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Turismo do Algarve. "Não se prevê uma melhoria, os sinais que
temos agora são negativos"
João Fernandes, presidente do T urismo do Algarve, assinala que as restrições de viagens
do Reino Unido e para a Alemanha têm "forte impacto" no turismo algarvio. "É difícil
pensar a longo prazo".

(Clique para ouvir)

João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, assinala que as restrições de viagens do Reino Unido
e para a Alemanha têm "forte impacto" no turismo algarvio. "É difícil pensar a longo prazo".
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“As escolas eram as últimas a fechar, aqui foram as primeiras”
56 turmas já estavam em isolamento profilático devido à pandemia e a delegada de
saúde do Algarve mandou encerrar 1.º e 2.º ciclos de cinco concelhos. Professores e pais
não compreendem a decisão em cima da hora e pedem mais informação. Alegam que
cafés e restaurantes estão abertos, mas as crianças ficaram em casa.
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João Fernandes. ″Vai ter de se reajustar apoios″ ao turismo
Presidente da Região de T urismo do Algarve diz que "é muito difícil antecipar o que será o
verão à luz do que sabemos".

Presidente da Região de Turismo do Algarve diz que "é muito difícil antecipar o que será o verão à luz do
que sabemos".

Portugal impôs quarentena aos britânicos. A Alemanha já tinha colocado Portugal na lista vermelha.
Como é que está o Algarve a viver esta situação? Com julho à porta, o que é que se pode esperar deste
verão?

Essas duas decisões são muito condicionantes de viagens a partir daqueles que são os nossos dois
principais mercados externos: o Reino Unido e a Alemanha. No caso em concreto da Alemanha, o
despacho vem impedir viagens não essenciais até ao dia 13 de julho e é uma condicionante forte e que
foi acionada por via de uma cláusula travão que ultrapassa as regras do Certificado Digital europeu e que
também colocam em causa o caminho que estávamos a percorrer para uma homogeneidade de regras
a aplicar ao espaço europeu. Em relação ao mercado britânico, a expectativa é que em agosto, e de
acordo com várias declarações de membros do governo britânico, haja a possibilidade de viagens do
Reino Unido para pessoas que tenham já a vacinação completa, mesmo para países na lista amber.
Esperemos que Portugal esteja nessa condição para poder beneficiar dessa procura. Agora, julho vai ser
um mês muito condicionado para procura externa; sendo que é um mês que habitualmente regista
elevados níveis de procura oriunda sobretudo de países europeus.

Vai ser um verão pior do que o de 2020?

Se há coisa que aprendemos com esta pandemia é que, de uma semana para a outra, os cenários
mudam completamente. Portanto, é muito difícil antecipar o que será o verão à luz do que sabemos. O
ponto de partida em que estamos não é o mais positivo, seja do lado da procura, seja da própria região
que, neste momento, precisa de ultrapassar índices pandémicos que não são favoráveis. Sabemos que a
contabilização da taxa de incidência é errónea na medida em que não considera a população flutuante.
Mas, o facto é que dificulta a atração de públicos sobretudo externos..
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Conta que os portugueses possam ajudar a região, como fizeram no ano passado?

Essa é a esperança que temos, mas é preciso que os vários concelhos do Algarve tenham condições
para poder oferecer o que habitualmente fazem: ter todos os serviços disponíveis, inclusive os
restaurantes, os hotéis; todas as valências do turismo abertas e com horários apelativos.

A AHRESP pediu apoios a fundo perdido tanto para a restauração como para o alojamento. Esse pedido
já foi secundado pela associação que representa o alojamento local. Na sua perspetiva, o turismo vai
precisar de apoios a fundo perdido?

Vai, até porque o arranque deste verão lançou vários indícios de que poderia ser um verão bastante
melhor que o do ano passado, nomeadamente ao nível da procura externa. Os empresários contrataram
pessoas, adquiriam géneros alimentares e equipamentos e, agora, não têm receita para fazer face a
esse investimento. Há aqui uma condição que não era esperada. Podemos recuar um mês e sabemos
que a expectativa era outra. Portanto, vai ser necessário reajustar o tipo de apoios e é importante que
cheguem tão breve quanto possível às empresas.
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Portugal está a partir de hoje na chamada lista Vermelha da
Alemanha
Portugal está a partir de hoje na chamada lista Vermelha da Alemanha

Portugal está a partir de hoje na chamada lista Vermelha da Alemanha
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Covid-19: Bruxelas exorta países da UE a isentarem vacinados e
recuperados nas viagens
Bruxelas exortou os Estados-membros da UE a isentarem vacinados e recuperados da
covid-19 das restrições às viagens, dada a entrada em funcionamento do certificado
verde na quinta-feira

A Comissão Europeia exortou os Estados-membros da União Europeia (UE) a isentarem vacinados e
recuperados da covid-19 das restrições às viagens, dada a entrada em funcionamento do certificado
verde na quinta-feira, pedindo porém vigilância à variante Delta.

“Ontem [segunda-feira], os comissários europeus Didier Reynders, Thierry Breton e Stella Kyriakides [da
Justiça, Mercado Interno e Saúde, respetivamente] enviaram uma carta aos 27 Estados-membros da UE
apelando a uma implementação atempada e consistente da recomendação sobre a coordenação das
restrições à livre circulação na UE e sobre o certificado digital covid-19 da UE”, anunciou hoje o porta-
voz do executivo comunitário para a área da Justiça, Christian Wigand.

Falando na conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas, o responsável assinalou que “a
Comissão encoraja vivamente os Estados-membros a implementarem a recomendação o mais
rapidamente possível”, devendo os países “assegurar isenções de viagem para pessoas totalmente
vacinadas e recuperadas, a fim de assegurar a reunião familiar, e aplicar o código de cores proposto nos
mapas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças [ECDC]”, que determina o risco de
cada região no espaço comunitário quanto à covid-19.

“Isto deverá ser feito antes do dia 01 de julho para assegurar que as medidas estão em conformidade
com o certificado digital covid-19 da UE”, comprovativo da testagem (negativa), vacinação ou
recuperação do vírus SARS-CoV-2 e que entra em vigor na quinta-feira, vincou Christian Wigand.

Ainda assim, o porta-voz ressalvou que os países da UE devem “permanecer vigilantes em relação à
variante Delta” do SARS-CoV-2, mais transmissível do que qualquer outra e já dominante nalgumas
regiões europeias, como de Portugal.

Também relativamente às mutações do vírus “a coordenação é essencial”, adiantou Christian Wigand.

Em meados de junho, o Conselho da UE adotou uma recomendação para abordagem coordenada nas
viagens, propondo que vacinados com pelo menos uma dose e recuperados da covid-19 não sejam
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submetidos a medidas restritivas como quarentenas ou testes.

No caso de pessoas vacinadas, o Conselho recomendou que “detentores de certificados de vacinação
[…] não devem ser sujeitos a testes ou quarentena/auto-isolamento se estiverem totalmente vacinados
com uma vacina aprovada pela Agência Europeia do Medicamento e tiverem decorrido pelo menos 14
dias desde a vacinação completa”.

E sugeriu que “os Estados-membros poderiam também levantar tais restrições após a primeira dose de
uma série de duas doses”, sendo a última palavra dos países.

Relativamente aos que já estiveram infetados e tiverem um “certificado indicando que passaram menos
de 180 dias desde a data do resultado positivo de um teste não devem ser sujeitos a testes ou
quarentena/auto-isolamento”, defendeu o Conselho.

Também há duas semanas, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação e o Centro Europeu de
Prevenção e Controlo das Doenças recomendaram que viajantes europeus vacinados e recuperados da
covid-19 não sejam obrigados a testes e quarentenas.

As recomendações têm em vista a entrada em vigor, esta quinta-feira, do certificado digital covid-19.

Este ‘livre-trânsito’, que será gratuito, funcionará de forma semelhante a um cartão de embarque para
viagens, com um código QR para ser facilmente lido por dispositivos eletrónicos e na língua nacional do
cidadão e em inglês.

“A Comissão também encoraja os Estados-membros a avançarem rapidamente com a implementação
técnica” relativa ao certificado e, “para evitar perturbações, as autoridades nacionais devem permanecer
em estreito contacto com os diferentes atores do setor das viagens”, disse ainda Christian Wigand.

“Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com os Estados-membros para assegurar que
todos possamos encontrar algum descanso merecido durante os meses de verão”, concluiu.

ANE // CSJ

9/53



AMBITUR

29/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

ARAC defende apoios extraordinários face à “grande incerteza da
retoma da atividade” | Ambitur
Na sequência do anúncio do Governo alemão referente à imposição de quarentena de 14
dias aplicável a todas as pessoas que cheguem ao país oriundas de Portugal a partir de
hoje, dia 29 de junho, o setor do rent-a-car sofreu mais um choque muito negativo na
sua componente de clientela turística, a qual como é sabido representa mais de 60% da
sua atividade. Isso mesmo nos diz a ARAC – Associação dos Industriais de Aluguer de
Automóveis sem Condutor, que indica que esta limitação agora imposta pela Alemanha
vem juntar-se à decisão tomada há poucos

Na sequência do anúncio do Governo alemão referente à imposição de quarentena de 14 dias aplicável a
todas as pessoas que cheguem ao país oriundas de Portugal a partir de hoje, dia 29 de junho, o setor do
rent-a-car sofreu mais um choque muito negativo na sua componente de clientela turística, a qual como
é sabido representa mais de 60% da sua atividade. Isso mesmo nos diz a ARAC – Associação dos
Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor, que indica que esta limitação agora imposta pela
Alemanha vem juntar-se à decisão tomada há poucos dias por parte do Reino Unido ao retirar o nosso
país da chamada “Lista Verde”.

Com especial incidência nas regiões mais dependentes do Turismo, como é caso do Algarve, Lisboa e
Norte, ressalvando por enquanto a Madeira e os Açores (região mais afetada pela quebra do turismo em
2020 e primeiros cinco meses de 2021), as empresas do setor já preveem um ano de 2021 pior que
2020, o qual, como já por várias vezes a ARAC sublinhou, foi o pior ano de sempre do rent-a-car em
Portugal.

A partir de hoje, com as medidas impostas pela Alemanha (segundo maior emissor de clientes para o
rent-a-car a seguir ao Reino Unido), o setor ficará assim praticamente impedido de receber turistas dos
principais mercados.

“O panorama da atividade de rent-a-car é desolador, tendo ficado goradas as expectativas de alguma
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retoma na época alta que agora se inicia”, admite a associação. Atendendo à situação de “enorme
dificuldade que vivemos”, a ARAC exorta o Governo a apresentar medidas de apoio ao turismo, no qual a
atividade representada pela ARAC se insere, através do apoio em matéria laboral, nomeadamente em
sede de layoff, a aceleração do Plano Reativar o Turismo e fiscais, como sejam a redução da taxa de IVA
aplicável aos contratos de aluguer, uma vez que o rent-a-car é uma atividade cuja clientela é
maioritariamente turística (cerca de 60% do total da sua atividade).

A associação, representada por Joaquim Robalo de Almeida, secretário-geral, lembra ainda que a
atividade de rent-a-car “tem tido até hoje um tratamento discriminatório face aos outros produtos
turísticos onde é aplicada quer a taxa intermédia de IVA, 13%, quer mesmo a taxa reduzida de IVA, 6%,
aplicável às demais atividades de transporte, “o que coloca esta atividade em desigualdade”, critica. Além
disso, a ARAC defende a revisão do quadro legal do Imposto Sobre Veículos e do IUC – Imposto Único
de Circulação aplicáveis às empresas de rent-a-car, assegurando “que seria de vital importância para
fazer face à concorrência com os demais países da União Europeia com um quadro fiscal muito mais
favorável, sobretudo quando a comparação é feita com Espanha, o qual é o nosso concorrente mais
direto”.
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Restrições impostas por Portugal aos passageiros que cheguem
do Reino Unido
Restrições impostas por Portugal aos passageiros que cheguem do Reino Unido

começamos pelas restrições impostas por Portugal aos passageiros que cheguem do Reino Unido quem
não estiver vacinado com as duas doses têm de fazer quarentena. Esta medida foi imposta um depois
de Angula Merkel ter decidido fechar as portas a Portugal, a proibição de viagens para a Alemanha e entra
em vigor daqui a quinze minutos. À meia-noite. A conversa de António Costa e Angula Merkel na semana
passada em Bruxelas de nada serviu para evitar que Berlim fechasse as portas a Portugal, uma decisão
tomada depois de a chanceler ter apontado o dedo à entrada de turistas britânicos e ao aumento da
variante Delta. Telavive e, portanto, ficou esquecida por pediu, aliás, para ver os dados que nós temos
sobre as diferentes de diferentes regiões e, portanto, os países estão olhar agora para os valores
regionais o que era o que é natural, porque, por exemplo, no caso de Portugal há uma enorme diferença
entre o que se passa em Lisboa e o que é que se passa no resto do país e, portanto, não faz sentido.
Aplicar medidas de âmbito na sede nacional só que a decisão alemã que se seguiu afeta mesmo todo o
país Portugal passa a fazer companhia ao Reino Unido na lista negra que a Alemanha criou para as
variantes de risco na prática a uma proibição de viagem de Portugal para a Alemanha e de nada serve ter
a vacinação completa um certificado digital covid as exceções à regra são poucas as companhias aéreas
podem levar alemães e residentes, mas a chegada a território alemão terão de cumprir quarentena, falta
agora saber se outros países europeus vão atrás de Berlim. No caso do da Alemanha, Áustria Suíça
muito diretamente. Portanto, vamos ver de que forma é que conseguimos ultrapassar esta situação,
mas ela não acontecerá se não também reduzimos do nosso lado. Os níveis de incidência, isso é certo. A
decisão alemã é de sexta-feira, quarenta e oito horas depois no domingo com o país de olhos postos no
futebol era conhecida uma nova medida do Governo português quem vem do Reino Unido para Portugal
só entre com vacinação completa ou então tem de fazer quarentena os testes negativos deixam de ser
aceites. Uma decisão que entrou em vigor logo à meia-noite e que apanhou de surpresa vários
passageiros. A SIC questionou os ministérios da Saúde, Administração Interna e Negócios Estrangeiros
sobre a decisão, mas ainda não recebeu resposta.
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O Turismo no Algarve é feito, sobretudo por ingleses e alemães,
os 2 países que colocaram Portugal na lista de países de alto
risco para se viajar, teme-se por isso que este Verão seja ainda
pior que o do ano passado
O T urismo no Algarve é feito, sobretudo por ingleses e alemães, os 2 países que
colocaram Portugal na lista de países de alto risco para se viajar, teme-se por isso que
este Verão seja ainda pior que o do ano passado

O Turismo no Algarve é feito, sobretudo por ingleses e alemães, os 2 países que colocaram Portugal na
lista de países de alto risco para se viajar, teme-se por isso que este Verão seja ainda pior que o do ano
passado

13/53



SIC NOTÍCIAS

29/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA MEIA-

NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 41118

REACH: -1

Atílio Forte considera que o mês de Julho será difícil, mas
acredita que o Verão não está perdido
Atílio Forte considera que o mês de Julho será difícil, mas acredita que o Verão não está
perdido

Atílio Forte considera que o mês de Julho será difícil, mas acredita que o Verão não está perdido
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UE e Reino Unido devem chegar a acordo para passaportes de
vacinação
O Certificado Digital para a covid-19 deve passar a ser reconhecido à entrada no Reino
Unido, tal como um certificado idêntico daquele país deve passar a ser reconhecido pelos
Estados-membros da UE. Mas, ao que tudo indica, só para quem já tenha a vacinação
completa.

As medidas restritivas a viajantes que entrem em países europeus têm vindo a apertar, sobretudo
perante os turistas britânicos, mas um acordo entre Londres e Bruxelas em relação ao Certificado Digital
para a covid deverá devolver a esperança aos turistas ingleses.

Segundo o The Guardian, Bruxelas e Londres estão em conversações para o reconhecimento mútuo do
Certificado Digital Covid-19 no Reino Unido e de uma aplicação inglesa com o mesmo efeito nos países
da União Europeia, permitindo assim aos cidadãos vacinados viajarem livremente entre os Estados-
membros e o ex-membro da União Europeia. A medida aplica-se, contudo, apenas aos cidadãos
britânicos que tenham já a vacinação completa.

A medida deve ser relativamente fácil de implementar, uma vez que os sistemas subjacentes a ambos
os mecanismos são bastante semelhantes, de acordo com o que terá dito um representante do governo
britânico ao jornal inglês.

Portugal e outros países, como Espanha e a Alemanha, impuseram uma quarentena obrigatória de 14
dias a estes turistas, em parte face à proliferação da variante Delta no país, que se mostra resistente a
apenas uma dose de vacina (no caso em que são duas doses - já que a vacina da J&J é de dose única).

Apesar do acordo iminente, a Alemanha continua a aconselhar os países mais dependentes do turismo a
manterem a quarentena obrigatória em relação aos turistas ingleses. Na semana passada, Angela Merkel
declarou que o continente "não está a ser bem sucedido" no controlo de variantes provenientes de
países exteriores.
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O governo britânico está agora preocupado com a desigualdade emergente entre os vacinados com
apenas uma ou duas doses, mas esse fosso parece inevitável.

Segundo o The Guardian, um grupo de trabalho de diplomatas da União Europeia e de representantes do
Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) acredita que em agosto a variante Delta
seja responsável por 90% dos casos na Europa.
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Setor do Turismo vê o Verão ameaçado
Setor do Turismo vê o Verão ameaçado

Setor do Turismo vê o Verão ameaçado
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Os passageiros provenientes do Reino Unido que não tenham
sido vacinados passam a ter de cumprir quarentena
Os passageiros provenientes do Reino Unido que não tenham sido vacinados passam a
ter de cumprir quarentena

O susto, os passageiros provenientes do Reino Unido que não tenham sido vacinados passam a ter de
cumprir quarentena os que foram estão isentos, entram já em vigor, a medida do Governo que não
conseguiu, por outro lado, impedir que a Alemanha proibisse viagens para Portugal, a partir da meia-noite
de hoje. A conversa de António Costa e Angula Merkel na semana passada em Bruxelas de nada serviu
para evitar que Berlim fechasse as portas a Portugal, uma decisão tomada depois de a chanceler ter
apontado o dedo à entrada de turistas britânicos e ao aumento da variante Delta. Telavive e, portanto,
ficou esquecida por pediu, aliás, para ver os dados que nós temos sobre as diferentes diferentes regiões
e, portanto, os países estão olhar agora para os valores regionais o que era o que é natural, porque, por
exemplo, no caso de Portugal há uma enorme diferença entre o que se passa em Lisboa e o que é que
se passa no resto do país e que não faz sentido. Aplicar medidas de âmbito na sede nacional só que a
decisão alemã que se seguiu afeta mesmo todo o país Portugal passa a fazer companhia ao Reino Unido
na lista negra que a Alemanha criou para as variantes de risco na prática a uma proibição de viagem de
Portugal para a Alemanha e de nada serve ter a vacinação completa o certificado digital covid as
exceções à regra são poucas as companhias aéreas podem levar alemães e residentes, mas a chegada a
território alemão terão de cumprir quarentena, falta agora saber se outros países europeus vão atrás de
Berlim. No caso do da Alemanha, Áustria Suíça muito diretamente. Portanto, vamos ver de que forma é
que conseguimos ultrapassar esta situação, mas ela não acontecerá se não também reduzirmos do
nosso lado. Os níveis de incidência, isso é certo. A decisão alemã é de sexta-feira, quarenta e oito horas
depois no domingo com o país de olhos postos no futebol era conhecida uma nova medida do Governo
português quem vem do Reino Unido para Portugal só entre com vacinação completa ou então tem de
fazer quarentena os testes negativos deixam de ser aceites. Uma decisão que entrou em vigor logo à
meia-noite e que apanhou de surpresa, vários passageiros. A SIC questionou os ministérios da Saúde,
Administração Interna e Negócios Estrangeiros sobre a decisão, mas ainda não recebeu resposta.
Reportagem da Susana frexes que se junta agora a nós, em direto, a partir de Bruxelas, Ana boa noite, a
imposição de quarentena aos britânicos chega para a Alemanha retirar Portugal da lista negra deveremos
de risco. Boa noite dificilmente chegará a esta decisão de aumentar as restrições para o Reino Unido e,
de certa forma, acaba por aproximar Portugal aquilo que tem sido a pressão. A alemã para que todos os
países europeus estejam coordenados a travar a entrada de cidadãos de países terceiros, onde há
variantes de risco e no caso particular do Reino Unido, mas sozinha esta decisão poderá não chegar para
convencer as autoridades alemãs a retirar Portugal da lista para já a decisão de colocar Portugal nesta
lista de variantes de risco e por duas semanas e, portanto, só no final da próxima semana é que há uma
nova revisão da situação em Portugal e se os números não baixarem, nomeadamente naqueles que
daquilo que diz respeito a variante Delta a essa possibilidade de que a Alemanha prolongue novamente
esta esta imposição esta proibição de viagens, porque e isso é disso que se trata, ou seja, nesta altura,
não é permitido o, aliás, a partir da meia-noite, não é permitido viajar de Portugal para a Alemanha, a
não ser que se seja um cidadão alemão ao residente na Alemanha, nesse caso, as transportadoras
aéreas estão autorizadas a levar esses passageiros, sendo que eles no final. A viagem terá de fazer
quarentena, mas os restantes para os restantes há, de facto, uma proibição uma proibição de viagem e
neste sentido é também preciso é possível perceber que a decisão alemã e a decisão portuguesa não
são exatamente iguais em relação ao Reino Unido, porque, de facto, em relação ao Reino Unido nesta
altura de Portugal não existe uma proibição expressa de viagens pessoas que se estão vacinadas, podem
entrar. As restantes podem entrar, mas tem de cumprir quarentena enquanto que os alemães são muito
mais duros e colocam, de facto, aqui uma a uma um travão para todos aqueles que se queiram deslocar
para para a para a Alemanha e, portanto, essa é uma das grandes diferenças que muito provavelmente
só na próxima semana é que vamos perceber de que forma é que a Alemanha vai rever ou não esta
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RENASCENÇA

29/06/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • MANHÃ DA

RENASCENÇA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 2

AVE: € 0

REACH: -1

Os hoteleiros algarvios já temem o Verão ainda pior do que
aquele que passou
Os hoteleiros algarvios já temem o Verão ainda pior do que aquele que passou

Os hoteleiros algarvios já temem o Verão ainda pior do que aquele que passou
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SIC

29/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 128088

REACH: -1

Depois da pressão alemã, Portugal aumentou as restrições para
quem vem do Reino Unido
Depois da pressão alemã, Portugal aumentou as restrições para quem vem do Reino
Unido

Depois da pressão alemã, Portugal aumentou as restrições para quem vem do Reino Unido
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SIC

29/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 2

AVE: € 128088

REACH: -1

Sendo a Alemanha, o segundo maior mercado de turistas, os
autarcas e empresários do Algarve falam em mais um duro golpe
em pleno Verão
Sendo a Alemanha, o segundo maior mercado de turistas, os autarcas e empresários do
Algarve falam em mais um duro golpe em pleno Verão

Sendo a Alemanha, o segundo maior mercado de turistas, os autarcas empresários do Algarve falam em
mais um duro golpe em pleno Verão. A maior parte dos golfistas alemães vou até casa durante o fim de
semana para evitar a quarentena no regresso já antes no início do mês tinham sido os ingleses a
precipitar em o fim das férias, restam agora neste campo de golfe em Tavira pouco mais do que os
golfistas residentes. Que até há muito pouco tempo, estavam a , contratar, estavam até ter dificuldades
em contratar o que foi o que era curioso e hoje estamos aqui e estamos todos a reequacionar
novamente e o posicionamento se vale a pena manter as operações , abertas, tanto ao nível da
hotelaria como ao nível da restauração. Há cadeias hoteleiras a ponderar o encerramento de algumas
unidades, outras a fechar parte da operação para conter os danos de não terem ingleses nem alemães.
Nós estamos a falar do primeiro e do segundo mercado, emissor externo para o Algarve e, portanto,
naturalmente, é um duro revés, isso não há dúvida. O Algarve que chegou a perspetivar a retoma da
atividade turística vigora formar-se uma tempestade perfeita às portas da época alta e menos de um
mês ficou sem os 2 principais mercados estrangeiros, a taxa de incidência galopante ameaça agora
também o turismo nacional, neste momento. O Verão está a ser posto em causa, vamos entrar no mês
de Junho. Talvez o mês mais forte em termos da economia do turismo e se continuarmos assim vai ser
um descalabro. No caso da hotelaria e do mercado do Turismo de sol e mar que pensava fazer uma
bolsa de uma bolsa de recuo de de poupança agora nesta fase para poder de alguma forma a acomodar
o resto, o resto do ano e se a situação não se vai verificar e é preciso repensar um pouco um pouco, eu
diria bastante, como é que vão ser as novas ajudas daqui para a frente. Empresários e autarcas viram-
se para o Governo esperam ajudas, mas também sinais positivos. Neste momento, os sinais são menos
positivos para Julho, mas vamos acreditar que, em Agosto e, sobretudo com o avanço do processo de
vacinação com a entrada em vigor já em Julho, no certificado europeu digital que possa haver. Um novo
ânimo para já reina apenas a incerteza.
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SIC

29/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 128088

REACH: -1

O turismo do Algarve é feito, sobretudo por ingleses e alemães, 2
países que colocaram Portugal na lista de países de alto risco
para se viajar
O turismo do Algarve é feito, sobretudo por ingleses e alemães, 2 países que colocaram
Portugal na lista de países de alto risco para se viajar

O turismo do Algarve é feito, sobretudo por ingleses e alemães, 2 países que colocaram Portugal na lista
de países de alto risco para se viajar
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PÚBLICO

29/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Alemanha reavalia quarentena a Portugal no final da semana que
vem
Restrições às viagens por parte da Alemanha surgem após medidas idênticas do Reino
Unido. Associação do alojamento local diz que Julho “está perdido” e Agosto pode estar
comprometido.

A imposição de quarentena a quem se desloque da Alemanha a Portugal vai ser reavaliada no final da
semana que vem, segundo afirmou ao PÚBLICO fonte oficial da Embaixada da Alemanha. No entanto, o
dia exacto ainda não está definido. A medida, que entra em vigor à meia-noite desta terça-feira, tem
como objectivo atrasar a expansão da nova variante da covid-19 (Delta) na Alemanha.

Os dados apontam para uma incidência de 15% da Delta na Alemanha (segundo o Instituto Robert
Koch), quando na região de Lisboa e Vale do Tejo estava na semana passada acima dos 60% (de
acordo com a análise do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge), valor que desce para menos de
15% na região Norte.

Enquanto a diferença for expressiva entre os dois países, a Alemanha dificilmente irá retirar Portugal da
“lista vermelha” das viagens, que impõe um período de quarentena de 14 dias. Isto apesar do certificado
digital covid da UE, que entra em vigor já esta quinta-feira. De acordo com a Comissão Europeia, os
Estados-membros podem impor restrições às viagens se estas forem “proporcionadas e necessárias
para proteger a saúde pública”, dando mesmo o exemplo de “novas variantes que suscitem
preocupação”. O PÚBLICO enviou questões ao Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre esta matéria,
mas ficou sem resposta.

O impacto destas medidas no turismo já se está a sentir, com turistas alemães a saírem mais cedo do
país, com o cancelamento de reservas e futuras deslocações que já não se irão realizar.

A decisão alemã surge após a reintrodução de Portugal na “lista vermelha” do Reino Unido. Esta semana,
Londres deverá manter as restrições, criando uma excepção para a Madeira. Depois, só daqui a três
semanas é que haverá nova avaliação. Na prática, e mesmo que se registasse uma mudança por parte
da Alemanha e do Reino Unido nas próximas tomadas de decisão, o mês de Julho já está quase perdido
em termos destes dois mercados, que estão no topo do turismo português.
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O Reino Unido é o principal mercado emissor, responsável por receitas de 105,2 milhões de euros em
Julho de 2020 (404,2 milhões em Julho de 2019), mesmo com a pandemia, e a Alemanha representou
receitas de 87,8 milhões nesse mesmo mês (210 milhões em Julho de 2019), colocando assim em
causa perto de 200 milhões, só num mês, de acordo com os dados do Banco de Portugal. No caso do
Algarve, o mercado alemão é o segundo maior, logo após o britânico, posição que ocupa também na
Madeira e no Alentejo. Já nos Açores destaca-se como o principal mercado estrangeiro.

Este sábado, a Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) emitiu um
comunicado no qual referiu que Portugal “está, na prática, actualmente impossibilitado de acolher turistas
de vários mercados, incluindo os dois maiores em termos de dormidas, e o primeiro e terceiro maiores
em termos de receitas turísticas, o Reino Unido e a Alemanha”.

Assim, a APAVT defende que o Governo tem de apresentar “com carácter de emergência, novas
medidas de apoio”, como “a manutenção do layoff em circunstâncias idênticas às que existiam até Maio
deste ano”.

Esta segunda-feira foi a vez da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) afirmar em
comunicado que “se os apoios não forem revistos com urgência, será difícil as empresas e empresários
resistirem a mais um Verão quase sem turismo depois de um ano sem receitas”. A ALEP dá conta do
cancelamento de 50.000 reservas, entre restrições alemãs e britânicas. Só este último domingo, refere-
se, “foram canceladas 3000 reservas, muitas da Alemanha”.

Eduardo Miranda, presidente da ALEP, diz, citado no comunicado, que “o problema não são apenas os
cancelamentos que colocam a perder o que se conseguiu em Maio, mas acima de tudo a quebra de
reservas que caiu para menos de metade”. “Junho acabou por se mostrar um fracasso, Julho está
perdido com os cancelamentos e Agosto pode estar comprometido, pois estas vagas levam semanas a
serem controladas”, destaca este responsável. “Tememos pelo futuro não só do alojamento local, mas
do turismo como um tudo” sublinha Eduardo Miranda.
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EXPRESSO

29/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 85612

Covid-19: Espanha exige vacinação ou PCR negativo a britânicos
a partir de sexta-feira
Os turistas que cheguem a Espanha provenientes do Reino Unido e da Irlanda vão ter de
mostrar a partir de sexta-feira um certificado de vacinação contra a covid-19 ou um teste
PCR negativo

A medida foi publicada hoje no Boletim Oficial do Estado (BOE) vigorará até 31 de julho e só começa a
ser aplicada a partide sexta-feira para dar tempo aos operadores turísticos e turistas britânicos de se
adaptarem às novas regras, justificou o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez.

A norma foi aprovada como medida de precaução dada a "evolução negativa" da incidência cumulativa
em 14 dias no Reino Unido, que está "muito acima" dos 150 casos, segundo o chefe do Governo
espanhol.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 3.925.816 de vítimas em todo o mundo, resultantes de
181.026.547 casos de infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência
francesa AFP.

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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TVI

29/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

A variante Delta poderá justificar o aumento exponencial de
casos no Algarve e o setor do turismo pode estar cada vez mais
comprometido
A variante Delta poderá justificar o aumento exponencial de casos no Algarve e o setor
do turismo pode estar cada vez mais comprometido, com João Fernandes

A variante Delta poderá justificar o aumento exponencial de casos no Algarve e o setor do turismo pode
estar cada vez mais comprometido
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RTP 1

29/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 49877

REACH: -1

Uma família de orcas foi avistada ontem ao largo da costa
algarvia
Uma família de orcas foi avistada ontem ao largo da costa algarvia

Uma família de orcas foi avistada ontem ao largo da costa algarvia
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CMTV

29/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Por cá, uma família de orcas foi avistada ao largo da costa
algarvia
Por cá, uma família de orcas foi avistada ao largo da costa algarvia

Por cá, uma família de orcas foi avistada ao largo da costa algarvia
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CMTV

29/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Aulas presenciais suspensas no Algarve, são mais de 1300
alunos de 5 municípios algarvios onde as aulas estão suspensas
Aulas presenciais suspensas no Algarve, são mais de 1300 alunos de 5 municípios
algarvios onde as aulas estão suspensas

Aulas presenciais suspensas no Algarve, são mais de 1300 alunos de 5 municípios algarvios onde as
aulas estão suspensas
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JORNAL I

29/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARTA F. REIS

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

Covid-19. Algarve já é a região com maior incidência de novos
casos
Área Metropolitana de Lisboa continua a registar aumento de casos, mas mais lento.
Maioria dos concelhos deve recuar no desconfinamento e Algarve segue a mesma
trajetória.

31/53



32/53



33/53



 

34/53



35/53



OBSERVADOR

29/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

Auf Wiedersehen Verão
Porque é que um país que actualmente enfrenta a altamente transmissível variante Delta
permite um relaxamento nas medidas mais básicas de protecção individual e de
terceiros?

Oh mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de emigrantes que não vão conseguir voltar de férias no
Verão?

Depois de umas rápidas três horas e meia de voo parece que não só saímos da Europa, mas viajámos
no tempo e no espaço para um cenário diferente. Um mundo idílico em que o horizonte muda
imediatamente: passa-se de um mar branco para um mar azul. Não estou a falar do nosso lindo
Atlântico nem do FCP, mas da utilização de simples máscaras cirúrgicas em detrimento das mais seguras
FFP2. Esta é a primeiro diferença de quem viaja da Alemanha e aterra no aeroporto Humberto Delgado
em Lisboa. E a primeira pergunta é: porquê? Porque é que um país que actualmente enfrenta a
altamente transmissível variante Delta permite um relaxamento nas medidas mais básicas de protecção
individual e de terceiros?

Mas não há qualquer problema porque em Junho a pandemia terminou em Portugal. Pelo menos essa é a
única conclusão possível de quem vê cafés com dezenas de pessoas durante os jogos de futebol. Não há
distanciamento, não há controlos, mas felizmente há muita festa, álcool e abraços. Em países como a
Alemanha, os restaurantes estiveram fechados durante meses e só no último trimestre começaram a
abrir gradualmente: primeiro esplanadas e depois espaços fechados, mas sempre com a obrigação de
apresentar um teste de antigénio negativo com menos de 24 horas. Se Portugal realmente queria e
precisava de abrir tudo para reanimar a economia como é que não implementou uma rede de testagem
gratuita para os seus cidadãos? Não será mais barato testar frequentemente do que permitir cadeias de
contágios incontroláveis que voltam a fechar o país?

É também de apreciar a completa falta de controlo na entrada e saída de pessoas de lojas e centros
comerciais. Noutros países da União Europeia não é possível entrar em qualquer estabelecimento
comercial sem registo através de uma app ou sem preencher um documento. Numa altura em que o
mundo vive agarrado aos telemóveis, uma app de tracing seria assim tão complicado? Mas Portugal não
precisa disso porque a pandemia acabou.

A completa falta de estratégia para desconfinar com segurança e controlo, passando do 8 ao 80 é a
razão por detrás do atual estado do país que, como já todos percebemos mas preferimos ignorar no dia
a dia, só vai piorar daqui para a frente.

E agora, depois de um junho de forrobodó, chegamos ao final do mês com Portugal a começar a popular
as listas vermelhas de outros países e a ver o Verão a ficar negro. Negro, porque tanto os estrangeiros
como todos os emigrantes não podem vir para Portugal com o risco de ficarem duas semanas de
quarentena quando voltarem (tal como a Alemanha anunciou recentemente).

Para os emigrantes que estão cá a solução é só uma: encher os bolsos das companhias aéreas para
adiantar voos e reduzir a estadia (e investimento) no nosso país.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

29/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • JORNAL DE

NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

“Quarentenas” dos alemães e britânicos travam recuperação
Operadores turísticos do Algarve falam em “machadada” nas previsões. Alojamento local
perdeu 50 mil reservas
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PÚBLICO

29/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PATRÍCIA CARVALHO

FAV: 3

AVE: € 16700

REACH: 15000

Algarve: “Vai ser um Verão negro, pior do que no ano passado”
Alunos do 1.º e 2.º ciclos de Albufeira, Faro, Loulé, O lhão e S. Brás de Alportel em ensino
à distância nos próximos 12 dias
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SIC NOTÍCIAS

28/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Com Portugal fora da lista verde britânica e alemã, alguns
empresários admitem fechar
Empresários temem ter de despedir funcionários.

Sendo a Alemanha o segundo maior mercado emissor de turistas, autarcas e empresários do Algarve
falam em mais um rude golpe na retoma da atividade turística. Teme-se que o setor possa vir a
enfrentar um verão ainda pior do que o do ano passado.

A maior parte dos golfistas alemães voou até casa durante o fim de semana para evitar a quarentena no
regresso. Já antes, no início do mês, tinham sido os ingleses a precipitar o fim das férias. Restam agora
neste campo de golfe em Tavira pouco mais do que os residentes.

Há cadeias hoteleiras a ponderar o encerramento de algumas unidades. Outras a fechar parte da
operação para conter os danos de não terem ingleses nem alemães.

O Algarve, que chegou a perspetivar a retoma da atividade turística, vê agora formar-se uma
tempestade perfeita às portas da época alta. Em menos de um mês, ficou sem os dois principais
mercados estrangeiros. A taxa de incidência galopante ameaça agora também o turismo nacional.

Empresários e autarcas viram-se para o Governo. Esperam ajudas, mas também sinais positivos.
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SIC NOTÍCIAS

28/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Alemanha proíbe viagens de Portugal. Certificado digital não é
aceite
Residentes podem entrar, mas têm de cumprir quarentena.

Depois da pressão alemã, Portugal aumentou as restrições para quem vem do Reino Unido. Pode entrar
quem tem vacinação completa. Quem não tem, fica sujeito a quarenta. Uma medida que avança depois
de Berlim ter anunciado o fecho de portas a Portugal. A proibição de viagens para a Alemanha entra em
vigor à 00:00.

A conversa de António Costa e Angela Merkel, na semana passada de nada serviu para evitar que Berlim
fechasse as portas a Portugal. Uma decisão tomada depois de a chanceler ter apontado o dedo à
entrada de turistas britânicos e ao aumento da variante Delta.

A decisão alemã afeta mesmo todo o país. Portugal passa a fazer companhia ao Reino Unido na lista
negra que a Alemanha criou para as variantes de risco. Na prática, há uma proibição de viagem de
Portugal para a Alemanha e de nada serve ter a vacinação completa ou certificado digital covid.

As exceções à regra são poucas. As companhias aéreas podem levar alemães e residentes, mas terão,
no entanto, de cumprir quarentena. Falta agora saber se outros países europeus vão atrás de Berlim.

A decisão alemã é de sexta-feira. 48 horas depois, no domingo, com o país de olhos postos no futebol,
era conhecida uma nova medida do Governo português: quem vem do Reino Unido para Portugal só
entra com vacinação completa ou tem de fazer quarentena.

Os testes negativos deixam de ser aceites. A decisão entrou em vigor logo à meia noite e apanhou de
surpresa vários passageiros.

A SIC questionou os ministérios da Saúde, Administração Interna e Negócios Estrangeiros sobre a
decisão, mas ainda não recebeu resposta.
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ECONOMIA ONLINE

28/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Operadores turísticos criticam quarentena de Portugal ao Reino
Unido
Portugal implementou a obrigação de quarentena para quem vem do Reino Unido. Os
operadores turísticos consideram que esta medida vem desincentivar ainda mais o
turismo.

Os operadores turísticos britânicos criticaram a quarentena anunciada por Portugal para os viajantes do
Reino Unido por desincentivar ainda mais o turismo, mesmo isentando as pessoas com vacinação
completa.

“Com Portugal continental na lista amarela, o que significa auto-isolamento em casa no Reino Unido no
regresso de uma visita ao país, o que muitos aceitariam se pudessem trabalhar a partir de casa ou
fossem reformados, duvidamos que muitos britânicos (exceto talvez aqueles com uma segunda casa
em Portugal) queiram agora visitar” Portugal, comentou Noel Josephides, diretor da Associação de
Agências de Viagens Independentes (AITO).

Este agente de viagens critica ainda a “confusão e a incerteza” que rodeiam as regras anunciadas no
domingo à noite pelo Governo português, nomeadamente se os menores de 18 anos estão sujeitos ou
isentos desta medida. “Se os pais estiverem em quarentena, o que vai acontecer com as crianças?”,
questiona.

A Associação de Viagens do Reino Unido (ABTA) lamenta o que considera ser “mais uma restrição às
viagens internacionais” e aconselha os britânicos que não estejam vacinados e tenham viagens iminentes
a contactar o respetivo operador turístico.

Alemanha quer proibir entrada de turistas britânicos na UE Ler Mais

O Governo português publicou na noite passada um despacho determinando “um período de isolamento
profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde” para pessoas que
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cheguem do Reino Unido. De foram ficam as regiões autónomas dos Açores e Madeira.

Os passageiros provenientes do Reino Unido poderão, contudo, ficar dispensados de confinamento se
munidos de comprovativo de vacinação realizada nesse país, e que ateste o esquema vacinal completo
do respetivo titular, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a Covid-19.

Além do Reino Unido, nesta mesma lista “vermelha” encontram-se África do Sul, Brasil, Índia e Nepal.

A variante Delta, que está presente no Reino Unido, é o maior motivo de preocupação. As autoridades de
saúde portuguesas estimam que a variante Delta do coronavírus seja atualmente responsável por mais
de 70% dos casos de infeção em Lisboa e Vale do Tejo e que já seja a predominante em Portugal.
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Turismo. Portugal perde temporariamente mais um mercado
importante
Depois de perder o mercado britânico, Portugal vê-se agora sem o alemão. Outros países
podem seguir o exemplo e a esperança de um verão melhor fica agora mais distante.

Depois de perder o mercado britânico, Portugal vê-se agora sem o alemão. Outros países podem seguir
o exemplo e a esperança de um verão melhor fica agora mais distante.

Depois de o Reino Unido ter retirado Portugal do corredor verde, a Alemanha toma a mesma decisão, o
que é mais um golpe para o turismo português uma vez que também o mercado alemão é importante
para um setor que está a tentar recuperar aos poucos. 

O ‘cartão vermelho’ dado a Portugal tem início esta segunda-feira e vigora por um período de duas
semanas mas pode aumentar. Significa então que todos os viajantes provenientes do território
português são obrigados a uma quarentena de 14 dias quando regressarem ao seu país.

A justificação é simples: “Portugal é classificado como uma área de variantes [do SARS-CoV-2] de
preocupação inicialmente durante duas semanas”, diz a decisão do Instituto Robert Koch, a agência
federal de saúde da Alemanha, avisando, desde logo, que “uma extensão” deste período “é possível”.

A decisão é preocupante para o turismo português mas, na verdade, não chega com surpresa uma vez
que a chanceler alemã já tinha criticado as decisões de Portugal sobre a covid-19. “Temos uma situação
em Portugal que podia ter sido evitada, e é por isso que temos de trabalhar ainda mais arduamente”,
disse Angela Merkel, referindo-se ao facto de Portugal ter aberto as portas aos turistas britânicos para a
final da Liga dos Campeões. 

46/53



E quem não viu a decisão com muito bons olhos foi o Governo português com o ministro dos Negócios
Estrangeiros a dizer que o lamenta por dois aspetos: “O primeiro é ter colocado o país inteiro. Há regiões
que, do ponto de vista da covid-19, estão hoje numa situação preocupante, mas outras não”, disse
Augusto Santos Silva à Lusa. O outro 
motivo está relacionado com o certificado digital de covid-19 vai tornar-se lei, a nível da UE, a partir do
dia 1 de julho. “A lógica do certificado covid-19 é a de podermos tomar medidas restritivas para
controlar a pandemia e deixarmos circular as pessoas que estiverem vacinadas ou imunizadas”, atirou.

A posição alemã está já a fazer estragos e são muitos os que tinham viagens marcadas da Alemanha
para Portugal que estão a cancelá-las.

Madeira vai pedir exceção Para o secretário regional de Turismo e Cultura da Madeira não há dúvidas:
a decisão “é um entendimento incorreto” do Governo alemão. À Lusa, Eduardo Jesus diz não existir
qualquer “razão para considerar a Madeira no todo nacional e numa zona de risco de uma variante que a
Madeira não tem”.

O governante acrescentou ainda que “a Madeira não quer um tratamento de exceção, quer uma
discriminação positiva porque tem condições” para isso, e “neste momento pode reclamá-la”. O que vai
fazer, tal como já tinha feito com o Reino Unido. Recorde-se que, depois de ter colocado Portugal na
lista vermelha, o Governo britânico fez uma “discriminação positiva” em relação à Madeira e a reação do
mercado britânico foi “foi imediata e energética”. 

Outros que podem seguir o exemplo E depois da Alemanha e Reino Unidos, outros países poderão
seguir o exemplo. “Sabemos que a Áustria e a Suíça têm, normalmente, uma colagem grande às
medidas da Alemanha, e que, a seguir à posição do Reino Unido, esta posição da Alemanha vai ter
impacto noutros mercados”, disse à TSF o presidente da Associação de Turismo do Algarve, João
Fernandes.

O responsável acrescentou ainda que esta decisão é “obviamente um revés grande” e um “balde de água
fria”. É que, recorde-se, depois do mercado britânico, o alemão é dos que tem mais expressão no
Algarve e no país.

APAVT pede novas medidas de apoio E se é para tirar Portugal do corredor verde, que seja com
novos apoios. Pelo menos é essa a posição da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT) que diz que “a recente decisão do Governo alemão relativamente às viagens dos seus
cidadãos para Portugal, depois da saída do país da lista verde do Reino Unido, a par da incerteza causada
pelo recuo no desconfinamento e o respetivo impacto nas férias dos portugueses, constitui um golpe
fatal nas expectativas de início de retoma para o turismo no seu todo”. Nesse sentido, não há dúvidas:
existe a “a necessidade urgente de novos apoios que evitem a falência de todo um setor”.

A associação aproveitou ainda a nota para fazer um ponto de situação do país. “Portugal está, na
prática, atualmente impossibilitado de acolher turistas de vários mercados, incluindo os dois maiores em
termos de dormidas, e o primeiro e terceiro maiores em termos de receita turística, o Reino Unido e a
Alemanha, o que vem criar um vasto deserto 
no panorama da oferta nacional e afasta qualquer possibilidade de retoma para as agências de viagens
especializadas no turismo recetivo”. 

Cenário que é, defende, “igualmente desolador” para os  operadores turísticos e agências que se
dedicam ao turismo de lazer.
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Alemanha "frustra ainda mais" expectativas dos hoteleiros
algarvios para o verão
Autoridades sanitárias da Alemanha colocaram na sexta-feira Portugal na 'lista vermelha'
devido ao aumento da taxa de incidência do risco de covid-19.

A maior associação de empresários hoteleiros do Algarve afirmou esta segunda-feira que a decisão da
Alemanha de obrigar a fazer quarentena quem chegar ao país vindo de Portugal "vem frustrar ainda mais
as expectativas" para o verão. "Sendo o alemão o segundo mercado emissor de turistas para o Algarve,
a decisão compromete todas as previsões que tínhamos de poder ter um verão melhor do que no ano
passado", disse à Lusa Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA). As autoridades sanitárias da Alemanha colocaram na sexta-feira Portugal
na 'lista vermelha' devido ao aumento da taxa de incidência do risco de covid-19, o que obrigará todos
os viajantes provenientes do território português a uma quarentena de 14 dias. A decisão vai entrar em
vigor às 00h00 de terça-feira, sendo obrigatório o período de quarentena, mesmo com a apresentação
de teste negativo, comprovativo da toma completa da vacina ou comprovativo de imunidade. Para o
presidente da maior associação algarvia de empresários hoteleiros, a decisão alemã "é mais uma
machadada nas expectativas que os empresários tinham para este verão, já de si comprometidas com
as restrições britânicas e portuguesas às pessoas que circulam entre estes dois países". "O mercado
alemão não tem a dimensão do mercado britânico, mas é o segundo mercado externo mais importante
para o Algarve, existindo unidades hoteleiras que trabalham exclusivamente com este mercado",
recordou o empresário. Elidérico Viegas disse desconhecer o impacto que a decisão alemã teve ao nível
do cancelamento de reservas no alojamento no Algarve, "devido ao facto de o mercado alemão
trabalhar em grande parte diretamente com os operadores turísticos". O presidente da AHETA disse
temer que a decisão alemã de colocar Portugal na 'lista vermelha' "possa vir a a ser seguida por outros
países considerados também como importantes mercados externos de emissores de turistas para o
Algarve". "Face à realidade atual do momento, as previsões que tínhamos de este verão ser bastante
melhor do que o do ano passado, estão frustradas e bastante comprometidas", sublinhou. Para o
também empresário hoteleiro, o mercado interno continua a ser aquele com que os empresários
algarvios contam para trabalhar nos meses de julho, agosto e setembro. Segundo Elidérico Viegas, o
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mercado interno foi sempre o mais importante nos meses de verão no Algarve, "mas ganhou maior
relevância com a pandemia, com um aumento de mais de 20% no ano passado do que em relação a
2019". "Esperamos agora é que a situação da pandemia seja resolvida rapidamente em Portugal, porque
tememos que eventuais restrições de circulação internas possam comprometer também a procura de
portugueses pelo Algarve", acentuou. Elidérico Viegas acrescentou que os hoteleiros "têm ainda
expectativas de que o certificado digital de vacinação da covid-19, "possa contribuir para aumentar a
circulação de pessoas na União Europeia, facilitando a abertura ao turismo". A pandemia de covid-19
provocou pelo menos 3.925.816 de vítimas em todo o mundo, resultantes de 181.026.547 casos de
infeção diagnosticados oficialmente, segundo o balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal,
morreram 17.084 pessoas e foram confirmados 874.547 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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Depois da reabertura total ao turismo e ao futebol britânico
Portugal fecha agora as portas ao Reino Unido
O aumento do número de casos de COVID-19 ditou a medida

Depois da reabertura total ao turismo e ao futebol britânico Portugal fecha agora as portas ao Reino
Unido, a partir de hoje quem chega de território britânico terá de cumprir 14 dias de quarentena só fica
isento, quem já tem a vacinação completa e participantes em competições desportivas. O aumento do
número de casos de COVID-19 ditou a medida quem viajar do Reino Unido para Portugal fica obrigado a
cumprir 14 dias de quarentena, o país junta-se assim à lista que já inclui África do Sul, o Brasil a Índia e o
Nepal, mas para quem vem do Reino Unido há exceções, quem já tiver a vacinação completa pode
entrar em Portugal sem ter de cumprir quarentena para isso tem de estar inoculado há pelo menos 14
dias e ter recebido uma das 4 vacinas aprovadas pela Comissão Europeia. A faixa era moderna Astra zen
que ou a Johnson Johnson, a exceção abrange ainda quem venha a terras lusas para participar em
competições desportivas, são 23 as provas incluídas no despacho do Governo ficam isentos de
quarentena, os atletas que venham, por exemplo, para os jogos de futebol sob 16 em Lisboa, para os
de futsal se 19 em Santarém para o andebol de praia na Nazaré, o para a competição de motociclismo
que acontece no próximo fim de semana em Portimão, a medida está em vigor até às 11:59 da noite de
dia 11 de Julho, quem faz a viagem em sentido contrário de Portugal para o Reino Unido também está
sujeito a quarentena à chegada e a 2 testes pcr exceção para quem viaja da Madeira que já foi
novamente incluída na lista verde britânica.
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Empresa Carob World desafia alunos dos cursos de cozinha e
pastelaria a confecionarem produtos com alfarroba
Alunos da Escola Pinheiro e Rosa tiveram oportunidade de preparar um leque de
deliciosos petiscos todos eles usando o ingrediente de eleição, a alfarroba

A empresa Carob World, produtora e incentivadora de produtos com base na alfarroba, desafiou
os alunos dos cursos técnicos de cozinha e pastelaria a desenvolverem receitas de cozinha
usando os seus mais deliciosos produtos.

A Escola Pinheiro e Rosa, em Faro, aceitou o desafio e marcou presença na apresentação da empresa,
realizada no dia 24 de junho, nas suas instalações a um número restrito de convidados sendo “uma
oportunidade de excelência para a degustação de um leque de deliciosos petiscos todos eles usando o
ingrediente de eleição, a alfarroba”.

O trabalho foi desenvolvido pelos alunos do curso técnico de Cozinha e Pastelaria nas aulas técnicas com
orientação dos chefs de cozinha, André Pereira Rodrigues e Luís de Almeida e Jesus, que consideram
“esta parceria uma perfeita oportunidade e mais-valia na formação académica destes jovens estudantes,
que assim tiveram a oportunidade de transformar a cozinha num verdadeiro laboratório onde tiveram a
oportunidade de aprender de acompanhar desde o início o projecto, definindo cada uma das metas até a
sua concretização”.

O menu, humilde mas delicioso, integrou iguarias como: batata-doce pala-pala banhada em tablete de
alfarroba, aromatizada com flor de sal de Castro Marim; smothie vegan de alfarroba, abacate e banana;
brigadeiro de figo com alfarroba vegan; tarteletes de caramelo salgado e alfarroba; pão de alfarroba com
sementes de abóbora e bolinhas de Berlim com recheio de alfarroba.
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O momento culminou com a assinatura do protocolo de parceria na secção solene de apresentação da
empresa e contou com a presença de João Currito, CEO da Carob World, e de Francisco Soares, director
do Agrupamento de Escolas Pinheiro e Rosa.

Estiveram também presentes o presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, o presidente
da CCDR-Algarve, José Apolinário, o presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, o
diretor Regional de Agricultura e Pescas, Pedro Monteiro, entre outros convidados.

(Link)
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O Algarve suspendeu as aulas em cinco concelhos por causa do
crescimento dos casos de covid dezanove
O Algarve suspendeu as aulas em cinco concelhos por causa do crescimento dos casos de
covid dezanove

O Algarve suspendeu as aulas em cinco concelhos por causa do crescimento dos casos de covid
dezanove
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