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Santos Silva assegura que Portugal cumpriu as regras na entrada
de britânicos
Na terça-feira, a chanceler alemã, Angela Merkel, criticou a falta de regras comuns na
União Europeia.

O ministro dos Negócios Estrangeiros assegurou esta quarta-feira que Portugal cumpriu as regras de
saúde pública relativamente à entrada de turistas britânicos, depois das críticas de Angela Merkel à
descoordenação europeia quanto a viagens na União Europeia. "O que nós dissemos foi que os viajantes
britânicos que vêm para Portugal, apresentando um teste negativo à chegada, podem entrar em
Portugal. Não vejo que seja, de alguma maneira, escancarar Portugal aos ingleses sem o cuidado de
verificar as suas condições de saúde no que diz respeito à covid-19", disse Augusto Santos Silva na
comissão parlamentar de Assuntos Europeus. "É difícil compreender as posições de alguns governos dos
Estados-membros que agora querem propor novos critérios. O que nós fizemos em relação aos
britânicos é o que, a partir de 01 de julho, será mandatório no âmbito da UE", disse ainda o ministro, que
respondia a uma pergunta do PCP sobre regras de viagens para os cidadãos da UE. Na terça-feira, a
chanceler alemã, Angela Merkel, criticou a falta de regras comuns na União Europeia (UE) relativamente
às viagens, dando como exemplo a situação de aumento dos contágios em Portugal, que a seu ver
"poderia ter sido evitada", aludindo nomeadamente à permissão dada por Portugal, que preside
atualmente ao Conselho da UE, à entrada de turistas -- como os britânicos. A propósito destas
declarações da chanceler alemã, a deputada do PSD Isabel Meireles considerou "justa" a "indignação" de
Angela Merkel e criticou também ela o Governo pela permissão da entrada dos britânicos numa altura
que coincidiu com a final da Liga dos Campeões, no Porto. "Portugal não se coordenou [na resposta à
pandemia] e, por isso, tivemos de ouvir a justa indignação da chanceler Merkel por termos deixado
entrar os britânicos, que nos trataram com uma vexatória desconsideração e a quem infelizmente
prestámos uma bacoca vassalagem futebolística", apontou Isabel Meireles. Perante as declarações da
deputada Isabel Meireles, Augusto Santos Silva pediu "responsabilidade" ao PSD, lembrando que esta
deve estar presente não apenas nos períodos de governação, mas também durante os períodos de
oposição. "Certamente haverá entre os social-democratas gente muito experimentada em matéria de
política externa (...), que espero que emende a mão e traga o PSD de novo ao caminho da
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responsabilidade", vincou o ministro. Já esta terça-feira, o líder do PSD, Rui Rio, tinha acusado o Governo
de estar a fazer Portugal passar por "uma vergonha desnecessária", considerando que, depois da
"vexatória desconsideração" do Reino Unido, os portugueses têm agora que "ouvir a justa indignação da
chanceler alemã". No seguimento da intervenção da deputada Isabel Meireles, o ministro Augusto Santos
Silva considerou as críticas de Rui Rio "extraordinárias", tendo em conta que, menos de um mês antes da
permissão dos voos com o Reino Unido, o PSD "atacou o governo por ainda não ter aberto as fronteiras
aos turistas britânicos". "Um mês depois o mesmo partido trata isso como vassalagem futebolística e
presenteia os nossos mais antigos aliados com expressões como aquelas que a senhora deputada
usou", prosseguiu o ministro, referindo-se à intervenção da deputada Isabel Meireles.

2/33



JORNAL DO ALGARVE

24/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Delegada Regional quer revisão para calcular incidência
Um terço dos infetados são estrangeiros
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Faro suspende taxa municipal turística até outubro
Medida implementada pelo município de Faro pretende apoiar os 24 empreendimentos
turísticos e cerca de 730 unidades de alojamento local do concelho.

Medida implementada pelo município de Faro pretende apoiar os 24 empreendimentos
turísticos e cerca de 730 unidades de alojamento local do concelho.
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A Câmara de Faro aprovou, em reunião de câmara do passado dia 21 de junho, a prorrogação da
suspensão da cobrança da taxa municipal turística (TMT) até dia 31 de outubro de 2021.

Na prática, e tendo em conta que, ao abrigo do seu regulamento, esta taxa só tem incidência entre os
dias 1 de março e 31 de outubro de cada ano, esta medida do município significa que os
empreendimentos turísticos e alojamentos locais do concelho ficam isentos de cobrar taxa turística
sobre as dormidas até ao próximo mês de fevereiro de 2022.

No âmbito das medidas de carácter extraordinário e temporário adotadas devido aos impactos da
pandemia por COVID-19, o município começou por aprovar, numa primeira fase, a suspensão da
cobrança da TMT até 30 de junho de 2021.

No entanto, tendo em conta a recente evolução do sector turístico e as reduzidas perspetivas de
reservas turísticas para os próximos meses, resultantes das medidas de combate à pandemia nos
principais mercados emissores turísticos para o concelho e região, com particular incidência no Reino
Unido, Alemanha, Holanda e França, e que os próximos meses são decisivos para as empresas
recuperarem financeiramente das perdas de receitas verificadas, o município de Faro entendeu estender
esta medida extraordinária, com vista a apoiar os 24 empreendimentos turísticos e cerca de 730
unidades de alojamento local existentes no concelho.

Assim, até fevereiro de 2022, os empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local do
concelho ficam dispensados de apresentar – através da plataforma digital criada para o efeito
(cujo registo é obrigatório e gratuito para todas as unidades de alojamento, a declaração mensal de
cobrança da taxa municipal turística relativa às dormidas dos respectivos hóspedes.

Mais informações ou esclarecimento de dúvidas podem ser obtidos através do endereço de e-mail
(tmt@cm-faro.pt).Notícia
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Easyjet abre base no aeroporto de Faro e cria mais de 100
empregos
Em plena pandemia de covid-19
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Líder da Ryanair anuncia novas rotas e ataca Pedro Nuno Santos
T AP devia receber no máximo mil milhões de euros e ministro das Infraestruturas deve
um pedido de desculpas, entende Michael O’Leary
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Ryanair anuncia nova rota Faro – Teesside para este Verão
A Ryanair anunciou uma nova rota para este Verão entre Faro e T eesside, no Norte de
Inglaterra, que se junta às novas ligações já anunciadas entre o Algarve e Belfast C ity e
entre Lisboa e Colónia, confirmadas hoje em Lisboa por Michael O'Leary, CEO do Grupo.

A Ryanair anunciou uma nova rota para este Verão entre Faro e Teesside, no Norte de Inglaterra, que se
junta às novas ligações já anunciadas entre o Algarve e Belfast City e entre Lisboa e Colónia,
confirmadas hoje em Lisboa por Michael O'Leary, CEO do Grupo.

Uma consulta ao website da low cost mostra que os voos entre Faro e Teesside serão operados duas
vezes por semana, às quartas-feiras e aos Sábados, entre 26 de Junho e 30 de Outubro.

A nova rota foi anunciada num comunicado onde a Ryanair também destaca como novidades para este
Verão as ligações entre Faro e Belfast City, com voos diários, e entre Lisboa e Colónia, com dois voos
por semana, que já tinham sido anunciadas em Março deste ano e em Outubro de 2020,
respectivamente (clique para ler: Ryanair vai voar Faro - Belfast City este Verão / Ryanair vai voar Lisboa
- Colónia no próximo Verão).

O CEO do Grupo Ryanair, Michael O'Leary, esteve esta manhã em Lisboa para destacar a recuperação da
oferta de voos da companhia de e para Portugal, confirmando que tem programados 600 voos por
semana de e para o país, como já havia sido anunciado no final de Março pelo CEO da companhia, Eddie
Wilson (clique para ler: Ryanair prevê operar este Verão 80% da programação habitual em Portugal).

Citado no comunicado, Michael O'Leary afirma que "Portugal é o melhor destino turístico da Europa, por
isso não é surpresa que seja um dos mercados com recuperação mais rápida em toda a rede da
Ryanair".

O executivo voltou também a aproveitar a ocasião para repetir a posição da Ryanair sobre os apoios
estatais em contexto de pandemia às companhias aéreas, designadamente à TAP, que pretende ver
anulados, tendo para isso apresentado queixas nos tribunais europeus.

O comunicado sublinha ainda outra posição já conhecida de Michael O'Leary sobre o aeroporto do
Montijo, que considera "imperativo" que seja aberto para permitir "aumentar a capacidade numa altura
em que Portugal precisa de recuperar o tráfego e a conectividade perdidos pela TAP e pela pandemia".

Clique para ver mais: Ryanair

Clique para ver mais: Aviação

Clique para ver mais: Portugal
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EHT Portimão sensibiliza a comunidade escolar sobre a presença
feminina no setor do turismo
Escola de Hotelaria e T urismo desenvolveu um projeto integrador para reconhecer e
valorizar a importância da mulher no setor do turismo, contribuir para melhorar a
diversidade de género no trabalho e consciencializar para a igualdade de oportunidades
para a liderança

Ao longo deste ano letivo, a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão desenvolveu um conjunto de
atividades entre as quais um projeto integrador cujo objetivo foi o de sensibilizar a comunidade escolar
para a importância da empregabilidade no feminino no setor do turismo, que culminaram com uma
palestra na Universidade do Algarve.

"Este projeto integrador teve como principais premissas reconhecer e valorizar a importância da mulher
no setor do turismo, contribuir para melhorar a diversidade de género no trabalho, consciencializar para a
igualdade de oportunidades para a liderança, prevenir desigualdades/formas de discriminação, promover
o empoderamento das mulheres e apelar à igualdade de género", explica a escola de hotelaria
portimonense em comunicado.

As atividades promovidas desenvolveram-se no âmbito das disciplinas de Português, Matemática e
disciplinas da área do turismo, contando com a participação dos alunos dos primeiros e segundos anos
das turmas de Técnico(a) de Cozinha e Pastelaria e Técnico(a) de Restaurante Bar.

Numa primeira fase, e como ponto de partida do projeto, foi criado um questionário sobre o assunto que
foi enviado a algumas unidades hoteleiras que se encontram dentro da área de intervenção geográfica da
EHT Portimão para recolha de dados.

Segundo a instituição de ensino, "o principal objetivo deste pequeno estudo prendia-se com a recolha
das percentagens de trabalhadores do sexo feminino em cada setor da hotelaria, as principais
competências profissionais associadas às mulheres e as suas dificuldades mais notórias". Embora a
amostra fosse muito reduzida devido ao facto de muitas unidades hoteleiras estarem encerradas devido
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à situação pandémica, constatou-se que "há alguma disparidade de números em diferentes setores,
sobretudo nas áreas de liderança".

No decorrer do segundo semestre, foi promovido um webinar, em que a oradora convidada foi Patrícia
Correia, diretora-geral do Monte Santo Resort, formadora da EHT Portimão e Delegada Regional da
ADHP.

Nesta sessão a convidada partilhou vários momentos do seu percurso profissional, abordou algumas das
dificuldades que sentiu durante o mesmo, apresentou estratégias para superar as adversidades e,
partilhou ainda com os presentes, algumas das suas conquistas e alguns dos valores mais importantes
para se vingar no mundo da hotelaria e do turismo.

Na sequência deste conjunto de atividades, foi desenvolvida uma campanha para as redes sociais da EHT
Portimão que teve como objetivo inspirar e sensibilizar a comunidade para esta temática e para as
possíveis saídas profissionais que uma estudante dos cursos desta instituição poderá abraçar após
concluir a sua formação.

Devido a esta campanha, a convite do professor e subdiretor de Curso do Mestrado em Gestão de
Recursos Humanos, Joaquim Pinto Contreiras, a professora Ana Ruas e a formadora Daniela Silvestre,
que é também ex-aluna da EHT Portimão, dinamizaram no passado dia 18 de junho uma palestra na
Universidade do Algarve para os alunos do 1º ano do Mestrado em Gestão de Recursos Humanos.

“Verifica-se por todo o mundo a necessidade de lutar contra as consequências dos preconceitos
associados à desigualdade de género. Consequentemente, tem sido abordado o tema por todo o lado,
das mais variadas formas, com o intuito de minorar as consequências desta questão. Dada a sua
importância, o Turismo de Portugal considerou que este tema deve ser abordado desde cedo na sua
rede de escolas. Na Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão, pretendemos dar continuidade ao
projeto nos próximos anos letivos com mais webinars com oradoras influentes, ciclos de conversas/
tertúlias, visitas a empreendimentos liderados por mulheres, etc.", conclui Ana Ruas, Mentora do Projeto
Pedagógico da EHT Portimão e focal point deste projeto integrador.

As candidaturas à Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão estão abertas até ao próximo dia 20 de
julho e podem ser realizadas aqui.
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ABC abre centro de testes em Quarteira
Abriu no domingo, dia 20 de junho, um centro de testes à COVID-19 em Quarteira.
Mediante agendamento (https://abc.masterinsoft.com/), residentes e turistas podem
efetuar marcação de testes PCR e de testes rápidos de antigénio
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Além dos britânicos, é preciso apostar noutros mercados para “o
verão não ser um desastre”
Sem turistas britânicos, o turismo deposita as esperanças nos portugueses. Associação
que representa a restauração e a hotelaria defende aposta noutras nacionalidades.

Se o ano começou com mais otimismo para o turismo, as últimas semanas têm abalado essa confiança.
Se as reservas hoteleiras dispararam quando o Reino Unido colocou Portugal na “lista verde”,
rapidamente foram canceladas depois de Boris Johnson ter recuado nessa decisão. É este o balanço que
a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) faz dos últimos dias, afirmando
ser impossível fazer previsões para o verão, tendo em conta que tudo muda de repente. Em entrevista
ao ECO, Ana Jacinto diz que o setor está “muito pouco otimista” para o verão e que, para compensar a
falta de turistas britânicos, Portugal deve tentar conquistar outros mercados.

“Há uns meses estávamos muito otimistas, até porque assim que Portugal entrou no corredor do Reino
Unido houve uma procura tremenda de reservas e, portanto, começámos a olhar para o verão de outra
forma. Mas a verdade é que aconteceu o que aconteceu, muitas reservas foram canceladas e o volume
de reservas diminuiu drasticamente“, diz a secretária-geral da AHRESP.

O decorrer do verão é antecipado com cautela, tendo em conta os últimos acontecimentos. “É com
grande apreensão e temos de avaliar o dia-a-dia, porque as reservas estão a chegar muito em last
minute [em cima da hora] e não é possível planear”, nota a responsável. “Hoje podemos fazer e
amanhã, se calhar, já não podemos fazer nada”, acrescenta.

Neste momento, as esperanças estão depositadas no mercado interno, embora a associação reconheça
que os portugueses não são suficientes para cobrir toda a oferta existente. “Estamos, obviamente, a
contar com o nosso mercado interno, vamos ver se pode dar aqui algum oxigénio outra vez, como no
ano passado, mas não é suficiente para a oferta que temos”, afirma Ana Jacinto.

Britânicos vacinados com duas doses poderão fazer turismo Ler Mais
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Na falta de britânicos, o turismo deposita também expectativas noutras nacionalidades, como os
espanhóis e os alemães, para “tentar que o verão não seja completamente um desastre”. “É evidente
que também não podemos estar tão dependentes de um único mercado e, portanto, temos de trabalhar
para diversificar os nossos mercados e conquistar mais”, nota a secretária-geral da AHRESP.

“Em teoria deveria ser um verão melhor do que o do ano passado. Mas com estas restrições todas não
sei se será assim. Não conseguimos planear nem antever nada, é muito difícil fazer previsões. Há um
mês as perspetivas eram que iríamos começar a ter alguma procura. Agora estamos muito pouco
otimistas”, afirma Ana Jacinto, ciente de que todos os países vão tentar promover os seus próprios
destinos.

Ainda assim, a responsável que as reservas de última hora, o certificado digital e a vacinação a continuar
a evoluir podem contribuir para haver “menos sazonalidade neste inverno”. “Isto é, pode ser que, se as
coisas correrem bem, prolonguemos a procura também em outubro e novembro, para turistas que já
estejam vacinados, que tenham certificado e queiram viajar”, acredita Ana Jacinto.
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Convívios e turistas em fins de semana alargados aumentam
casos no Algarve
Os convívios familiares e os turistas que visitaram o Algarve nos fins de semana
prolongados do início de junho contribuíram para a subida de casos de covid-19 na
região, afirmou a delegada de Saúde, admitindo que pode também haver influência da
variante Delta.

Os convívios familiares e os turistas que visitaram o Algarve nos fins de semana prolongados do início de
junho contribuíram para a subida de casos de covid-19 na região, afirmou a delegada de Saúde,
admitindo que pode também haver influência da variante Delta.

Em declarações à Lusa, Ana Cristina Guerreiro reconheceu que há "bastantes casos" na população
residente, no entanto, aponta a presença de um "grande número de turistas nacionais [nos fins de
semana alargados] e estrangeiros" como um fator que tem contribuído para "estes números de casos
diários tão elevados".

Até às 00.00 horas de terça-feira, a taxa de incidência acumulada de covid-19 a 14 dias no Algarve era
de 186 casos por 100 mil habitantes, no seguimento de uma tendência "progressivamente crescente",
referiu a delegada de Saúde regional do Algarve.

Questionada sobre a influência da variante Delta do novo coronavírus, aquela responsável disse suspeitar
que a variante possa ter influenciado o "rápido aumento do número de casos" no Algarve, tendo em
consideração a situação da Área Metropolitana de Lisboa.

No entanto, frisou, a sua presença na região "é uma incógnita", já que as autoridades de saúde locais
ainda aguardam o resultado de uma centena de amostras que foram enviadas para avaliação para o
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Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Na sexta-feira, a incidência do número de casos no Algarve era de 135 casos por 100 mil habitantes.

Entre a população residente, a maioria dos casos continua a ter origem, sobretudo, em agregados
familiares com poucas condições de isolamento e em "reuniões familiares alargadas, em jantares e
festas".

Na sexta-feira, em conferência de imprensa, a delegada de Saúde tinha referido que um terço dos casos
de covid-19 no Algarve eram de estrangeiros, na sua maioria turistas, pedindo que a fórmula de cálculo
da taxa de incidência fosse revista.
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Convívios e turistas em fins de semana alargados aumentam
casos no Algarve - Renascença
Na sexta-feira, a incidência do número de casos no Algarve era de 135 casos por 100 mil
habitantes, agora está nos 186.

Veja também:

Os convívios familiares e os turistas que visitaram o Algarve nos fins de semana prolongados
contribuíram para a subida de casos de Covid-19 na região, afirmou a delegada de Saúde, admitindo que
pode também haver influência da variante Delta.

Em declarações à Lusa, Ana Cristina Guerreiro reconheceu que há "bastantes casos" na população
residente, no entanto, aponta a presença de um "grande número de turistas nacionais [nos fins de
semana alargados] e estrangeiros" como um fator que tem contribuído para "estes números de casos
diários tão elevados".

Até às 00h00 de terça-feira, a taxa de incidência acumulada de Covid-19 a 14 dias no Algarve era de
186 casos por 100.000 habitantes, no seguimento de uma tendência "progressivamente crescente",
referiu a delegada de Saúde regional do Algarve.

Questionada sobre a influência da variante Delta do novo coronavírus, aquela responsável disse suspeitar
que a variante possa ter influenciado o "rápido aumento do número de casos" no Algarve, tendo em
consideração a situação da Área Metropolitana de Lisboa. .

No entanto, frisou, a sua presença na região "é uma incógnita", já que as autoridades de saúde locais
ainda aguardam o resultado de uma centena de amostras que foram enviadas para avaliação para o
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Na sexta-feira, a incidência do número de casos no Algarve era de 135 casos por 100 mil habitantes. .

Entre a população residente, a maioria dos casos continua a ter origem, sobretudo, em agregados
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familiares com poucas condições de isolamento e em "reuniões familiares alargadas, em jantares e
festas". .

Na sexta-feira, em conferência de imprensa, a delegada de Saúde tinha referido que um terço dos casos
de Covid-19 no Algarve eram de estrangeiros, na sua maioria turistas, pedindo que a fórmula de cálculo
da taxa de incidência fosse revista.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.884.538 vítimas mortais em todo o mundo,
resultantes de mais de 179 milhões de casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço
feito pela agência francesa AFP. .

Em Portugal, morreram 17.074 pessoas e foram confirmados 866.826 casos de infeção, de acordo com
o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde. .

A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em
Wuhan, uma cidade do centro da China. .
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Turismo do Algarve diz que região está “na força máxima para
receber o verão”
O T urismo do Algarve diz que a região está “na força máxima para receber o verão” e
elenca as “244 razões extra para umas férias na região”:

O Turismo do Algarve diz que a região está “na força máxima para receber o verão” e elenca as “244
razões extra para umas férias na região”:

«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. Contas feitas, são
244 razões extra para escolher os areais algarvios nas férias!

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.

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
da água balnear das praias portuguesas. Um total de 93 areais do destino têm Qualidade de Ouro, e 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.
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Finalmente, 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.»
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ALGARVE na força máxima para receber o verão
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 T ravel Awards, os Óscares
do turismo mundial, como as suas praias acumulam galardões de qualidade que reforçam
os motivos para uma visita.

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. Contas feitas, são
244 razões extra para escolher os areais algarvios nas férias!

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.

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 da água balnear das praias portuguesas. Um total de 93 areais do destino têm Qualidade de
Ouro, e 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, 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.

22/33

https://zero.ong/53-praias-zero-poluicao-em-30-concelhos-uma-reducao-de-22-em-relacao-a-2020-e-sem-nenhuma-agua-balnear-interior/
https://www.quercus.pt/praias-ouro/6045-quercus-classifica-392-praias-com-qualidade-de-ouro-em-2021-mais-6-do-que-no-ano-passado-2
https://bandeiraazul.abae.pt/our_news/resultados-bandeira-azul-epoca-balnear-2021/
https://www.inr.pt/programa-praia-acessivel
https://www.worldtravelawards.com/


https://dirhotel.pt/algarve-na-forca-maxima-para-receber-o-verao/ 
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CORREIO DA MANHÃ

23/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7071

REACH: 126935

Costa Vicentina, guia de um Algarve ainda com tanto por
descobrir
Longe do rebuliço do sul, a ocidente, palavras como paz e isolamento ainda são sinónimo
de praia, num território único no litoral português, feito de campo, mar e tradições
ancestrais, perfeito para desconfinar em segurança – e grande estilo.

O Algarve está a poucas dezenas de metros, do outro lado da ponte, na outra margem da Ribeira de
Odeceixe, que neste local serve de fronteira natural com o Alentejo. No entanto, e ao contrário da
imagem mais conhecida da região, aqui não há luxuosos hotéis com vista para o mar, nem discotecas
areal adentro ou campos de golfe a perder de vista. Até ao Cabo de São Vicente, é um outro território
que se apresenta ao visitante, ainda genuíno e bem preservado, onde o turismo tem conseguido fazer
parte da solução e não do problema. De carro e a pé, partimos assim à descoberta da Costa Vicentina,
uma das mais bem preservadas zonas costeiras da Europa e porventura a última fronteira por desbravar
do litoral português, que por aqui ainda se encontra no seu estado mais puro. Leia a notícia completa na
Must
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Escolas do Turismo de Portugal esperam grande procura
Em apenas três semanas, a Escola de Hotelaria e T urismo do Algarve recebeu perto de
uma centena de candidaturas para o próximo ano letivo 2021/22.
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SAPO
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O Benefício, sem dúvidas. Startup portuguesa lança produto com
um pé no gin e outro nas criptomoedas
Esta é a história de uma empresa que perdeu acesso ao financiamento por causa da
pandemia e que, no meio do ano mais estranho que temos memória, decidiu criar um gin
que também é um NFT e assim entrar na criptoeconomia.

“Ninguém sabe o que é, mas vai ser incrível”. É este o slogan da startup O Benefício, que hoje se tornou
uma das primeiras empresas portuguesas a entrar no mercado dos NFTs. Mas engane-se quem começar
a imaginar esta empresa como uma fornecedora de serviços financeiros ou tecnológicos, complexos de
explicar. Ricardo Nunes, um dos fundadores do Benefício, descreve a empresa como “uma editora
completamente diferente de todas as outras”, um laboratório de inovação para pequenos produtores
que não dispõem de recursos para investir em marketing, em desenvolvimento de produto e em
disrupção.

Mas então o que faz mesmo O Benefício? O Airbnb é uma das maiores empresas de turismo e não
possui um único hotel. A Uber não possui um único automóvel e é uma das maiores empresas de
mobilidade do mundo. A startup portuguesa não possui uma única fábrica, mas, através da sua
criatividade e conhecimento, tira proveito das unidades de produção e do know-how de parceiros para
criar novas linhas de receita para ambos. Para isto, utiliza a regra do 70/20/10:

É neste último que O Benefício se quer especializar.

Um manifesto benéfico para todos

Tudo começou há quatro anos e meio, mais precisamente a 31 de outubro de 2016, data em que O
Benefício foi criado por Ricardo e pelo seu amigo Paulo Fernandes. Nesse dia, tinham já produzido um
manifesto com os valores que queriam para a sua empresa e dos quais não iriam abdicar em qualquer
circunstância. Um deles era a sustentabilidade social: a startup é contra a destruição do valor do
trabalho, por isso, se um parceiro lhe apresentar um orçamento, não tentam negociar para baixar o
preço e limitam-se a pagar a quantia. O outro é a sustentabilidade ambiental: quaisquer produtos
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desenvolvidos pelo Benefício terão em conta os 3 Rs (Reduzir, Reciclar e Reutilizar), o que significa, além
do cuidado com os matérias-primas utilizadas, que cada produto estaria limitado a séries de 100
unidades, que evitassem acumulação de stocks, que, por norma, geram desperdício. Cada série funciona
como uma espécie de edição de um livro, ou seja, se depois de esgotada, continuar a haver interesse
por parte de consumidores, são lançadas novas e assim sucessivamente para cada produto.

O primeiro produto desenvolvido foi um azeite, mas aquele que catapultou a empresa foi
uma mochila feita à base de cintos de segurança reutilizados. Desde o seu lançamento, em 2017, a
mochila já esgotou diversas edições e deu origem a outros produtos semelhantes que são desenvolvidos
com o mesmo método. Por estas razões, o Benefício já tem um pólo de desenvolvimento a ser criado
em Famalicão, só dedicado a esta gama, e vai expandir-se para outros mercados como a Polónia (com
perspetivas de fazer o mesmo para a Alemanha, a Suíça e a Holanda).

De algo que se deve usar sempre nos carros, O Benefício passou para algo que não devemos consumir
em excesso se vamos conduzir. Nos últimos anos, a startup portuguesa produziu um licor de Ginja, em
memória da sua sede em Óbidos, duas aguardentes de medronho e de figo e ainda dois licores, todos a
simbolizar aromas tradicionais do Algarve. Esta expansão geográfica de produtos não foi feita por acaso.
“Nós olhamos para as cidades como oportunidades”, afirma Ricardo Nunes, ao explicar que a estratégia
do Benefício para por criar ecossistemas de produtos locais, de norte a sul do país, onde encontrem
potencial para desenvolver algo inovador. O Benefício encontrou três formas principais de trabalhar com
os seus produtores parceiros:

E, entretanto, chegou a pandemia

No dia 13 de março, a startup portuguesa tinha uma reunião agendada com um fundo de investimento.
Os perigos do Covid-19 já estavam perfeitamente alertados na sociedade portuguesa, mas esta era a
oportunidade para O Benefício receber um apoio financeiro para escalar o seu negócio. Na véspera, a 12
de março, Ricardo e Paulo receberam uma mensagem de que uma das pessoas da equipa do fundo de
investimento tinha contraído o vírus e que, por esse motivo, a reunião teria de ser adiada. Um mês mais
tarde receberam a notícia que mais temiam: o fundo ia travar investimentos em “projetos exteriores” e,
em vez disso, reforçar o apoio económico a empresas nas quais já tinha uma participação e que
começavam a enfrentar os primeiros desafios colocados pela pandemia.

De acordo com os fundadores do Benefício, a sua primeira reação foi “Bora reinventar, bora reestruturar,
bora fazer coisas”. Mas a pandemia exigia outro tipo de reflexão. O contexto agora era diferente e aquilo
que tinham definido no manifesto do Benefício em 2016 podia já não ser possível de concretizar.
Regressaram ao documento e fizeram um ponto de situação da empresa.

“Sempre quisemos ser uma empresa que não é refém de nada”, confessa Ricardo Nunes. A startup tinha
sido desenhada para não ceder a pressões de conjuntura nem comprometer os seus valores sociais e
ambientais. Em primeiro lugar, a empresa tinha um ciclo de aceleração de produto muito eficaz, que não
sofreria grandes alterações, por não deter meios de produção próprios. “Nós, em média, conseguimos
num mês e meio pôr o produto cá fora (...) com estudo de mercado, desenvolvimento de imagem e
otimização de processos”, de acordo com o co-fundador da empresa. Em segundo lugar, desde a
criação do Benefício que todos os produtos eram vendidos na sua loja online, por isso a empresa não
tinha de fazer uma transformação digital complexa como aquela que foi exigida a muitas empresas. E,
por último, a startup portuguesa tinha à sua disposição opções que a permitiam ter um método
mais Lean (filosofia popular no meio empreendedor), que poupava desperdícios e, por conseguinte,
custos em diferentes etapas do desenvolvimento de um produto. Portanto, vistas as coisas, até
estavam numa posição favorável para enfrentar as novas condições do mercado.

O Gin e o NFT

Nos últimos meses, entre as várias ideias que Ricardo e Paulo tiveram, aquela com a qual se
entusiasmaram mais foi um gin. Mas não um gin qualquer. Um gin à base de uma matéria-prima que, até
agora, ninguém tinha pensado em usar: o cânhamo. “A planta vai ser muito importante para o futuro da
humanidade”, diz Paulo Fernandes. De acordo com os fundadores do Benefício, o cânhamo tem uma
série de aplicações desde a capacidade de se produzir papel, pão e certas fibras de uma forma
sustentável e é resistente a secas, o que é importante no contexto de aquecimento global que se tem
verificado nas últimas décadas.

27/33



Contudo, como em todos os produtos, a startup precisava de encontrar um ou mais parceiros para
desenvolver o gin. Há cerca de seis meses, o Benefício passou a fazer parte da ANEBE (Associação
Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas), pelo bom trabalho que já tinha realizado com os seus
licores e aguardentes e foi pela associação que a empresa foi apresentada à GinT de Tiago Sanches, uma
marca de gins portuguesa. Foi com ela que tiveram a ideia de utilizar a flor de cânhamo como elemento
central da nova bebida. Para Ricardo Nunes “foi um golpe de sorte, diferenciador nesse aspeto, mas a
sorte também é de quem a procura”. Depois de um período de desenvolvimento, a gama de gins do
Benefício foi lançada no passado mês de abril, com três produtos - o Delicado, o Estival e o Herbal - e...
algo mais.

No manifesto do Benefício, os fundadores já revelavam o desejo de que os seus produtos
ultrapassassem a dimensão física, que se tornassem uma espécie de culto, algo que pudesse ser, de
certa forma, colecionável. Durante algum tempo, não tinham à sua disposição os meios tecnológicos
para fazer isto acontecer, mas atualmente, com o boom da criptoeconomia e da blockchain já existem
ferramentas e plataformas para isso. Chamam-se NFTs (Non-Fungible Tokens). Na sua essência, são
ativos digitais únicos (ou seja, existem de forma limitada sejam 1, sejam 1000) como imagens, vídeos,
músicas, arte ou qualquer produto colecionável, colocados à venda numa complexa rede de informação -
a blockchain - que permite que todas as transações feitas com os mesmos, bem como os seus “donos
atuais” possam ser verificados em qualquer altura.

Para tornar os gins num NFT, os fundadores tiveram, nas suas palavras, “uma ideia alucinada”. Criar uma
música de 700 segundos (com a ajuda dos amigos Nuno Gervásio e Tiago Castro), dividi-la em 100
momentos (em alusão às séries de 100 unidades), publicar cada um desses segmentos musicais numa
plataforma de NFTs e gravar o endereço eletrónico na blockchain de cada um desses segmentos em 100
garrafas de gin. Deste modo, o Benefício criava 100 NFTs únicos, com uma componente digital através
da música e uma componente física através da série de garrafas. Faltava agora só uma plataforma, na
qual pudessem passar da teoria à prática.

A escolhida foi a Mintbase, empresa sediada na Startup Lisboa, que deu a Ricardo e Paulo uma solução
para o principal problema que encontravam nesta iniciativa: a maior parte das plataformas de NFTs são
construídas na rede de blockchain da Ethereum, que consome muita energia e que não é propriamente
muito amiga do ambiente. Além da sua plataforma atual (à base de Ethereum), a Mintbase está a
desenvolver outra plataforma, baseada numa criptomoeda diferente, que é ambientalmente neutra e que
consome 10 mil vezes menos energia do que a Ethereum. Problem solved.

Desde que lançou o pré-registo para o seu NFT, o Benefício já teve tráfego de 150 países no seu site e
25% do mesmo são pessoas a querer saber mais sobre esta iniciativa. Para Ricardo e Paulo, os NFTs
vão permitir o teste de novos métodos de produção e distribuição, a expansão mais rápida para vários
mercados e ainda trazer valor a pessoas que são “um microcosmos” em Portugal. “Ainda não sabemos,
mas a blockchain vai mudar isto tudo”, afirmam.

Os NFTs do Benefício estão disponíveis desde ontem e podem ser adquiridos aqui.
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O Algarve sofreu um agravamento do risco da pandemia
O Algarve sofreu um agravamento do risco da pandemia

O Algarve sofreu um agravamento do risco da pandemia
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Algarve - Pote de Mel
Por Luís Ganhão
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Turismo Rural conta com plataforma de oferta de fornecedores
Esta iniciativa pretende fomentar a comunicação e colaboração empresarial no setor do
turismo.

O projeto “Portuguese Rural Experiences” lançou, através da sua plataforma online, o Clube de
Fornecedores do Turismo Rural. O Clube de Fornecedores é uma rede social exclusiva onde fornecedores
e empreendedores dos setores da animação turística, restauração e hotelaria podem divulgar os seus
serviços e produtos, partilhar contactos e comunicar entre si, fazer avaliações dos serviços prestados e
divulgar a sua atividade em tempo real.

Os membros do Clube têm ainda acesso na plataforma a uma área reservada com oportunidades de
negócio, parcerias, bases de dados de operadores turísticos e OTAs, estatísticas, business inteligente,
artigos científicos e legislação.

Esta iniciativa pretende fomentar a comunicação e colaboração empresarial no setor do turismo,
contribuído desta forma para o trabalho em rede e a criação de novas oportunidades de negócio.

O Projeto “Portuguese Rural Experiences” tem como objetivo apresentar uma oferta turística de touring
nas zonas rurais do Norte, Centro e Alentejo, com foco nas experiências e nos ativos qualificados de
alojamento, animação cultural e agroalimentar, por via de uma estratégia de coopetição, que contribua
para a internacionalização e o aumento da competitividade regional.

O projeto é promovido pela NORTURNAT – Associação de Turismo de Natureza e Animação Turística e
Federação Portuguesa de Turismo Rural e financiado pelo Portugal 2020, no âmbito do Compete 2020, e
comparticipado pela União Europeia, através do FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

31/33



32/33



PORTUGAL RESIDENT

24/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALGARVE NEWS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4980

REACH: -1

Algarve has seven of Portugal’s top-10 popular beaches on
Instagram
Seven of Portugal’s 10 most tagged beaches on Instagram are located in the Algarve,
according to a study by search engine for vacation rentals Holidu.

Seven of Portugal’s 10 most tagged beaches on Instagram are located in the Algarve, according to a
study by search engine for vacation rentals Holidu.

Leading the way by far is Portimão’s Praia da Rocha with 97,587 hashtags, followed by Lagoa’s Praia da
Marinha (46,263) and Lagos’ Praia da Luz (35,256).

Also among the top-10 are Albufeira’s Falésia (22,914), Castro Marim’s Verde (17,458), Aljezur’s
Amado (15,217) and Tavira’s Barril (13,047) beaches.

Notícia
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http://www.holidu.pt/
https://www.portugalresident.com/algarve-has-seven-of-portugals-top-10-popular-beaches-on-instagram/

