regras em vigor no passado, como
por exemplo o encerramento dos restaurantes às 22h30, que vão castigar ainda mais a economia
regional em plena época alta do turismo balnear?”, interroga o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.

“É urgente pôr fim ao empolamento estatístico do número de casos, na medida em que para além da
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injusta aplicação de medidas mais restritivas aos concelhos com maior atividade turística, há também a
considerar a avaliação que os nossos mercados emissores externos fazem do Algarve, enquanto
principal região nacional de destino para férias no verão”, conclui o responsável pelo turismo algarvio.
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Albufeira pede revisão de critérios de cálculo devido ao turismo
A Câmara de Albufeira pediu a revisão dos critérios para o cálculo da taxa de incidência
de covid-19, alegando que o rácio está a ser "inflacionado artificialmente" devido à
presença de turistas no concelho.

A Câmara de Albufeira pediu a revisão dos critérios para o cálculo da taxa de incidência de covid-19,
alegando que o rácio está a ser "inflacionado artificialmente" devido à presença de turistas no concelho.

Em comunicado, a autarquia estima que deverão estar no concelho "cerca do dobro dos residentes", o
que é mensurável, entre outros fatores, "pela subida de 30% na recolha de resíduos em relação ao mês
de maio, o enorme incremento do consumo de água e o grande aumento do número de pedidos de
serviços" de táxi.

"A Câmara de Albufeira exige uma revisão destes critérios e recorda que esta avaliação, aplicada pelo
Governo, vai gerar um enorme desaceleramento da economia regional e local e terá graves
consequências para o Algarve, em geral, e para o concelho de Albufeira, em particular", lê-se na nota.

O Conselho de Ministros de quinta-feira determinou que, no Algarve, os concelhos de Loulé e de Albufeira
integram a lista de 10 concelhos que não progridem no desconfinamento por registarem, pela segunda
avaliação consecutiva, uma taxa de incidência superior a 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos
14 dias.

A autarquia do distrito de Faro manifestou "profunda tristeza" pela decisão, considerando-se
"discriminada com os critérios de um Governo que, mais uma vez, não considera a realidade atual da
região, nomeadamente, de um município que tanto depende do turismo".

Lamentando que se "inflacione artificialmente um rácio tão importante", a Câmara de Albufeira alega que
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a adaptação de critérios à realidade dos municípios que vivem da atividade turística é "justa" e "urgente".

"Este facto foi por mim abordado numa das conversas presenciais que mantive com a senhora secretária
de Estado do Turismo, bem como com o presidente da Região de Turismo do Algarve e outras
autoridades regionais, no sentido de resolver a situação que muito prejudica a nossa região", refere o
presidente, José Carlos Rolo, citado na nota.

Segundo a autarquia, no Centro de Testagem de Albufeira, que está a testar simultaneamente residentes
e turistas, "apenas são identificados cerca de 25% de casos positivos".
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Covid.19: AMAL e RTA apelam ao Governo para revisão urgente
na forma de contabilização do número de casos positivos
Os presidentes da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, e
do T urismo do Algarve, João Fernandes, subscrevem em comunicado conjunto, os apelos
dos Presidentes das Câmaras Municipais de Loulé e de Albufeira ao Governo para que
seja revista com urgência a forma de contabilização do número de casos positivos de
Covid-19, no sentido de os casos nacionais detetados serem efetivamente atribuídos ao
local de residência e não ao destino visitado, penalizando os concelhos mais procurados
pelos turistas.
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«Como relembra o presidente da Câmara, Vítor Aleixo, o próprio Primeiro-Ministro esclareceu que os
casos nacionais de Covid-19 devem ser atribuídos ao concelho onde as pessoas residem e não ao local
de visita onde são detetados, falseando o rácio entre o número de positivos e a população residente e
penalizando os concelhos que mais turistas recebem nesta altura do ano, como são os casos de Loulé e
de Albufeira», concretiza o presidente da AMAL, António Miguel Pina.

 

«Face a esta incongruência no cálculo dos rácios, que sentido faz o anunciado recuo dos municípios de
Loulé e Albufeira no processo de desconfinamento, voltando a aplicar regras em vigor no passado, como
por exemplo o encerramento dos restaurantes às 22h30, que vão castigar ainda mais a economia
regional em plena época alta do turismo balnear?», interroga o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.

 

«É urgente pôr fim ao empolamento estatístico do número de casos, na medida em que para além da
injusta aplicação de medidas mais restritivas aos concelhos com maior atividade turística, há também a
considerar a avaliação que os nossos mercados emissores externos fazem do Algarve, enquanto
principal região nacional de destino para férias no verão», conclui o responsável pelo turismo algarvio.

 

Link
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Covid-19: AMAL e RTA pedem revisão urgente na forma de
contabilização dos casos
Os presidentes da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, e
do T urismo do Algarve, João Fernandes, subscrevem os apelos dos Presidentes das
Câmaras Municipais de Loulé e de Albufeira ao Governo para que seja revista com
urgência a forma de contabilização do número de casos positivos de covid-19, no sentido
de os casos nacionais detetados serem efetivamente atribuídos ao local de residência e
não ao destino visitado, penalizando os concelhos mais procurados pelos turista

«Como relembra o presidente da Câmara, Vítor Aleixo, o próprio Primeiro-Ministro esclareceu que os
casos nacionais de covid-19 devem ser atribuídos ao concelho onde as pessoas residem e não ao local
de visita onde são detetados, falseando o rácio entre o número de positivos e a população residente e
penalizando os concelhos que mais turistas recebem nesta altura do ano, como são os casos de Loulé e
de Albufeira», concretiza o presidente da AMAL, António Miguel Pina.

«Face a esta incongruência no cálculo dos rácios, que sentido faz o anunciado recuo dos municípios de
Loulé e Albufeira no processo de desconfinamento, voltando a aplicar regras em vigor no passado, como
por exemplo o encerramento dos restaurantes às 22h30, que vão castigar ainda mais a economia
regional em plena época alta do turismo balnear?», interroga o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.

«É urgente pôr fim ao empolamento estatístico do número de casos, na medida em que para além da
injusta aplicação de medidas mais restritivas aos concelhos com maior atividade turística, há também a
considerar a avaliação que os nossos mercados emissores externos fazem do Algarve, enquanto
principal região nacional de destino para férias no verão», conclui o responsável pelo turismo algarvio.

NOTÍCIA RELACIONADA 1

NOTÍCIA RELACIONADA 2
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COVID-19: Albufeira sente-se injustiçada e discriminada pelo
governo
José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira exige revisão dos critérios
para efeitos de cálculo de incidência COVID-19

No seguimento da recente decisão do governo, Resolução do Conselho de Ministros 76- A/2021, de 17
de junho, «é com profunda tristeza que Albufeira se considera discriminada com os critérios de um
governo que mais uma vez não considera a realidade atual da região, sobretudo de um município que
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tanto depende do turismo».

O executivo municipal considera que o cálculo por 100 mil habitantes «é totalmente injusto para o
concelho de Albufeira, tendo em conta que o número de residentes que é utilizado pelo governo não se
adequa nem deve ser aplicado, pois os turistas não são considerados como população presente; mas
caso ocorra um caso positivo, este é, contraditoriamente, incluído nas contagens».

«Assim se inflaciona artificialmente um rácio tão importante para a decisão do nosso futuro imediato.
Este facto foi por mim abordado numa das conversas presenciais que mantive com a senhora secretária
de Estado do Turismo Rita Marques, bem como com o presidente da Região de Turismo do Algarve João
Fernandes e outras autoridades regionais, no sentido de resolver a situação que muito prejudica a nossa
região», escreve José Carlos Rolo em comunicado enviado às redações.

Neste momento, «poderão estar no concelho de Albufeira cerca do dobro dos residentes, que deveriam
ser contemplados nos critérios da DGS. Por conseguinte, os valores mencionados, neste momento,
demonstram que o concelho encontra-se com o número de residentes/turistas muito superior ao
número que é considerado para o efeito do cálculo de incidência COVID-19».

«Para melhor podermos constatar a incongruência, destacamos os valores recolhidos pela autarquia,
nomeadamente a subida de 30 por cento na recolha de resíduos em relação ao mês de maio, o enorme
incremento do consumo de água e o grande aumento do número de pedidos de serviços à Rádio Táxi de
Albufeira», lê-se ainda no comunicado.

A Câmara Municipal de Albufeira «exige uma revisão destes critérios e recorda que esta avaliação,
aplicada pelo governo, vai gerar um enorme desaceleramento da economia regional e local e terá graves
consequências para o Algarve, em geral, e para o concelho de Albufeira, em particular».

«Isto caso o governo não diligencie no sentido de adaptar os critérios à realidade vivida por este
município e pelos concelhos do Algarve e do país que vivem em função da atividade turística. É uma
mudança justa, é uma mudança urgente!».

O governo «tem que ser diligente e ter em conta as especificidades do Algarve e dos algarvios. Refira-se
que no Centro de Testagem de Albufeira, apenas são identificados cerca de 25 por cento de casos
positivos, sendo que este equipamento está a testar simultaneamente a população residente e os
turistas que nos visitam. Consideramos que é uma mais-valia para o concelho, uma vez que os turistas
para regressarem aos seus países de origem necessitam obrigatoriamente de um teste certificado e não
existe capacidade de resposta para o efeito a nível dos privados».

Por fim, José Carlos Rolo solicita «a todos os comerciantes e à população em geral que cumpram
estritamente as regras da DGS, bem como as diretrizes e aconselhamentos determinados pela Câmara
Municipal de Albufeira, para que numa futura avaliação possamos progredir».
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AMAL e RTA apelam ao Governo para «revisão urgente» da forma
de contar incidência de Covid-19
Posição conjunta dos presidentes da AMAL e da RTA

Os presidentes da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, e do
Turismo do Algarve, João Fernandes, acabam de apelar ao Governo «para que seja revista com
urgência a forma de contabilização do número de casos positivos de Covid-19».

Em comunicado assinado por ambos, aqueles responsáveis dizem subscrever «os apelos dos
presidentes das Câmaras Municipais de Loulé e de Albufeira ao Governo» para a revisão dos critérios,
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«no sentido de os casos nacionais detetados serem efetivamente atribuídos ao local de residência e não
ao destino visitado, penalizando os concelhos mais procurados pelos turistas».

«Como relembra o presidente da Câmara Vítor Aleixo, o próprio Primeiro-Ministro esclareceu que os
casos nacionais de Covid-19 devem ser atribuídos ao concelho onde as pessoas residem e não ao local
de visita onde são detetados, falseando o rácio entre o número de positivos e a população residente e
penalizando os concelhos que mais turistas recebem nesta altura do ano, como são os casos de Loulé e
de Albufeira», concretiza o presidente da AMAL.

Aliás, na conferência de imprensa que acaba de terminar no CDOS em Loulé, para fazer o ponto da
situação da pandemia no Algarve, António Miguel Pina reafirmou querer solidarizar-se «com a posição de
Loulé e Albufeira. Desde o ano passado que estamos a alertar. Em Loulé e Albufeira, nesta altura do ano,
está o dobro das pessoas. É normal que se conte os novos casos, não podemos esconder. Mas não
contar a população que efetivamente está presente é que não poderá continuar a ser».

Por seu lado, João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, interroga: «Face a esta incongruência
no cálculo dos rácios, que sentido faz o anunciado recuo dos municípios de Loulé e Albufeira no processo
de desconfinamento, voltando a aplicar regras em vigor no passado, como por exemplo o encerramento
dos restaurantes às 22h30, que vão castigar ainda mais a economia regional em plena época alta do
turismo balnear?».

«É urgente pôr fim ao empolamento estatístico do número de casos, na medida em que, para além da
injusta aplicação de medidas mais restritivas aos concelhos com maior atividade turística, há também a
considerar a avaliação que os nossos mercados emissores externos fazem do Algarve, enquanto
principal região nacional de destino para férias no Verão», conclui o responsável pela RTA.
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