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EUROAAA: Presidentes da AMAL e do NERA subscrevem
manifesto em defesa da ligação ferroviária Sevilha – Huelva –
Algarve
Sevilha, Andaluzia, acolheu na última sexta-feira um encontro de Embaixadores da União
Europeia no quadro das comemorações do V Centenário da primeira Viagem de circum-
navegação de Fernão Magalhães, evento promovido e integrado no programa da
Presidência Portuguesa da União Europeia.

1/43



 

Sevilha, Andaluzia, acolheu na última sexta-feira um encontro de Embaixadores da União
Europeia no quadro das comemorações do V Centenário da primeira Viagem de circum-
navegação de Fernão Magalhães, evento promovido e integrado no programa da Presidência
Portuguesa da União Europeia.

O Algarve esteve presente nesta iniciativa através de uma delegação integrando o Presidente da
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, José Apolinário, o Presidente
da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, o Reitor da Universidade do
Algarve, Professor Paulo Aguas, o Presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, e o Presidente do
NERA – Associação Empresarial do Algarve, Vítor Neto.

Em iniciativa pública realizada no Consulado de Portugal foi atribuído à presidência da Junta de Andaluzia
o Prémio Magalhães, assinalando o contributo da Euroregião no potenciar da cooperação e intercâmbio
educativo, cultural , científico , económico e entre regiões e cidades ( Sevilha é sede da Rede Mundial de
Cidades Magalhânicas). Neste ato presidido pelo Embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes,
estiveram presentes os conselheiros da Junta de Andaluzia das Finanças e Fundos Europeus e da Saúde,
o secretário geral para as relações exteriores da Junta de Andaluzia, a tenente alcaide do Município de
Sevilha, associações empresariais e câmaras de comércio e indústria de Sevilha e Huelva, entre outras
entidades representativas da Andaluzia.

Presidente da AMAL e do NERA subscrevem
manifesto em defesa da ligação ferroviária
Andaluzia – Algarve
.

No ano em que se assinala o Ano Europeu da Ferrovia, esta deslocação de trabalho foi igualmente o
momento para reafirmar o apoio dos Municípios e empresários do Algarve à necessária ligação ferroviária
Andaluzia – Algarve, conectando o Aeroporto de Sevilha com o Aeroporto de Faro, acompanhando a
posição já anteriormente assumida pelos Alcaides de Sevilha e Huelva.

Num acto público em que também participaram o Vice Conselheiro de Fomento e infraestruturas da
Junta de Andaluzia e o Diretor Geral de Mobilidade de Andaluzia, foi assinado um manifesto de apoio a
esta ligação ferroviária no corredor sudoeste peninsular, instando os Governos de Espanha e Portugal e a
União Europeia a incluírem este investimento estratégico nas diversas fontes de financiamento com
fundos europeus.

(Link)
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Turismo algarvio apreensivo com a evolução da Covid-19
O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve admite
estar apreensivo com a evolução da pandemia não só no Algarve, mas também na região
da grande Lisboa.

Elidérico Viegas está a contar com os turistas nacionais e com estes novos surtos não vê boas
perspetivas para época de férias que agora arranca. Também António Pina, presidente da Comunidade
Intermunicipal do Algarve, acredita que as regras mais restritivas sejam aplicadas agora a nível nacional
ou nas zonas mais afetadas. O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve entende que é
preciso reforçar a vacinação no distrito.
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Merkel: “Situação em Portugal podia ter sido evitada”
Chanceler alemã lamenta falta de regras comuns na gestão de viagens na UE e alerta
para riscos do Euro 2020
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Britânicos de regresso a Portugal? Reino Unido trabalha para
reduzir restrições a quem está vacinado
Matt Hancock, secretário de Estado da Saúde britânico, sustentou à "Sky News" a
vontade de permitir que os cidadãos tivessem férias em família fora do Reino Unido, mas
que é importante fazê-lo quando apenas for seguro.

O Reino Unido está a trabalhar para diminuir as restrições nas viagens internacionais para os cidadãos
que estejam totalmente vacinados,  de forma a que consigam aproveitar as férias nas praias da Europa,
avança a “Reuters”. No entanto, os planos ainda estão na fase inicial, apontou o secretário da Saúde,
Matt Hancock.

Atualmente, os cidadãos britânicos estão impedidos de viajar para a maioria dos países, incluído da União
Europeia, devido ao aumento de casos provenientes da variante Delta.

De acordo com a “Reuters”, os britânicos são a segunda nacionalidade que mais compra férias na
Europa, ficando apenas atrás dos alemães. Em Portugal, por exemplo, a grande maioria de turistas no
Algarve durante o verão é inglês.

Matt Hancock sustentou à “Sky News” a vontade de permitir que os cidadãos tivessem férias em família
fora do Reino Unido, mas que é importante fazê-lo quando apenas for seguro. “O objetivo do programa
de vacinas é poder remover as restrições e os cidadãos serem mantidos em segurança pelas vacinas,
em vez de aplicar regras”, apontou o secretário de Estado da Saúde.

Boris Johnson tem estado sob fortes críticas de que está a demorar muito tempo a levantar as
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restrições em relação a viagens internacionais durante o verão, apesar do ritmo de vacinação estar a ser
rápido. Atualmente, 80% dos adultos britânicos já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-
19, um valor que reduz para perto de 60% quando se trata da imunização completa.

Os destinos mais populares para férias escolhidos pelos ingleses, nos quais se incluem Portugal, Espanha,
França, Itália e Grécia, estão classificados como “âmbar”, uma cor na lista de alerta que exige que os
passageiros realizem três testes à Covid-19 e se isolem durante dez dias quando regressam ao país.

Vários países da União Europeia concordaram com uma flexibilização das restrições durante o verão,
permitindo que turistas totalmente vacinados evitem testes e quarentenas.
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Novas rotas da EasyJet a partir de Faro já estão à venda
Após a inauguração da base aérea da EasyJet no Aeroporto de Faro, a terceira da marca
a nível nacional, ficaram esta terça-feira à venda as seis novas rotas que partem do
Algarve, anunciou a empresa

 

Após a inauguração da base aérea da EasyJet no Aeroporto de Faro, a terceira da marca a nível
nacional, ficaram esta terça-feira à venda as seis novas rotas que partem do Algarve, anunciou
a empresa.

Lille, Luxemburgo, Munique, Toulouse e Zurique são os novos destinos, cujos voos podem ser feitos
desde Faro, a título sazonal entre os meses de julho e outubro.

As rotas das cidades francesas de Lille e Toulouse e Zurique são operadas três vezes por semana,
enquanto que para Luxemburgo e Munique decorrem duas vezes.

Já os voos de Faro para Paris Charlles de Caulle, Lyon, Genebra e Amesterdão passaram a ter a sua
capacidade ampliada, uma vez que são alguns dos destinos “mais requisitados”, segundo o comunicado.

“Na semana passada inaugurámos oficialmente a nossa base aérea no Aeroporto de Faro, um
movimento que nos permite afirmar novamente o nosso compromisso com Portugal, no âmbito da
retoma do turismo. Também nesse sentido, apresentamos cinco novas rotas de e para a região do
Algarve, oferecendo aos nossos passageiros ainda mais diversidade de destinos para viajar este verão”,
refere o Diretor Geral da EasyJet para Portugal, José Lopes.

O responsável acrescenta ainda que “sendo este um momento crucial para a recuperação do setor,
reforçamos também a capacidade de algumas das nossas ligações mais procuradas de e para
aeroportos portugueses. Continuaremos a trabalhar no sentido de garantir os melhores serviços e as
melhores viagens a todos os nossos passageiros, alargando a nossa oferta e ajustando-a sempre que
necessário”.
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(Link)
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easyJet coloca à venda novas rotas e reforça outras
Com a chegada do Verão, a easyJet anuncia uma nova ligação entre as cidades do Porto
e de Palma de Maiorca, com duas frequências semanais (às segundas e quartas-feiras),
colocando assim à disposição dos passageiros mais de 10.000 lugares.

Com a chegada do Verão, a easyJet anuncia uma nova ligação entre as cidades do Porto e de Palma de
Maiorca, com duas frequências semanais (às segundas e quartas-feiras), colocando assim à disposição
dos passageiros mais de 10.000 lugares.

Entretanto, a low cost apresenta também agora capacidade reforçada em vários voos de e para
aeroportos portugueses, incluindo o do Funchal.

A easyJet coloca agora à venda voos para seis novas rotas de e a partir dos Aeroportos de Faro e do
Porto. Paralelamente, a companhia aérea aumenta a capacidade de outras seis ligações já existentes de
e para vários aeroportos nacionais: Faro, Funchal, Lisboa e Porto.

Lille, Luxemburgo, Munique, Toulouse e Zurique, são os novos destinos para os quais a easyJet irá voar a
partir da região do Algarve. Estas ligações, já estão disponíveis para compra, serão operadas a título
sazonal, entre os meses de Julho e Outubro de 2021.

As rotas que conectam com as cidades francesas (Lille e Toulouse) e Zurique serão operadas através de
três frequências por semana, enquanto as ligações para o Luxemburgo e Munique serão realizadas duas
vezes a nível semanal.

As cidades do Porto e de Lisboa passam também a ter um reforço na sua capacidade para as ligações
com o Funchal, apresentando um voo diário adicional para cada uma delas. Desta forma, a rota Porto-
Funchal verá agora a sua capacidade duplicada para dois voos por dia e a rota Lisboa-Funchal
apresentará uma frequência de quatro voos diários nos dias úteis e sábados, e cinco voos diários aos
domingos.

Além destes, alguns dos outros destinos mais requisitados de e para Faro passam a ter a sua capacidade
ampliada, tal como é o caso dos voos de e para Paris Charlles de Gaulle, Lyon, Genebra e Amesterdão.
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Novas rotas da easyJet para Faro arrancam em Julho
A easyJet anunciou que as cinco rotas que tinha previsto inaugurar ainda este ano de e
para Faro, no Algarve, designadamente Lille, T oulouse, Zurique, Luxemburgo e Munique,
serão operadas entre Julho e Outubro.

A easyJet anunciou que as cinco rotas que tinha previsto inaugurar ainda este ano de e para Faro, no
Algarve, designadamente Lille, Toulouse, Zurique, Luxemburgo e Munique, serão operadas entre Julho e
Outubro.

Os voos para Lille, Toulouse e Zurique serão operados três vezes por semana, enquanto as rotas de
Luxemburgo e Munique serão operadas duas vezes por semana, segundo um comunicado.

A easyJet já tinha anunciado estas cinco rotas, embora sem indicar datas, quando inaugurou a sua base
sazonal em Faro com voos para Amesterdão, Basileia, Belfast, Berlim Brandemburgo, Bordéus, Bristol,
Genebra, Glasgow, Liverpool, Londres Gatwick, Londres Luton, Lyon, Manchester, Milão MXP, Paris CDG
e Paris Orly. “Além destas, existem ainda cinco novas rotas que estão a ser lançadas para o
Luxemburgo, Munique, Lille, Toulouse e Zurique”, anunciou a low cost na semana passada em
comunicado.

Numa nota de imprensa divulgada hoje, a transportadora anuncia que, além destas cinco rotas que
começam em Julho, “alguns dos outros destinos mais requisitados de e para Faro passam a ter a sua
capacidade ampliada, tal como é o caso dos voos de e para Paris Charlles de Gaulle, Lyon, Genebra e
Amesterdão”.

Clique para ver mais: easyJet

Clique para ver mais: Aviação
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easyJet coloca à venda novas rotas e reforc ̧a capacidade de
ligac ̧ões já existentes | Ambitur
Após a inauguração da sua terceira base aérea em Portugal, a easyJet coloca hoje à
venda voos para seis novas rotas de e a partir dos Aeroportos de Faro e do Porto.
Paralelamente, a companhia aérea aumenta a capacidade de outras seis ligações já
existentes de e para vários aeroportos nacionais: Faro, Funchal, Lisboa e Porto.

Após a inauguração da sua terceira base aérea em Portugal, a easyJet coloca hoje à venda voos para
seis novas rotas de e a partir dos Aeroportos de Faro e do Porto. Paralelamente, a companhia aérea
aumenta a capacidade de outras seis ligações já existentes de e para vários aeroportos nacionais: Faro,
Funchal, Lisboa e Porto.

Lille, Luxemburgo, Munique, Toulouse e Zurique, são os novos destinos para os quais a easyJet irá voar a
partir da região do Algarve. Estas ligações, a partir de hoje disponíveis para compra, serão operadas a
título sazonal, entre os meses de julho e outubro de 2021. As rotas que conectam com as cidades
francesas (Lille e Toulouse) e Zurique serão operadas através de três frequências por semana, enquanto
as ligações para o Luxemburgo e Munique serão realizadas duas vezes a nível semanal.

No dia de hoje, a easyJet anuncia também uma nova ligação entre as cidades do Porto e de Palma de
Maiorca, Espanha, através de duas frequências semanais (às segundas e quartas-feiras), colocando
assim à disposição dos passageiros mais de 10.000 lugares.

As cidades do Porto e de Lisboa passam também a ter um reforço na sua capacidade para as ligações
com o Funchal, apresentando um voo diário adicional para cada uma delas. Desta forma, a rota Porto-
Funchal verá agora a sua capacidade duplicada para dois voos por dia e a rota Lisboa-Funchal
apresentará uma frequência de quatro voos diários nos dias úteis e sábados, e cinco voos diários aos
domingos.

Além destes, alguns dos outros destinos mais requisitados de e para Faro passam a ter a sua capacidade
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ampliada, tal como é o caso dos voos de e para Paris Charles de Gaulle, Lyon, Genebra e Amesterdão.

José Lopes, diretor geral da easyJet para Portugal, destaca: “Na semana passada inaugurámos
oficialmente a nossa base aérea no Aeroporto de Faro, um movimento que nos permite afirmar
novamente o nosso compromisso com Portugal, no âmbito da retoma do turismo. Também nesse
sentido, apresentamos cinco novas rotas de e para a região do Algarve, oferecendo aos nossos
passageiros ainda mais diversidade de destinos para viajar este verão. Sendo este um momento crucial
para a recuperação do setor, reforçamos também a capacidade de algumas das nossas ligações mais
procuradas de e para aeroportos portugueses. Continuaremos a trabalhar no sentido de garantir os
melhores serviços e as melhores viagens a todos os nossos passageiros, alargando a nossa oferta e
ajustando-a sempre que necessário.”
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Praia da Luz surge em 3º lugar do TOP 10 das praias mais
“instagramáveis” de Portugal
Este ranking foi elaborado pelo portal de viagens Holidu, sendo que a classificação foi
realizada com base numa contagem de menções de praias com mais de 3000 hashtags no
Instagram.
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Este ranking foi elaborado pelo portal de viagens Holidu, sendo que a classificação foi realizada com base
numa contagem de menções de praias com mais de 3000 hashtags no Instagram.

A Praia da Luz angariou cerca de 32.256 hashtags até à data de realização do ranking, tornando-a numa
das praias portuguesas mais populares em 2021 nesta rede social.

No site Holidu pode ler-se a este respeito «Apesar das construções à sua volta, a praia da Luz mantém-
se com o mesmo encanto de sempre. Dividida em duas partes: Uma de areia fina e branca e uma outra
com rochas, muito comum na região do Algarve. Todos os anos, especialmente no verão é muito
concorrida por ingleses, franceses, alemães e espanhóis.

Holidu Tip: Não precisa de esperar pelo verão para vir conhecer esta praia, as estações da primavera e
outono são ótimas para a visitar e também ficar a conhecer melhor a região.»

(Link)
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Cuá Cuá Club Quinta do Lago é o novo espaço de eventos do
Algarve
Este é o primeiro espaço da Marca Cuá Cuá, que tem no horizonte um outro espaço em
Portugal e a expansão internacional.

O Cuá Cuá Club Quinta do Lago abre portas no dia 5 de julho, na Quinta do Lago, Algarve. From fine to
fun é o conceito e assinatura desta nova marca e espaço, que reúne num só ambiente, restaurant, bar,
club e espaço para eventos ou festas privadas.

João Magalhães, sócio fundador e mentor do Cuá Cuá, explica que “todos os dias serão diferentes no
Cuá Cuá Club. Falamos de um local com um conceito totalmente inovador, from fine to fun, onde
podemos estar a jantar calmamente, num espaço elegante e requintado como é o nosso restaurant, e
repentinamente assistir a uma performance única, marcante e diferente todos os dias. É o fine que ganha
vida com o fun, num club inspirado no glamour da Côte d’Azur e de Miami”.

“Queremos ser o ponto de encontro, o lugar de partilha, o espaço onde o tempo à mesa se transforma
em noites inesquecíveis. Através das suas diferentes áreas, o Cuá Cuá Club quer celebrar o melhor da
vida: seja com uma combinação imaginativa de ingredientes e sabores exclusivos da nossa cozinha,
acompanhados por cocktails de assinatura única ou vinhos nacionais e internacionais de absoluta
exceção, ou com a descontração e a diversão dos sons de DJs convidados”, reforça Nuno Xarepe, sócio
fundador do Cuá Cuá.

O Cuá Cuá Club Quinta do Lago é constituído por 1200 metros quadrados, distribuídos por interior e
exterior, de design requintado e de serviço elevado ao detalhe. Neste verão será possível desfrutar das
noites algarvias num dos seus três bares, o Welcome, o Outside e o Club, jantar no Restaurant, que
apresenta uma carta repleta de sabores de influências mediterrânicas, asiáticas e sul americanas, ou
simplesmente descontrair junto do Pool and Cigar Lounge, saboreando dos melhores charutos do
mundo. O espaço tem ainda uma zona de clubbing, que devido às atuais restrições terá uma abertura a
anunciar.

17/43



Este é o primeiro de vários espaços que a Marca Cuá Cuá pretende explorar, pois a expansão  para
destinos internacionais é um objetivo presente, com a abertura de novos clubs, restaurants ou hotéis, do
mesmo conceito, fora de Portugal, em 2023. Numa linha temporal mais curta, está a criação de eventos
e a abertura de outro espaço Cuá Cuá em Portugal.
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Inovação e sustentabilidade do novo turismo algarvio navegam a
bordo de um barco solar
Quatro empreendedores ligados à inovação e à sustentabilidade apresentaram os seus
projetos à secretária de Estado do Turismo, a bordo do novo catamarã solar

 

Um catamarã de 12 metros movido apenas a energia solar, com capacidade para 30 pessoas,
destinado a fazer passeios pelo rio Arade e pela costa algarvia, feito com «99% de tecnologia
portuguesa».
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Este é o «Sun Cat I», a nova embarcação da empresa start up Algarve Sun Boat Trips, que já está a
operar no Algarve, tendo contado, na sua viagem inaugural, com a presença de vários passageiros
especiais, entre os quais Rita Marques, a secretária de Estado do Turismo.

Pedro Mestre, CEO da Algarve Sun Boat Trips, salientou que a nova embarcação marítimo-turística é
«um investimento feito com tecnologia e know-how 99% portugueses. Só tem 1% que não
conseguimos ainda que fosse tecnologia portuguesa, sendo de uma empresa islandesa».

E que tecnologia islandesa é essa? Trata-se de um complemento da aplicação que se pode descarregar e
que, através do sinal GPS, dispara no telemóvel do cliente informação sobre os pontos de interesse
patrimonial ou paisagístico, à medida que se vai passando por eles durante o percurso de barco. Como
não é necessário sinal de telemóvel, uma vez que se usa a tecnologia GPS, a informação pode ser
acedida com mais fiabilidade e em qualquer local do passeio. E assim se evita também que, a bordo, haja
aquele ruído de fundo da voz do guia, sempre a debitar informação.

É que, como salientou Pedro Mestre (e constataram todos os passageiros especiais daquele passeio
inaugural), o silêncio é outro dos fatores distintivos do catamarã solar. Quase só se ouve o vento, o
bater da água nos cascos, os gritos das gaivotas…e as vozes que quem está a bordo, uma vez que o
motor é silencioso. E não há o cheiro incomodativo dos gases de escape dos motores.

No entanto, «este silêncio também tem de ser preenchido com algo que torne a viagem atrativa». O
facto de a embarcação ser movida a energia solar, silenciosa, não poluente é apenas «a porta de
entrada para uma experiência que, no todo, é diferente de qualquer marítimo-turística. Não nos
limitamos a pôr painéis solares em cima de um barco, nós queremos proporcionar toda uma experiência
única», frisou o empresário.

A Algarve Sun Boat Trips é a primeira empresa de turismo marítimo do Algarve a operar com uma frota
100% ecológica, sem emissões de carbono, em embarcações eletro-solares que permitem viagens
confortáveis, silenciosas e, acima de tudo, amigas do ambiente.

O investimento da Algarve Sun Boat Trips na mobilidade sustentável pretende «posicionar a empresa
como um dos principais atores ecologicamente responsáveis a operar no mercado da animação turística
em Portugal».

O seu CEO Pedro Mestre refere que «um catamarã normal para 30 pessoas consome no mínimo 215
litros de combustível às 100 milhas náuticas. Ao fim de um ano, este novo catamarã poupa o ambiente
da emissão de 50 toneladas de CO2 . Este é o futuro que queremos para Algarve e para o nosso
planeta».

Mas nem tudo têm sido rosas para a Algarve Sun Boat Trips. «A nossa primeira experiência, com a outra
embarcação solar que temos, foi em 2017. Levámos quatro anos para chegar aqui», tempo marcado
sobretudo, segundo o empresário, pelas «provações dos licenciamentos».

Em declarações ao Sul Informação, Pedro Mestre revelou que a nova embarcação solar representa um
«investimento de cerca de meio milhão de euros, gerador de três postos de trabalho permanentes e de
seis a sete postos de trabalho no pico da atividade no Verão».
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A bordo do novo catamarã, seguiam outros três empreendedores, todos ligados à Start Up Portimão,
operacionalizada pela empresa Territórios Criativos e pela Câmara Municipal de Portimão e que tem sede
no Autódromo Internacional do Algarve. E, graças ao silêncio da viagem, entre a Marina de Portimão e o
Leixão das Gaivotas, frente à praia dos Caneiros, foi possível que cada um deles apresentasse os seus
projetos.

O primeiro foi Pedro Glória, que apresentou o seu projeto SWRS, um sistema inovador de
reaproveitamento das águas cinzentas das descargas sanitárias e que permite poupar entre 30% e 40%
da água potável, seja numa casa, seja num hotel, sem necessidade de fazer obras. Este projeto valeu a
Pedro Glória o 1º prémio do programa Green Up e está agora a começar a ser implementado num resort
de referência do Barlavento algarvio.

O segundo foi Pedro Esteves, que lançou um espaço de coworking gastronómico em Portimão,. Num
antigo restaurante situado no centro da cidade, Pedro criou um espaço com todas as condições para a
produção de alimentos, catering, etc, que pode ser arrendado por outras pessoas ou empresas, «por um
dia, dois dias, todas as semanas, só uma vez por mês, enfim, quando essas pessoas precisarem». O
sucesso tem sido tanto que o coworking gastronómico já tem a sua capacidade ocupada em 80%, só
tendo disponíveis os horários da madrugada. «Se, neste momento, abrisse um espaço semelhante em
Faro, já tinha quatro marcas a quererem trabalhar comigo».

A terceira empreendedora a falar foi Izabella Guzsvan, da TULAlabs. Trata-se de uma startup estrangeira,
ligada ao setor automóvel, que se instalou na incubadora algarvia tirando partido do potencial gerado
pelo facto de funcionar no Autódromo Internacional do Algarve. A TULAlabs está a desenvolver «soluções
de transporte disruptivas para pessoas e mercadorias», nomeadamente uma linha de transporte de
passageiros em veículos elétricos, não poluentes e sem condutor.
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A ouvir atentamente, fazendo perguntas para saber mais pormenores, esteve a secretária de Estado do
Turismo, bem como João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, responsáveis do
Turismo de Portugal e da Portugal Ventures (de cujo portefólio a Algarve Sun Boat Trips faz parte desde
2020, através da iniciativa Call Tourism), Luís Matos Martins, da empresa Territórios Criativos, entre
outros «interlocutores do ecossistema empreendedor do Algarve». Estranhamente, não terá sido
convidado ninguém da Câmara de Portimão, que até é parceiro fundamental na incubadora instalada no
Autódromo.

A secretária de Estado Rita Marques, em declarações ao Sul Informação e referindo-se ao novo
catamarã da Algarve Sun Boat Trips, explicou ser necessário «garantir que quem vem ao Algarve possa
ter uma experiência inovadora e mais criativa». Daí que, sublinhou, «estes investimentos, que são
apoiados pelo Turismo de Portugal via Portugal Ventures, merecem todo o destaque».

Na verdade, acrescentou, «na pandemia, não confinámos a nossa ambição. Antes pelo contrário!
Continuámos a trabalhar, quer nas questões da sustentabilidade, quer nas da inovação. Continuamos a
investir em ideias e empresas inovadoras e criativas, como é o caso desta».

Rita Marques, que no dia anterior tinha estado em Moncarapacho a apresentar o “Plano Turismo +
Sustentável 20-23”, sublinhou que «este projeto alia as duas componentes da sustentabilidade e da
inovação, para garantir uma experiência turística de excelência, usufruindo em pleno dos ativos que o
Algarve encerra».
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Por seu lado, João Fernandes, presidente da RTA, apesar das nuvens negras que pairam sobre o turismo
e a atividade económica na região, fez questão de frisar que, tanto o projeto da embarcação marítimo-
turística solar, como os três outros, apresentados durante o curto passeio, são «sinais que me deixam
mais tranquilo, porque significam que a energia não vai parar».

Quanto ao catamarã «Sun Cat I», o responsável pelo turismo algarvio não teve dúvidas em afirmar que
se trata de «um projeto pioneiro que vai mostrar aos outros qual pode ser o caminho».

Miguel Barbosa, da Portugal Ventures, depois de recordar que, «para se ser empreendedor, é preciso um
pouco de coragem, um misto de loucura, pés assentes na terra e vontade de lutar bastante», recordou
que o novo catamarã solar é o segundo investimento apoiado no Algarve. O primeiro tinha sido, em
2009, o Autódromo Internacional do Algarve.

Luís Matos Martins, da Território Criativos, frisou que «este tipo de produtos turísticos são
transformadores, porque fomentam a diversidade e a complementaridade de turismo, gastronomia,
cultura e património, sustentabilidade, energias renováveis».

Os passeios nos dois barcos solares da Algarve Sun Boat Trips partem da Marina de Portimão, a bordo
do «Sun Cat» (o catamarã de 12 metros) ou do Sunsailer (monocasco de 7 metros). Por mar, até
Carvoeiro, Algar Seco e Benagil ou rumo ao pôr-do-sol, ou pelo rio acima, até Silves, com preços entre
os 30 e os 50 euros por pessoa ou 85 euros/hora no caso de um aluguer privado, passear num destes
barcos ecológicos será, sem dúvida, uma das experiências do Verão algarvio de 2021.

Fotos: Elisabete Rodrigues | Sul Informação

(Link)
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Turismo do Algarve destaca “244 motivos extra” para férias na
região
Região está na "máxima força", a partir do primeiro dia de verão, para receber turistas

 

Região está na "máxima força", a partir do primeiro dia de verão, para receber turistas

O Turismo do Algarve destacou hoje, primeiro dia de verão, que existem “244 razões extra” para
escolher os areais algarvios nas férias, considerando que a região está na “máxima força” para receber
os turistas na época alta.

“A época alta de verão chega ao Algarve num momento crucial da retoma da atividade turística e
encontra a oferta de sol e mar do destino na máxima força: não só a região foi eleita como «Melhor
Destino de Praia do Mundo» nos World Travel Awards, os Óscares do turismo mundial, como as suas
praias acumulam galardões de qualidade que reforçam os motivos para uma visita”, salienta a instituição.

Tavira, com quatro praias, e Faro e Vila do Bispo, com três, estão entre os concelhos com mais praias
«ZERO Poluição» em Portugal, distinção atribuída pela associação ambientalista ZERO às praias onde não
foi detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares ao longo
das três últimas épocas de banhos. Ao todo, este ano a região oferece 14 praias «ZERO Poluição».

Praias com «Qualidade de Ouro»
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Outra boa notícia é a de que o Algarve é a região nacional com a maior subida anual de Praias com
Qualidade de Ouro, o galardão atribuído pela associação ambientalista Quercus para distinguir a qualidade
de 93 areais algarvios: o concelho de Albufeira é o que mais brilha em todo o país, com 20 praias
premiadas.

Albufeira é ainda o município nacional líder em Bandeiras Azuis, com um total de 26 galardões hasteados
em 25 praias e na marina local. Em 2021, a Associação Bandeira Azul da Europa atribui ao Algarve 91
Bandeiras Azuis, símbolo de qualidade ambiental que será hasteado em 87 praias e quatro marinas da
região.

No último ano, o Algarve ofereceu igualmente aos visitantes 45 Praias Acessíveis, que desfraldam a
bandeira branca do Programa «Praia Acessível - Praia para Todos!» para assinalar as zonas balneares
acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada.

Finalmente, destaca o Turismo do Algarve, em novembro de 2020 o Algarve foi distinguido, pela primeira
vez, como «Melhor Destino de Praia do Mundo», na grande final dos World Travel Awards, reunindo a
preferência dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo.

(Link)

25/43

https://regiao-sul.pt/2021/06/21/sociedade/turismo-do-algarve-destaca-244-motivos-extra-para-ferias-na-regiao/543305


POSTAL

22/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1470

REACH: -1

Barlavento Algarvio – Locais que não pode deixar de visitar
O Barlavento Algarvio oferece uma grande diversidade de paisagens, lindas praias e
tradição piscatória, que podem ser ótimas sugestões para as suas férias ou escapadinha
de fim de semana.

A região do Algarve é dividida em barlavento (zona ocidental) e sotavento (zona oriental), sendo que o
Barlavento oferece uma maior diversidade de paisagens com a influência da Serra de Monchique,
Caldeirão e Espinhaço de Cão, ao mesmo tempo, que oferece lindas praias e tradição piscatória.

Reunimos um conjunto de lugares e experiências imperdíveis na região do Barlavento Algarvio que
abrange os municípios de Albufeira, Aljezur, Lagos, Monchique, Portimão, Silves e Vila do Bispo e que
podem ser ótimas sugestões para as suas férias ou escapadinha de fim de semana.

Algar de Benagil, ou gruta de Benagil localizada em Lagoa ocupa o primeiro lugar da nossa lista
exatamente por considerarmos que todas as pessoas a deveriam visitar pelo menos uma vez.

Localizado entre a Praia do Carvoeiro e Armação de Pêra este local tem-se tornado cada vez mais
popular graças às fotografias partilhadas por quem o visita.

Apesar de estar próximo da praia do Benagil e teoricamente poder aceder à gruta a nado, aconselha-se
que o faça através de passeios de barco organizados por ser mais seguro.

Existem algumas empresas dedicadas às tours pelas grutas e por outras zonas de interesse na costa
algarvia que lhe oferecem um passeio seguro e a vantagem de ficar a saber um pouco mais sobre a
história de cada local por onde passa.

Alguns visitantes, principalmente os que possuem uma boa forma física, podem optar por visitar as
grutas por Stand Up Paddle cujas pranchas podem ser alugadas.

Se escolheu visitar a gruta de Benagil não deixe de passear pela pequena vila de Benagil e aproveite para
ir a um dos muitos restaurantes situados perto da praia como o "O Algar" um restaurante familiar
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conhecido pela qualidade do peixe fresco, ou "O pescador" com um toque mais moderno.

Uma vez que a vila de Benagil é pequena e o estacionamento difícil, pode optar por visitar as grutas
partindo, por exemplo, de Portimão.

Na zona ribeirinha de Portimão é possível embarcar num Catamarã, o Ophelia e explorar a costa do
Algarve, incluindo a gruta do Benagil e ainda tem direito a paragens para fazer snorkellinge um almoço de
barbecue.

Em Portimão não deixe de visitar a cidade com a especificidade de estar localizada no estuário do Rio
Arade com a ponte ferroviária do século XIX, e de apanhar sol na popular Praia da Rocha.

Se optar por ficar hospedado na cidade de Portimão, não perca a oportunidade de ficar no Hotel Algarve
Casino, situado na Praia da Rocha, uma localização excelente para conseguir descansar e ao mesmo
tempo estar perto de todas as atrações turísticas.

Para além de o Hotel promover algumas atividades interessantes, como golf, ou surf, dispõe ainda no
seu interior de health club, restaurantes e casino com cerca de 350 máquinas de slot para se divertir pela
noite dentro.

Se gostava de tentar a sua sorte, mas não sabe como jogar nestas máquinas, aproveite para praticar
nas versões gratuitas disponibilizadas em plataformas online enquanto relaxa no bar Panorama situado
no hall do casino.

Apenas a cerca de 30 minutos de carro de Portimão encontra outra cidade imperdível do Barlavento
algarvio, Lagos.

Lagos tem grandes influências dos Descobrimentos, sendo um dos locais preferidos do Infante D.
Henrique, que usou a cidade como base naval para se aventurar por África e foi a cidade que viu nascer
Gil Eanes.

Passeando pelo centro histórico de Lagos encontra diversos pontos de interesse que valem a pena ser
visitados, como o Museu Municipal, o Forte da Ponta da Bandeira, o Castelo de Lagos ou a Réplica da
Caravela Boa Esperança.

Não se esqueça também que em Lagos é obrigatório visitar a Ponta da Piedade, com rochas esculpidas
pelo vento e mar que deram origem a uma das paisagens mais bonitas do Algarve.

Se tiver oportunidade, deslumbre-se com o pôr-do-sol na Praia da Ponta da Piedade.

Se nunca visitou o ponto mais ocidental da Europa, Sagres, não deixe de o fazer, principalmente se é fã
de Surf.

Sagres é o destino a sul obrigatório para os amantes deste desporto, oferecendo condições excelentes
praticamente todo o ano.

Aconselhamos a Praia da Mareta, considerada a melhor praia de Sagres, ou a Praia da Baleeira, onde
pode fazer cursos de mergulho e passeios de barco.

Existem muitos mais locais que merecem a pena ser visitados no Algarve, nomeadamente no Barlavento
Algarvio, mas estes são considerados visita obrigatória.
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Usar o certificado covid em restaurantes e lojas?
Epidemiologistas veem poucas vantagens, associações apontam
problemas logísticos
A pouco tempo do país atingir a imunidade de grupo, o epidemiologista Pedro Simas
defende ser mais importante convencer os que resistem a ser vacinados do que falar em
generalizar o uso do certificado digital a várias atividades, porque "dentro de cinco
semanas, teremos o problema resolvido"

Ocertificado covid já é uma realidade e o Governo prepara-se para instituir o seu uso também
em espetáculos, casamentos ou jogos de futebol, para que pessoas vacinadas, testadas ou
recuperadas da doença possam entrar livremente e sem restrições. Criado a nível europeu com o
objetivo principal de facilitar as viagens e deslocações, o chamado passaporte verde digital começa a ser
pensado para outro tipo de atividades, numa altura em que se fala de uma quarta vaga em Portugal.

A utilização do certificado covid em restaurantes foi uma proposta avançada por Luís Marques
Mendes, no seu habitual espaço de comentário na SIC - garantiu mesmo que será aprovada em
Conselho de Ministros, esta quinta-feira. O politólogo e ex-líder do PSD defendeu que esta seria
uma alternativa preferível a obrigar os restaurantes a fechar mais cedo, havendo sempre a opção
de realizar teste à covid para quem ainda não foi vacinado, ou não o queira ser.

Mas a ideia de fazer uso do certificado covid em restaurantes ou no comércio para melhor controle
pandémico (como é prática por exemplo em Israel, em que as pessoas têm uma espécie de bracelete
com informação sobre vacinação para aceder aos vários serviços sociais) não acolhe unanimidade junto
das associações do sector, ou mesmo dos epidemiologistas.
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Aplicar o certificado covid nos restaurantes seria um forte impeditivo para famílias os poderem
frequentar, salienta a AHRESP

 
Veronika Jorjobert/Unsplash

Segundo a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), "a informação
disponível é ainda muito escassa" e uma eventual aplicação do certificado covid aos restaurantes
"levanta uma série de dúvidas que têm de ser devidamente discutidas e esclarecidas", a começar pelo
tipo de estabelecimentos em que seria aplicado ou se isso implicaria um funcionamento sem restrições,
nomeadamente ao nível de horário.

"Por outro lado, sabemos que há pessoas que não querem ser vacinadas e outras que, simplesmente,
ainda não foram vacinadas. Podemos ter uma família, com crianças, sem vacina, e que, neste
caso, não poderiam aceder ao estabelecimento", alega a AHRESP, frisando que, antes de avançar
com qualquer decisão neste sentido, o Governo deve ouvir a associação e os empresários, a quem
caberia "na prática e no seu dia a dia" operacionalizar este tipo de medida, que coloca uma série de
questões a nível de controlo de acessos, entre outras.

EPIDEMIOLOGISTAS ESTÃO CÉTICOS
Os epidemiologistas não concordam com o uso do certificado covid em restaurantes, por muito
que viesse a facilitar o controle do surto. "Não tem sentido, é entrar num exagero com implicações
práticas na vida das pessoas, e levanta questões que já nem têm a ver com saúde pública", considera
Paulo Paixão, presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia (SPV).

"Não podemos dividir os cidadãos em coisas do dia-a-dia", como restringir o acesso a restaurante ou ao
comércio apenas a quem tem certificado covid, cujo controle, não estando ainda acessível a todos,
"seria uma trapalhada de todo o tamanho", frisa Paulo Paixão.

"Acho que essa medida, para consumo interno, pode ser aplicada a situações particulares. No caso
das viagens, de eventos específicos, ou para assistir a um jogo de futebol, com certeza que sim.
Mas é complicado aplicá-la por exemplo a restaurantes. Só poderiam entrar vacinados ou pessoas com
teste? No caso de uma família com quatro ou cinco pessoas, teriam todos de fazer teste? Não vejo
aplicação prática, nem é culpa das pessoas não estarem vacinadas porque ainda não tiveram acesso",
sustenta o presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia.

"O certificado digital vai rapidamente ficar redundante, porque nós vamos voltar
à normalidade, e daqui a cinco semanas teremos imunidade de grupo", sustenta
Pedro Simas, virulogista do Instituto de Medicina Molecular

Pedro Simas, virologista do Instituto de Medicina Molecular (IMM), adianta que "num período intermédio,
valerá a pena usar o certificado em viagens de avião ou espetáculos", mas quando se fala em generalizar
esse uso a outras atividades tem "dificuldade em comentar", por haver "tantas possibilidades de
discriminação ou má utilização".
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"Faltam cinco semanas para atingirmos 70% de imunidade com uma dose de vacina. Sabemos
que essa meta vai dar imensa liberdade, pelo que aconteceu nos Estados Unidos ou em Israel",
frisa Pedro Simas, lembrando que as variantes do vírus que estão a surgir fazem parte do próprio
processo de imunização. "Tudo o que está a acontecer era previsível e expectável. Não sabíamos era
que vinha aí a variante delta, mas se não fosse esta seria outra qualquer".

"Este certificado verde digital vai rapidamente tornar-se redundante, porque nós vamos voltar à
normalidade, e daqui a cinco semanas teremos o problema resolvido", salienta o especialista do Instituto
de Medicina Molecular. "Instalou-se na União Europeia a sensação de que isto não vai acabar,
voltou-se outra vez ao período do medo, da histeria e da especulação. Mas isto vai acabar",
garante.

Paulo Paixão duvida que o regresso à 'normalidade' e as questões associadas à pandemia sejam
debeladas de forma tão rápida. "Mantenho a opinião que a imunidade de grupo não é a resolução do
problema, a meta dos 70% tem sido questionada, até pelo Anthony Fauci, que fala agora que é preciso
80% a 85%. O que não há dúvidas é que quanto mais pessoas estiverem vacinadas, melhor, só que é
imprevisível é dizer se o vírus vai parar", sustenta.

"Exatamente o que vai acontecer depois da vacinação, e se irá aliviar muito as medidas de
restrição, isso não consigo antecipar", sublinha o responsável da Sociedade Portuguesa de
Epidemiologia, lembrando que "ainda há dois meses dizíamos que o verão ia ser melhor com a
vacinação, mas estão a aparecer variantes que são mais infecciosas que as anteriores", e que não são
controláveis.

Pedro Simas sublinha que, mesmo com a vacinação a avançar, é preciso continuar a insistir no uso de
máscara e a cumprir as regras de distanciamento, de forma a evitar a propagação do vírus.

"Exatamente o que vai acontecer depois da vacinação, e se irá aliviar muito as
medidas de restrição, isso não consigo antecipar", refere Paulo Paixão,
presidente da Sociedade Portuguesa de Epidemiologia

"A mensagem mais importante a passar à sociedade é que todos têm de ser vacinados para atingirmos
os 70% de imunidade nas próximas semanas. Há pessoas acima dos 50 anos a resistir à vacinação,
usando argumentos como: eu não preciso de me vacinar, os outros que se vacinem. E não é
assim", frisa o epidemiologista.

COMÉRCIO DE LISBOA CONCORDA COM O USO
DO CERTIFICADO COVID PARA MELHORAR AS
RESTRIÇÕES, MAS NÃO PARA EXCLUIR PESSOAS
Aplicar o certificado covid ao comércio, sobretudo em cidades como Lisboa (onde está a haver o maior
aumento de casos) seria "uma boa ideia para alargar a mobilidade das pessoas em segurança, mas não
para restringir esta mobilidade", defende Maria de Lourdes Fonseca, presidente da direção da União de
Associações do Comércio e Serviços (UACS).

O comércio "tem medidas ainda mais restritivas que os restaurantes, só podem estar quatro pessoas
por 100 metros quadrados, o que significa que numa loja com menos de 25 metros quadrados (e é
vulgar este formato) um casal não pode entrar, o que não faz muito sentido", refere a responsável da
UACS. "Entendemos que a saúde pública vem em primeiro lugar, e tem de haver regras, pode é haver
outros critérios".

"Para isso, o certificado digital podia ser uma mais-valia, permitindo de forma automática
aumentar a circulação nas lojas, mas não para restringir o que existe", frisa Maria de Lourdes
Fonseca, considerando fora de questão a opção por limitar o acesso às lojas só a quem tem certificado
covid. "Também não faz sentido obrigar a fazer testes para quem faz uma compra. Os testes rápidos
podem não ter resultados efetivos, e as pessoas não podem estar permanentemente a fazer testes",
faz notar.
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"O comércio tem medidas ainda mais restritivas que os restaurantes, numa loja
com 25 m2 um casal não pode entrar o que não faz sentido, e o certificado digital
podia ser uma mais-valia para aumentar de forma automática a circulação",
aponta Maria de Lourdes Fonseca, presidente da UACS

O comércio em Lisboa tem sido severamente afetado pela pandemia, mas a crise não atinge de igual
forma todos os sectores ou zonas da cidade. "Nos bairros onde há residentes e onde se instalaram
escritórios a crise não é tão grande, e temos os exemplos de Campo de Ourique, Alvalade ou Benfica",
explicita a presidente do organismo que representa as associações comerciais.

"As zonas mais históricas, onde o turismo fazia falta - que não têm residentes, e as poucas
empresas que existem estão em teletrabalho - passam momentos complicados e as
perspetivas não são famosas", faz notar Maria de Lourdes Fonseca, referindo tratar-se de áreas onde
o comércio vive "da passagem de pessoas, que veem a montra, gostam e compram".

Com a falta de turismo, os sectores do comércio também estão a ser afetados de forma diferente em
Lisboa. "Moda e calçado estão a ressentir-se mais que a parte de supermercados, papelarias ou a venda
de plantas", exemplifica Maria de Lourdes Fonseca. "Pensa-se que no comércio vivemos a situação de
lidar com muitas filas, mas infelizmente não é a realidade", conclui.

31/43



PÚBLICO

23/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Turismo recebe maior parte do apoio à quebra de facturação
Dos 1042 milhões de euros do programa Apoiar, a maior fatia foi para o turismo. Rendas
receberam apenas 63 milhões
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AMBITUR

22/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

“A influência que Portugal conseguiu ter durante estes seis meses
a colocar o turismo no mapa de discussão da UE foi
extraordinária” | Ambitur
Luís Araújo, presidente do T urismo de Portugal e da European T ravel Comission, esteve
ontem presente no IX Congresso da Apecate, em Peniche, no primeiro painel dedicado ao
tema “Desafios da Retoma: Resistir, Reposicionar, Reativar, Afimar a nossa Proposta de
Valor”, dando conta da estratégia europeia para a retoma do setor do turismo. Dado que
termina a 30 de junho a presidência de Portugal na União Europeia, na qual o país está
desde 1 de janeiro de 2021, o responsável admite que embora possa parecer pouco, “a
influência que durante estes seis

Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal e da European Travel Comission, esteve ontem presente
no IX Congresso da Apecate, em Peniche, no primeiro painel dedicado ao tema “Desafios da Retoma:
Resistir, Reposicionar, Reativar, Afimar a nossa Proposta de Valor”, dando conta da estratégia europeia
para a retoma do setor do turismo. Dado que termina a 30 de junho a presidência de Portugal na União
Europeia, na qual o país está desde 1 de janeiro de 2021, o responsável admite que embora possa
parecer pouco, “a influência que durante estes seis meses conseguimos ter a nível de colocar o turismo
no mapa de discussão da União Europeia foi extraordinária”, reconhecendo que “é o trabalho de uma
enorme equipa, que nos permitiu alguma evolução no afirmar do setor”. No dia 17 de junho realizou-se
o quinto grupo de trabalho de turismo numa presidência que contou com uma série de fóruns, webinares
e reuniões que tiveram como tema a transição verde, a transformação digital e a questão dos skills. O
orador admite que “é difícil conjugar as opiniões dos 27”, ainda por cima com velocidades de evolução
diferentes.

Luís Araújo começou por dar conta dos desafios com que o turismo se enfrenta no momento atual,
apontando desde logo a livre circulação e o mercado interno como um dos primeiros depois de um ano
de “completo isolamento” e de “falta de coordenação”. Por outro lado, temos os altos e baixos da
pandemia de Covid-19 que, neste momento, já se confronta com a vacinação e os testes. A mobilidade
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e os adiamentos de retoma da aviação e dos aeroportos são um terceiro grande desafio. A que se segue
a recuperação económica do setor e a confiança dos consumidores. Por fim, o dirigente recordou o
Brexit como último desafio já que, no final do ano, “vamos ter regras diferentes”.

O orador garante que estes desafios foram muito debatidos no âmbito da Presidência Portuguesa da UE
e, logo desde o início, foram identificadas oportunidades. Em primeiro lugar, saber como colocar Portugal
como país-chave no debate do setor. Por outro lado, consolidar o know how adquirido num setor onde
Portugal é líder. Por fim, oportunidades como solidificar o papel do turismo na recuperação económica
pós-pandémica, valorizar o setor nas instituições europeias e afirmar a presença da temática do turismo
no regular agendamento da UE.

A estas oportunidades, Luís Araújo explica que foram associadas então cinco prioridades. Antes de mais,
tornar o setor mais resiliente (estabilidade financeira das empresas), mas também mais social, mais
verde, mais digital e mais global.

As conclusões para a indústria do turismo apontam para a necessidade de coordenação da resposta da
UE às crises, bem como para a valorização do turismo como um dos 14 ecossistemas industriais da UE.
Por outro lado, há que assegurar o reforço do turismo, dado o peso e a importância nas cadeias de
valor, maximizar o uso inteligente do financiamento europeu e refletir o setor nas políticas públicas da
UE.

O presidente do Turismo de Portugal deu exemplos de iniciativas concretas, sendo que duas delas já
foram implementadas, nomeadamente o lançamento de um guia sobre financiamento para o turismo na
UE, e o certificado digital Covid. Há ainda mais duas, a saber, a necessidade de criar a Agenda da UE para
o Turismo 2030/2050, a ser desenhada entre as instituições europeias e os stakeholders, cujo esboço
terá que ser apresentado até ao final de 2021. E ainda o UE Tourism Dashboard, uma ferramenta com
informação quantitativa para apoio a entidades públicas, empresas e consumidores no processo de
tomada de decisão, e também aqui o esboço deverá ser entregue até ao final deste ano.

Por fim, Luís Araújo deixa um retrato da procuta a nível europeu, um cenário já apresentado pela
European Travel Comission, que confirma que a vontade dos europeus viajarem disparou face à
evolução dos processos de vacinação e à introdução do certificado digital Covid, com 54% a quererem
viajar para outro país. “Há aqui uma grande oportunidade de crescimento em relação ao mercado
europeu”, frisa. Além disso, dois em cada três europeus sentem-se mais seguros na sua viagem se
forem implementadas medidas sanitárias, segundo a ETC, o que confirma que os protocolos sanitários
são essenciais para a vontade de viajar. E, em último lugar, a ETC avança que os europeus pensam cada
vez mais em sol e praia, e em city breaks, sendo que para estes últimos o fator essencial são as políticas
de cancelamento.
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OPÇÃO TURISMO
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AVE: € 3313

REACH: -1

Escolas do Turismo de Portugal abrem candidaturas
Com o slogan ‘Desafia-te, Onde Há Mudança, Há Futuro’, as Escolas do T urismo de
Portugal lançaram uma campanha de atracção de novos alunos, sendo que no ano lectivo
de 2021/2022 as 12 escolas vão continuar a apostar no processo de transformação
digital iniciado no actual ano lectivo e que consolidará as soluções de ensino à distância, a
produção de suportes pedagógicos digitais e de apoio ao estudo já implementadas.

Com o slogan ‘Desafia-te, Onde Há Mudança, Há Futuro’, as Escolas do Turismo de Portugal lançaram
uma campanha de atracção de novos alunos, sendo que no ano lectivo de 2021/2022 as 12 escolas
vão continuar a apostar no processo de transformação digital iniciado no actual ano lectivo e que
consolidará as soluções de ensino à distância, a produção de suportes pedagógicos digitais e de apoio ao
estudo já implementadas.

Nesse sentido, todas as Escolas do Turismo de Portugal estão a divulgar uma campanha de atração de
novos alunos, uma vez que estão a decorrer até 20 de Julho as candidaturas para o próximo ano
lectivo.

Pelos dados disponíveis até ao momento, a procura tem sido bastante. De tal modo que a Escola de
Hotelaria e Turismo do Algarve já recebeu perto de uma centena de candidaturas para o próximo ano
lectivo.
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PRESSTUR
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REACH: -1

Viagens e turismo atiram balança comercial portuguesa para ‘o
vermelho’ em Abril
As viagens e turismo, que pré-pandemia asseguravam o saldo positivo da balança
comercial portuguesa, no primeiro quadrimestre deste ano, segundo o Banco de Portugal
provocaram um défice.

As viagens e turismo, que pré-pandemia asseguravam o saldo positivo da balança comercial portuguesa,
no primeiro quadrimestre deste ano, segundo o Banco de Portugal provocaram um défice.

O banco central indicou que a evolução da balança de bens, com uma redução do défice em 2.169
milhões de euros, até “ultrapassou a diminuição do excedente da balança de serviços, de 1.744 milhões
de euros”, permitindo assim uma do défice comercial externo, mas a balança de serviços contrariou essa
evolução “maioritariamente” pelo “decréscimo acentuado do saldo da rubrica de viagens e turismo, no
montante de 1.298 milhões de euros”.

O banco central indicou que no mês de Abril “as exportações de bens e serviços apresentaram um
acréscimo homólogo de 65,9%”, que explica pelo aumento das vendas externas de bens em 88,1%,
enquanto as exportações de serviços subiram apenas 17,3%

O Banco de Portugal assinala aliás, que “as exportações mensais de bens superaram as do mês
homólogo de 2019”.

Para o saldo das viagens e turismo, a informação do banco central indica que em Abril houve um
aumento de 44 milhões de euros, “resultante de um crescimento de 79,3% nos créditos e de 89,5% nos
débitos”, assinalando que, porém, “tanto as exportações quanto as importações de viagens e turismo
permaneçam bastante abaixo dos níveis pré-pandemia”.

O Banco de Portugal indicou que em Abril a balança comercial portuguesa teve um défice de 626,63
milhões de euros, com as exportações a ascenderem a 6.704,54 milhões de euros e as importações a
7.331,16 milhões.
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Esse saldo negativo foi provocado por um défice de 945,39 milhões nas exportações e importações de
bens, enquanto os serviços tiveram um excedente de 318,76 milhões, principalmente pelo excedente de
113,49 milhões gerado pelas viagens e turismo, cujas exportações, que correspondem aos gastos em
Portugal de turistas residentes no estrangeiro, ascenderam a 324,25 milhões enquanto as importações,
que são os gastos no estrangeiro dos portugueses em viagens e turismo, ficaram em 139,91 milhões.
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Mais de dois anos para a recuperação
Quase 62% acham que economia só regressa a valores pré-pandemia em 2023
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Maioria dos portugueses está pessimista quanto à recuperação
económica portuguesa
Portugueses querem regresso de turistas ao país e não entendem decisão do Reino Unido
de retirar Portugal da “lista verde”

Cerca de 60% dos portugueses (61,8%) estão pessimistas quanto à recuperação económica
portuguesa, acreditando que só em meados de 2023 é que o Produto Interno Bruto (PIB) recuperará os
valores pré-pandemia. Os dados são revelados por uma sondagem da Intercampus para o “Jornal de
Negócios” e para o “Correio da Manhã”. Os inquiridos (30,3%) consideram que a recuperação estará
completa daqui a “um ou dois anos”, no entanto, 3,1% dos portugueses esperam que isso aconteça em
apenas um ano.

As conclusões retiradas da sondagem em comparação com a recuperação económica descrita no
Programa de Estabilidade do Governo mostram que os portugueses estão mais céticos que o Executivo.
O Programa de Estabilidade prevê um crescimento real do PIB de 2021 de 4%, “configurando uma
retoma da trajetória de crescimento da economia, com o nível de 2019 a ser ultrapassado em 2022”.

A sondagem avaliou também a opinião dos portugueses em relação ao regresso dos turistas ao país:
71,7% dos entrevistados concordam e 23,8% opõem-se ao regresso dos turistas a Portugal.

Quanto à decisão de o Reino Unido retirar Portugal da “lista verde”, o estudo conclui que a maioria dos
inquiridos não compreendeu. Cerca de 20% consideram que a decisão foi adequada, mas 74,2%
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discordam da medida.

A sondagem da Intercampus contou com 608 entrevistas, recolhidas entre 8 e 16 de junho. O erro
máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 4,0%.
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Turismo Fundos lança seis imóveis a concurso no Revive
Natureza
Os interessados podem apresentar as suas candidaturas até 20 de setembro de 2021.

A Turismo Fundos lançou, esta terça-feira, um terceiro lote que integra seis imóveis afetos ao Fundo
Revive Natureza para atribuição dos direitos de exploração. São eles o Antigo Posto Fiscal em Monte
Fidalgo», no distrito de Castelo Branco e concelho de Vila velha de Rodão;  «Casa Florestal de Sul», no
distrito de Coimbra e concelho da Figueira da Foz;  «Antiga Sede da Administração Florestal na Figueira
da Foz», no distrito da Coimbra e concelho da Figueira da Foz; «Chalet de São Pedro», no distrito de
Leiria e concelho da Marinha Grande; «Casa do Pinheiro Manso», no distrito de Leiria e concelho da
Marinha Grande; «Edifício Florestal da Abrigada», no distrito de Lisboa e concelho de Alenquer. Estes seis
imóveis públicos colocados a concurso serão, assim, objeto de requalificação e valorização, promovendo
o desenvolvimento regional e local, através de novas utilizações para fins turísticos. Os interessados
podem apresentar as suas candidaturas até 20 de setembro de 2021.

Para o primeiro conjunto de doze imóveis, cujos concursos foram lançados a 21 de julho de 2020,
foram recebidas 161 candidaturas. As rendas propostas pelos adjudicatários dos concursos mostraram
um valor muito superior ao definido nos Cadernos de Encargos e representam, na sua totalidade, uma
receita anual de mais de 160 mil euros. Os projetos a desenvolver, irão permitir a criação de, pelo
menos, 53 postos de trabalho com recurso a mão de obra local.

Relativamente ao segundo lote de sete imóveis, cujo prazo para apresentação de propostas terminou no
passado dia 9 de abril, foram igualmente rececionadas 161 candidaturas encontrando-se, agora, em fase
final de avaliação.
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As tipologias de projetos mais representativas aos dois grupos de concursos respeitam a alojamento, a
restauração e a atividades de divulgação das tradições e das culturas locais e de promoção de várias
atividades económicas complementares. As propostas apresentadas pelos futuros adjudicatários,
diferenciam-se ora por questões tecnológicas inovadoras, ora por inovarem no próprio serviço prestado,
muitas vezes associado a estratégica e posicionamento diferenciadores.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques afirma que “os resultados dos concursos já lançados
ultrapassaram as melhores expectativas, o que mostra o grande interesse por parte dos privados na
recuperação e valorização destes imóveis localizados em espaços únicos que dispõem de um elevado
potencial de atração turística, evidenciando que o setor do turismo é uma atividade económica
estratégica para o desenvolvimento económico e social do país”. Rita Marques acrescenta, ainda, que “o
Revive Natureza irá gerar atratividade e visibilidade aos territórios, promovendo a valorização dos seus
recursos e a notoriedade do destino nos vários mercados em articulação com agentes locais e
promovendo Portugal como destino internacional, através de experiências sustentáveis e de destinos
acessíveis e inclusivos.”

O Fundo Revive Natureza irá disponibilizar cinco milhões de euros, com o objetivo de financiar a
recuperação do portefólio destes imóveis.
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