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Algarve quer dar o salto na transição digital e tornar-se numa 'região
inteligente', também com as "lições da pandemia"
Um território mais sustentável para residentes e turistas a nível de acessibilidades, transportes
integrados entre municípios, gestão da água e outros recursos: o projeto RIA - Região Inteligente
Algarve vai arrancar com um estudo de diagnóstico da Deloiite, para haver um plano estratégico no
terreno até ao final de 2022

O projeto começa agora, mas tem os olhos postos no futuro: o Algarve vai avançar com um plano estratégico que visa
acelerar a transformação digital e criar um ecossistema de 'região inteligente', o que mexe com uma série de frentes,
desde acessibilidades e transportes entre municípios à gestão mais equilibrada de recursos como a água, a par da
melhoria dos conteúdos turísticos utilizando soluções tecnológicas.

O pontapé-de-saída do projeto RIA (Região Inteligente Algarve) é o estudo de diagnóstico que foi contratado à consultora
Deloitte, que ficará concluído nos próximos quatro meses - a partir do qual será elaborado um plano estratégico para
estar no terreno até dezembro de 2022.

"O projeto já estava desenhado antes da pandemia para, de forma integrada e envolvendo todos os municípios,
podermos dar melhores respostas às necessidades dos residentes e dos turistas, indo ao encontro dos desafios da
transição digital", resume João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), uma das entidades
promotoras do programa RIA, juntamente com a CCDR Algarve, a Universidade do Algarve e a Associação de Municípios
do Algarve (AMAL).

"A pandemia veio acentuar as necessidades de transição digital e de sustentabilidade, e o objetivos que havia antes
acabaram por sair reforçados", nota ainda João Fernandes, constatando que "a própria pandemia vai-nos dando lições e
conhecimentos".

Apoiado por fundos europeus, o projeto Região Inteligente Algarve - RIA é cofinanciado em 80% pelo CRESC Algarve
2020 – Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER, e tem uma dotação de 1,121 milhões de euros.
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O projeto ficou com a candidatura aprovada a 18 de fevereiro do ano passado, mas na altura "tivemos de parar",
segundo lembra o presidente da RTA, referindo que de momento o programa "já tem cobertura financeira" para poder
avançar. O novo programa do Algarve também está em linha com o Plano Nacional de Turismo + Sustentável,
anunciado recentemente pelo Turismo de Portugal.

A prioridade, nesta primeira fase, é "saber em que ponto estamos numa lógica de destino inteligente, ver as melhores
práticas a nível internacional e desenhar um plano estratégico adaptado à região", explicita João Fernandes.

"Este é um caminho que todos os destinos turísticos estão a abraçar, mas temos de saber concretizar esta ambição",
faz notar o presidente da Região de Turismo do Algarve, enfatizando que no campo dos destinos inteligentes "é preciso
estudar primeiro muito bem para não se desperdiçarem recursos financeiros, e daí termos contratado a Deloitte, é um
passo importante para podermos fazer investimentos em tecnologias mais ajustados".

A gestão sustentável dos recursos, com destaque para a água, que é uma área crítica no Algarve, constitui, à partida,
uma das chaves para uma região ser considerada 'inteligente'.

"A água é tão importante que, durante o primeiro confinamento no ano passado, foi definido um plano estratégico para a
eficiência hídrica no Algarve", recorda João Fernandes. No âmbito deste plano, determinou-se por exemplo que a rega
dos campos de golfe deve ter como fonte prioritária a água tratada em ETARs existentes na região, algo que já é seguido
pelos campos de Castro Marim, que recorrem à estação de tratamento de Vila Real de Santo António.

O objetivo é o de "alargar esta possibilidade para outras áreas de regadio", sendo que o plano vai mais além e também
inclui "a eficácia hídrica dos edifícios, sejam habitacionais ou de alojamento turístico", explicita o responsável da RTA.

Outra frente importante de uma região inteligente assenta na mobilidade, e aqui destaca-se o trabalho já avançado pela
associação de municípios com vista a "gerir a capacidade de transporte público, privilegiando a mobilidade suave ou
elétrica". Mas se "os municípios já fizeram um plano", o objetivo é integrar todo este trabalho para haver lugar a "soluções
intermodais" de transporte no Algarve.

"As metas que conduzem à sustentabilidade estão muito conotadas com o ambiente, mas no fundo também têm muito a
ver com vertentes económicas e sociais, pois são ferramentas que permitem responder melhor às necessidades dos
cidadãos e dos visitantes", frisa João Fernandes.

O desafio da transição digital associado a uma região inteligente tem sobretudo o objetivo de melhorar os conteúdos
turísticos e conseguir comunicar de forma mais direta com os visitantes - algo que se tornou mais premente desde o
surto do novo coronavírus.

"Com a pandemia ficámos mais cientes de algumas necessidades específicas de informação a dar aos visitantes, e é
muito importante termos uma ferramenta adequada", . "Numa situação de pandemia como a que vivemos, podemos
comunicar com os turistas na sua língua, e ajustar a mensagem para diferentes públicos", exemplifica o responsável da
região de turismo, lembrando que os alertas podem ser emitidos em outras situações de emergência, como por exemplo
em caso de incêndios.

"Eu consigo, com uma plataforma digital forte, comunicar melhor com os turistas, dizer o que podem fazer ou visitar. Só
que hoje esses instrumentos ainda não se encontram disponíveis", frisa João Fernandes.

O Algarve tem vivido um ambiente particularmente disruptivo com a pandemia: as perspetivas para o verão chegaram a
ser boas desde que o Reino Unido pôs Portugal na lista verde de viagens, mas de um momento para o outro o cenário
virou abruptamente com o surgimento de novas variantes do vírus.

"Estamos todos apreensivos sobre esta avaliação de impacto da estirpe Delta, que gera preocupações em toda a
Europa e pode ditar restrições que não estávamos à espera", conclui João Fernandes, referindo que de momento as
perspetivas dos hoteleiros estão viradas para os portugueses com vista a 'salvar' o verão, tendo em conta que os
mercados externos continuam em situação muito incerta.
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Algarve aposta na transição digital para tornar-se numa 'região
inteligente'
A região avança com um plano estratégico para estar no terreno até ao final de 2022. O objetivo tornar é
território mais sustentável para residentes e turistas a nível de acessibilidades, transportes integrados
entre municípios, gestão da água e outros recursos

O projeto começa agora, mas tem os olhos postos no futuro: o Algarve vai avançar com um plano estratégico que visa
acelerar a transformação digital e criar um ecossistema de 'região inteligente', o que mexe com uma série de frentes,
desde acessibilidades e transportes entre municípios à gestão mais equilibrada de recursos como a água, a par da
melhoria dos conteúdos turísticos utilizando soluções tecnológicas.

O pontapé-de-saída do projeto RIA (Região Inteligente Algarve) é o estudo de diagnóstico que foi contratado à consultora
Deloitte, que ficará concluído nos próximos quatro meses - a partir do qual será elaborado um plano estratégico para
estar no terreno até dezembro de 2022.

"O projeto já estava desenhado antes da pandemia para, de forma integrada e envolvendo todos os municípios,
podermos dar melhores respostas às necessidades dos residentes e dos turistas, indo ao encontro dos desafios da
transição digital", resume João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), uma das entidades
promotoras do programa RIA, juntamente com a CCDR Algarve, a Universidade do Algarve e a Associação de Municípios
do Algarve (AMAL).

"A pandemia veio acentuar as necessidades de transição digital e de sustentabilidade, e o objetivos que havia antes
acabaram por sair reforçados", nota ainda João Fernandes, constatando que "a própria pandemia vai-nos dando lições e
conhecimentos".

Apoiado por fundos europeus, o projeto Região Inteligente Algarve - RIA é cofinanciado em 80% pelo CRESC Algarve
2020 – Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER, e tem uma dotação de 1,121 milhões de euros.

O projeto ficou com a candidatura aprovada a 18 de fevereiro do ano passado, mas na altura "tivemos de parar",
segundo lembra o presidente da RTA, referindo que de momento o programa "já tem cobertura financeira" para poder
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avançar. O novo programa do Algarve também está em linha com o Plano Nacional de Turismo + Sustentável,
anunciado recentemente pelo Turismo de Portugal.

A prioridade, nesta primeira fase, é "saber em que ponto estamos numa lógica de destino inteligente, ver as melhores
práticas a nível internacional e desenhar um plano estratégico adaptado à região", explicita João Fernandes.

"Este é um caminho que todos os destinos turísticos estão a abraçar, mas temos de saber concretizar esta ambição",
faz notar o presidente da Região de Turismo do Algarve, enfatizando que no campo dos destinos inteligentes "é preciso
estudar primeiro muito bem para não se desperdiçarem recursos financeiros, e daí termos contratado a Deloitte, é um
passo importante para podermos fazer investimentos em tecnologias mais ajustados".

A gestão sustentável dos recursos, com destaque para a água, que é uma área crítica no Algarve, constitui, à partida,
uma das chaves para uma região ser considerada 'inteligente'.

"A água é tão importante que, durante o primeiro confinamento no ano passado, foi definido um plano estratégico para a
eficiência hídrica no Algarve", recorda João Fernandes. No âmbito deste plano, determinou-se por exemplo que a rega
dos campos de golfe deve ter como fonte prioritária a água tratada em ETARs existentes na região, algo que já é seguido
pelos campos de Castro Marim, que recorrem à estação de tratamento de Vila Real de Santo António.

O objetivo é o de "alargar esta possibilidade para outras áreas de regadio", sendo que o plano vai mais além e também
inclui "a eficácia hídrica dos edifícios, sejam habitacionais ou de alojamento turístico", explicita o responsável da RTA.

Outra frente importante de uma região inteligente assenta na mobilidade, e aqui destaca-se o trabalho já avançado pela
associação de municípios com vista a "gerir a capacidade de transporte público, privilegiando a mobilidade suave ou
elétrica". Mas se "os municípios já fizeram um plano", o objetivo é integrar todo este trabalho para haver lugar a "soluções
intermodais" de transporte no Algarve.

"As metas que conduzem à sustentabilidade estão muito conotadas com o ambiente, mas no fundo também têm muito a
ver com vertentes económicas e sociais, pois são ferramentas que permitem responder melhor às necessidades dos
cidadãos e dos visitantes", frisa João Fernandes.

O desafio da transição digital associado a uma região inteligente tem sobretudo o objetivo de melhorar os conteúdos
turísticos e conseguir comunicar de forma mais direta com os visitantes - algo que se tornou mais premente desde o
surto do novo coronavírus.

"Com a pandemia ficámos mais cientes de algumas necessidades específicas de informação a dar aos visitantes, e é
muito importante termos uma ferramenta adequada. Numa situação de pandemia como a que vivemos, podemos
comunicar com os turistas na sua língua, e ajustar a mensagem para diferentes públicos", exemplifica o responsável da
região de turismo, lembrando que os alertas podem ser emitidos em outras situações de emergência, como por exemplo
em caso de incêndios.

"Eu consigo, com uma plataforma digital forte, comunicar melhor com os turistas, dizer o que podem fazer ou visitar. Só
que hoje esses instrumentos ainda não se encontram disponíveis", frisa João Fernandes.

O Algarve tem vivido um ambiente particularmente disruptivo com a pandemia: as perspetivas para o verão chegaram a
ser boas desde que o Reino Unido pôs Portugal na lista verde de viagens, mas de um momento para o outro o cenário
virou abruptamente com o surgimento de novas variantes do vírus.

"Estamos todos apreensivos sobre esta avaliação de impacto da estirpe Delta, que gera preocupações em toda a
Europa e pode ditar restrições que não estávamos à espera", conclui João Fernandes, referindo que de momento as
perspetivas dos hoteleiros estão viradas para os portugueses com vista a 'salvar' o verão, tendo em conta que os
mercados externos continuam em situação muito incerta.
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VAI PARA O ALGARVE EM JULHO? TEATRO, CINEMA NA RUA E
FESTIVAL DE ASTRONOMIA SÃO ATIVIDADES PARA PÔR NA
AGENDA
O mês de julho no Algarve está preenchido com dezenas de concertos, peças de teatro, cinema na rua e
muitas outras iniciativas culturais e desportivas que vão permitir aproveitar o bom tempo que se faz
sentir na região em plena época estival.
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Os destaques musicais vão para os Concertos de Verão, em Lagos. No Parque das Feiras são esperadas noites
quentes e animadas ao som de grandes artistas e bandas como Áurea (dia 28 de julho), HMB (29), Gabriel, o
Pensador (31) e Katia Guerreiro (dia 01 de agosto), que vão subir ao palco sempre às 21h30.

A música chega também a Lagoa, que recebe o Ciclo de Concertos Promenade (dia 04, às 16h30, no auditório Carlos
do Carmo), com um programa de música clássica pensado para toda a família, incluindo uma projeção de desenhos
como fundo de palco para cativar os mais pequenos. Já para o Largo da Fortaleza, em Cacela Velha, estão agendados
três Concertos D’Encanto (às 21h30): são eles Músicas do Mediterrâneo Oriental e Magrebe (dia 16), Músicas do
Médio Oriente + Giro Sufi e Dança (17) e Música da Europa Medieval (18).

Para quem gosta de teatro a oferta é vasta e muito apelativa: A Margem do Tempo (dia 24, às 21h30, no Centro Cultural
de Lagos - auditório Duval Pestana), com a incontornável Eunice Muñoz, é um espetáculo que é um passar de
testemunho à sua neta Lídia Muñoz e às gerações vindouras. Tem banda sonora original criada e interpretada por Nuno
Feist. Já As Noites do Medronho reúnem dois espetáculos de teatro na serra e nas destilarias, em Monchique,
nomeadamente: Para acabar em beleza (ou talvez não) (dias 02, 03, 09 e 10, às 19h30, no Monte da Lameira, em
Alferce) e Mulheres da Serra (dias 16, 17, 23 e 24, às 19h30, na Casa do Medronho, em Marmelete).

No Algarve, o clima ameno de verão propicia também atividades ao ar livre e, por isso, a região vai acolher um ciclo
de Cinema na Rua, inserido no projeto Bezaranha (dias 23 e 30, às 21h30, na avenida da República, em Vila Real de
Santo António), e o Festival Out-(In)verAno, um evento que junta a astronomia à arte e ao património, oferecendo
iniciativas como observação astronómica noturna, exposições, caminhadas, oficinas e concertos (dia 23, a partir das
16h00, e dias 24 e 25, a partir das 10h00, na barragem da Bravura, Bensafrim e Barão de São João, em Lagos).

O mês de julho fica ainda marcado pelo início do evento Lagoa Wine Experiences. São cinco visitas (uma por mês, até
novembro) a diferentes propriedades de produtores de vinho da região, dando a possibilidade de desfrutar de
experiências enoturísticas muito distintas entre si, incluindo almoço e prova de vinhos (primeira sessão no dia 10, às
10h30, com ponto de encontro nas piscinas municipais, em Lagoa).

O programa de julho também inclui opções para os amantes dos desportos náuticos, tais como o GC32 Racing Tour
2021 (dias 01, 04, 28 e 01 de agosto, na baía de Lagos) ou ao Campeonato da Europa de Raceboard (entre os dias 03
e 07, em Vilamoura). Para quem prefere o desporto motorizado, poderá deslocar-se ao Autódromo Internacional do
Algarve para o FIM CEV, assistindo ao arranque de mais uma emocionante temporada do campeonato conhecido como
o impulsionador de pilotos de MotoGP (entre os dias 02 e 04).

E ainda: Sunset Secrets
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Adicionalmente, a região do Algarve volta a receber os Sunset Secrets no Castelo de Silves, todas as quintas-feiras do
mês, entre as 18h30 e as 23h00. Será uma nova edição repleta de concertos, gastronomia e outros produtos locais com
destaque para a laranja e os vinhos de Silves. Há ainda espaço para marcar uma massagem relaxante, desfrutar de
momentos musicais com Duo Sax e dançar com a Companhia Dancenema, culminando com um espetáculo de fogo
com Wild Fire.

Há, portanto, muito para ver e participar em julho. Estas e muitas outras sugestões encontram-se reunidas na edição de
julho do Guia Algarve, a agenda de eventos dirigida a residentes e turistas, editada mensalmente pela Região de
Turismo do Algarve. O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 30 mil exemplares e
distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de
golfe da região.
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TEATRO, CINEMA NA RUA E FESTIVAL DE ASTRONOMIA ANIMAM O
ALGARVE EM JULHO
O mês de julho no Algarve está preenchido com dezenas de concertos, peças de teatro, cinema na rua e
muitas outras iniciativas culturais e desportivas que vão permitir aproveitar o bom tempo que se faz
sentir na região em plena época estival. Todas as propostas estão disponíveis no Guia Algarve,
publicação que pode ser descarregada gratuitamente aqui.

O mês de julho no Algarve está preenchido com dezenas de concertos, peças de teatro, cinema na rua e muitas outras
iniciativas culturais e desportivas que vão permitir aproveitar o bom tempo que se faz sentir na região em plena época
estival. Todas as propostas estão disponíveis no Guia Algarve, publicação que pode ser descarregada gratuitamente
aqui.
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Os destaques musicais vão para os Concertos de Verão, em Lagos. No Parque das Feiras são esperadas noites
quentes e animadas ao som de grandes artistas e bandas como Áurea (dia 28 de julho), HMB (29), Gabriel, o
Pensador (31) e Katia Guerreiro (dia 01 de agosto), que vão subir ao palco sempre às 21h30.

A música chega também a Lagoa, que recebe o Ciclo de Concertos Promenade (dia 04, às 16h30, no auditório Carlos
do Carmo), com um programa de música clássica pensado para toda a família, incluindo uma projeção de desenhos
como fundo de palco para cativar os mais pequenos. Já para o Largo da Fortaleza, em Cacela Velha, estão agendados
três Concertos D’Encanto (às 21h30): são eles Músicas do Mediterrâneo Oriental e Magrebe (dia 16), Músicas do
Médio Oriente + Giro Sufi e Dança (17) e Música da Europa Medieval (18).

Para quem gosta de teatro a oferta é vasta e muito apelativa: A Margem do Tempo (dia 24, às 21h30, no Centro Cultural
de Lagos – auditório Duval Pestana), com a incontornável Eunice Muñoz, é um espetáculo que é um passar de
testemunho à sua neta Lídia Muñoz e às gerações vindouras. Tem banda sonora original criada e interpretada por Nuno
Feist. Já As Noites do Medronho reúnem dois espetáculos de teatro na serra e nas destilarias, em Monchique,
nomeadamente: Para acabar em beleza (ou talvez não) (dias 02, 03, 09 e 10, às 19h30, no Monte da Lameira, em
Alferce) e Mulheres da Serra (dias 16, 17, 23 e 24, às 19h30, na Casa do Medronho, em Marmelete).

No Algarve, o clima ameno de verão propicia também atividades ao ar livre e, por isso, a região vai acolher um ciclo de
Cinema na Rua, inserido no projeto Bezaranha (dias 23 e 30, às 21h30, na avenida da República, em Vila Real de Santo
António), e o Festival Out-(In)verAno, um evento que junta a astronomia à arte e ao património, oferecendo iniciativas
como observação astronómica noturna, exposições, caminhadas, oficinas e concertos (dia 23, a partir das 16h00, e dias
24 e 25, a partir das 10h00, na barragem da Bravura, Bensafrim e Barão de São João, em Lagos).

O mês de julho fica ainda marcado pelo início do evento Lagoa Wine Experiences. São cinco visitas (uma por mês, até
novembro) a diferentes propriedades de produtores de vinho da região, dando a possibilidade de desfrutar de
experiências enoturísticas muito distintas entre si, incluindo almoço e prova de vinhos (primeira sessão no dia 10, às
10h30, com ponto de encontro nas piscinas municipais, em Lagoa).

O programa de julho também inclui opções para os amantes dos desportos náuticos, tais como o GC32 Racing Tour
2021 (dias 01, 04, 28 e 01 de agosto, na baía de Lagos) ou ao Campeonato da Europa de Raceboard (entre os dias 03
e 07, em Vilamoura). Para quem prefere o desporto motorizado, poderá deslocar-se ao Autódromo Internacional do
Algarve para o FIM CEV, assistindo ao arranque de mais uma emocionante temporada do campeonato conhecido como
o impulsionador de pilotos de MotoGP (entre os dias 02 e 04).

E ainda: Sunset Secrets

Adicionalmente, a região do Algarve volta a receber os Sunset Secrets no Castelo de Silves, todas as quintas-feiras do
mês, entre as 18h30 e as 23h00. Será uma nova edição repleta de concertos, gastronomia e outros produtos locais com
destaque para a laranja e os vinhos de Silves. Há ainda espaço para marcar uma massagem relaxante, desfrutar de
momentos musicais com Duo Sax e dançar com a Companhia Dancenema, culminando com um espetáculo de fogo
com Wild Fire.

Há, portanto, muito para ver e participar em julho. Estas e muitas outras sugestões encontram-se reunidas na edição de
julho do Guia Algarve, a agenda de eventos dirigida a residentes e turistas, editada mensalmente pela Região de
Turismo do Algarve. O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 30 mil exemplares e
distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de
golfe da região.

(Link)
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30/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 380

REACH: -1

Teatro, cinema na rua e festival de astronomia animam Algarve em julho
O mês de julho no Algarve está preenchido com dezenas de concertos, peças de teatro, cinema na rua e
muitas outras iniciativas culturais e desportivas que vão permitir aproveitar o bom tempo que se faz
sentir na região em plena época estival. Os destaques musicais vão para os Concertos de Verão, em
Lagos. Assim, no Parque das Feiras, são esperadas noites quentes e animadas ao som de grandes
artistas e bandas como Áurea (dia 28 de julho), HMB (29), Gabriel, o Pensador (31) e Katia Guerreiro (dia
1 de agosto), que vão subir ao palco sempre às 21h
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O mês de julho no Algarve está preenchido com dezenas de concertos, peças de teatro, cinema na rua e muitas outras
iniciativas culturais e desportivas que vão permitir aproveitar o bom tempo que se faz sentir na região em plena época
estival. Os destaques musicais vão para os Concertos de Verão, em Lagos. Assim, no Parque das Feiras, são
esperadas noites quentes e animadas ao som de grandes artistas e bandas como Áurea (dia 28 de julho), HMB (29),
Gabriel, o Pensador (31) e Katia Guerreiro (dia 1 de agosto), que vão subir ao palco sempre às 21h30.

A música chega também a Lagoa, que recebe o Ciclo de Concertos Promenade (dia 4, às 16h30, no Auditório Carlos do
Carmo), com um programa de música clássica pensado para toda a família, incluindo uma projeção de desenhos como
fundo de palco para cativar os mais pequenos. Já para o Largo da Fortaleza, em Cacela Velha, estão agendados três
Concertos D’Encanto (às 21h30): Músicas do Mediterrâneo Oriental e Magrebe (dia 16), Músicas do Médio Oriente + Giro
Sufi e Dança (17) e Música da Europa Medieval (18).
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Para quem gosta de teatro, a oferta é vasta e muito apelativa: «A Margem do Tempo» (dia 24, às 21h30, no Centro
Cultural de Lagos - Auditório Duval Pestana), com Eunice Muñoz, é um espetáculo que é um passar de testemunho à
sua neta Lídia Muñoz e às gerações vindouras. Tem banda sonora original criada e interpretada por Nuno Feist. Já «As
Noites do Medronho» reúnem dois espetáculos de teatro na serra e nas destilarias, em Monchique, nomeadamente:
«Para acabar em beleza (ou talvez não)», nos dias 2, 3, 9 e 10, às 19h30, no Monte da Lameira, em Alferce; e «Mulheres
da Serra», nos dias 16, 17, 23 e 24, às 19h30, na Casa do Medronho, em Marmelete.

O clima ameno de Verão propicia também atividades ao ar livre e, por isso, o Algarve vai acolher um ciclo de Cinema na
Rua, inserido no projeto Bezaranha (dias 23 e 30, às 21h30, na avenida da República, em Vila Real de Santo António), e
o Festival Out-(In)verAno, um evento que junta a astronomia à arte e ao património, oferecendo iniciativas como
observação astronómica noturna, exposições, caminhadas, oficinas e concertos (dia 23, a partir das 16h, e dias 24 e 25,
a partir das 10h, na barragem da Bravura, Bensafrim e Barão de São João, em Lagos). O mês de julho fica ainda
marcado pelo início do evento Lagoa Wine Experiences. São cinco visitas (uma por mês, até novembro) a diferentes
propriedades de produtores de vinho da região, dando a possibilidade de desfrutar de experiências enoturísticas muito
distintas entre si, incluindo almoço e prova de vinhos (primeira sessão no dia 10, às 10h30, com ponto de encontro nas
piscinas municipais, em Lagoa).
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O programa de julho também inclui opções para os amantes dos desportos náuticos, tais como o GC32 Racing Tour
2021 (dias 1, 4, 28 de julho e 1 de agosto, na baía de Lagos) ou ao Campeonato da Europa de Raceboard (entre os dias
3 e 7, em Vilamoura). Para quem prefere o desporto motorizado, poderá deslocar-se ao Autódromo Internacional do
Algarve para o FIM CEV, assistindo ao arranque de mais uma emocionante temporada do campeonato conhecido como
o impulsionador de pilotos de MotoGP (entre os dias 2 e 4). Adicionalmente, o Algarve volta a receber os «Sunset
Secrets» no Castelo de Silves, todas as quintas-feiras do mês, entre as 18h30 e as 23h.

 

Notícia
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MAIS ALGARVE
01/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: -1

Teatro, Cinema na Rua e Festival de Astronomia animam o Algarve em
julho
O mês de julho no Algarve está preenchido com dezenas de concertos, peças de teatro, cinema na rua e
muitas outras iniciativas culturais e desportivas que vão permitir aproveitar o bom tempo que se faz
sentir na região em plena época estival.

 

O mês de julho no Algarve está preenchido com dezenas de concertos, peças de teatro, cinema na rua e muitas outras
iniciativas culturais e desportivas que vão permitir aproveitar o bom tempo que se faz sentir na região em plena época
estival. Todas as propostas estão disponíveis no Guia Algarve, publicação que pode ser descarregada gratuitamente
aqui.
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Os destaques musicais vão para os Concertos de Verão, em Lagos. No Parque das Feiras são esperadas noites
quentes e animadas ao som de grandes artistas e bandas como Áurea (dia 28 de julho), HMB (29), Gabriel, o
Pensador (31) e Katia Guerreiro (dia 01 de agosto), que vão subir ao palco sempre às 21h30.

A música chega também a Lagoa, que recebe o Ciclo de Concertos Promenade (dia 04, às 16h30, no auditório Carlos
do Carmo), com um programa de música clássica pensado para toda a família, incluindo uma projeção de desenhos
como fundo de palco para cativar os mais pequenos. Já para o Largo da Fortaleza, em Cacela Velha, estão agendados
três Concertos D’Encanto (às 21h30): são eles Músicas do Mediterrâneo Oriental e Magrebe (dia 16), Músicas do
Médio Oriente + Giro Sufi e Dança (17) e Música da Europa Medieval (18).

Para quem gosta de teatro a oferta é vasta e muito apelativa: A Margem do Tempo (dia 24, às 21h30, no Centro Cultural
de Lagos - auditório Duval Pestana), com a incontornável Eunice Muñoz, é um espetáculo que é um passar de
testemunho à sua neta Lídia Muñoz e às gerações vindouras. Tem banda sonora original criada e interpretada por Nuno
Feist. Já As Noites do Medronho reúnem dois espetáculos de teatro na serra e nas destilarias, em Monchique,
nomeadamente: Para acabar em beleza (ou talvez não) (dias 02, 03, 09 e 10, às 19h30, no Monte da Lameira, em
Alferce) e Mulheres da Serra (dias 16, 17, 23 e 24, às 19h30, na Casa do Medronho, em Marmelete).

No Algarve, o clima ameno de verão propicia também atividades ao ar livre e, por isso, a região vai acolher um ciclo de
Cinema na Rua, inserido no projeto Bezaranha (dias 23 e 30, às 21h30, na avenida da República, em Vila Real de Santo
António), e o Festival Out-(In)verAno, um evento que junta a astronomia à arte e ao património, oferecendo iniciativas
como observação astronómica noturna, exposições, caminhadas, oficinas e concertos (dia 23, a partir das 16h00, e dias
24 e 25, a partir das 10h00, na barragem da Bravura, Bensafrim e Barão de São João, em Lagos).

O mês de julho fica ainda marcado pelo início do evento Lagoa Wine Experiences. São cinco visitas (uma por mês, até
novembro) a diferentes propriedades de produtores de vinho da região, dando a possibilidade de desfrutar de
experiências enoturísticas muito distintas entre si, incluindo almoço e prova de vinhos (primeira sessão no dia 10, às
10h30, com ponto de encontro nas piscinas municipais, em Lagoa).

O programa de julho também inclui opções para os amantes dos desportos náuticos, tais como o GC32 Racing Tour
2021 (dias 01, 04, 28 e 01 de agosto, na baía de Lagos) ou ao Campeonato da Europa de Raceboard (entre os dias 03
e 07, em Vilamoura). Para quem prefere o desporto motorizado, poderá deslocar-se ao Autódromo Internacional do
Algarve para o FIM CEV, assistindo ao arranque de mais uma emocionante temporada do campeonato conhecido como
o impulsionador de pilotos de MotoGP (entre os dias 02 e 04).

E ainda: Sunset Secrets

Adicionalmente, a região do Algarve volta a receber os Sunset Secrets no Castelo de Silves, todas as quintas-feiras do
mês, entre as 18h30 e as 23h00. Será uma nova edição repleta de concertos, gastronomia e outros produtos locais com
destaque para a laranja e os vinhos de Silves. Há ainda espaço para marcar uma massagem relaxante, desfrutar de
momentos musicais com Duo Sax e dançar com a Companhia Dancenema, culminando com um espetáculo de fogo
com Wild Fire.

Há, portanto, muito para ver e participar em julho. Estas e muitas outras sugestões encontram-se reunidas na edição de
julho do Guia Algarve, a agenda de eventos dirigida a residentes e turistas, editada mensalmente pela Região de
Turismo do Algarve. O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 30 mil exemplares e
distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de
golfe da região.

15/85

https://www.facebook.com/events/1434348586909023


 

 

(Link)
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https://www.maisalgarve.pt/noticias/regionais/26687-teatro-cinema-na-rua-e-festival-de-astronomia-animam-o-algarve-em-julho


TERRA RUIVA
30/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Concertos, sunset, teatro, cinema e festival de astronomia animam o
Algarve em julho
O mês de julho no Algarve está preenchido com dezenas de concertos, peças de teatro, cinema na rua e
muitas outras iniciativas culturais e desportivas que vão permitir aproveitar o bom tempo que se faz
sentir na região em plena época estival. Todas as propostas estão disponíveis no Guia Algarve,
publicação que pode ser descarregada gratuitamente aqui:

O mês de julho no Algarve está preenchido com dezenas de concertos, peças de teatro, cinema na rua e muitas outras
iniciativas culturais e desportivas que vão permitir aproveitar o bom tempo que se faz sentir na região em plena época
estival. Todas as propostas estão disponíveis no Guia Algarve, publicação que pode ser descarregada gratuitamente
aqui:

Os destaques musicais vão para os Concertos de Verão, em Lagos. No Parque das Feiras são esperadas noites
quentes e animadas ao som de grandes artistas e bandas como Áurea (dia 28 de julho), HMB (29), Gabriel, o Pensador
(31) e Katia Guerreiro (dia 01 de agosto), que vão subir ao palco sempre às 21h30.

A música chega também a Lagoa, que recebe o Ciclo de Concertos Promenade (dia 04, às 16h30, no auditório Carlos
do Carmo), com um programa de música clássica pensado para toda a família, incluindo uma projeção de desenhos
como fundo de palco para cativar os mais pequenos. Já para o Largo da Fortaleza, em Cacela Velha, estão agendados
três Concertos D’Encanto (às 21h30): são eles Músicas do Mediterrâneo Oriental e Magrebe (dia 16), Músicas do Médio
Oriente + Giro Sufi e Dança (17) e Música da Europa Medieval (18).

Para quem gosta de teatro a oferta é vasta e muito apelativa: A Margem do Tempo (dia 24, às 21h30, no Centro Cultural
de Lagos – auditório Duval Pestana), com a incontornável Eunice Muñoz, é um espetáculo que é um passar de
testemunho à sua neta Lídia Muñoz e às gerações vindouras. Tem banda sonora original criada e interpretada por Nuno
Feist. Já As Noites do Medronho reúnem dois espetáculos de teatro na serra e nas destilarias, em Monchique,
nomeadamente: Para acabar em beleza (ou talvez não) (dias 02, 03, 09 e 10, às 19h30, no Monte da Lameira, em
Alferce) e Mulheres da Serra (dias 16, 17, 23 e 24, às 19h30, na Casa do Medronho, em Marmelete).

No Algarve, o clima ameno de verão propicia também atividades ao ar livre e, por isso, a região vai acolher um ciclo
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de Cinema na Rua, inserido no projeto Bezaranha (dias 23 e 30, às 21h30, na avenida da República, em Vila Real de
Santo António), e o Festival Out-(In)verAno, um evento que junta a astronomia à arte e ao património, oferecendo
iniciativas como observação astronómica noturna, exposições, caminhadas, oficinas e concertos (dia 23, a partir das
16h00, e dias 24 e 25, a partir das 10h00, na barragem da Bravura, Bensafrim e Barão de São João, em Lagos).

O mês de julho fica ainda marcado pelo início do evento Lagoa Wine Experiences. São cinco visitas (uma por mês, até
novembro) a diferentes propriedades de produtores de vinho da região, dando a possibilidade de desfrutar de
experiências enoturísticas muito distintas entre si, incluindo almoço e prova de vinhos (primeira sessão no dia 10, às
10h30, com ponto de encontro nas piscinas municipais, em Lagoa).

O programa de julho também inclui opções para os amantes dos desportos náuticos, tais como o GC32 Racing Tour
2021 (dias 01, 04, 28 e 01 de agosto, na baía de Lagos) ou ao Campeonato da Europa de Raceboard (entre os dias 03 e
07, em Vilamoura). Para quem prefere o desporto motorizado, poderá deslocar-se ao Autódromo Internacional do Algarve
para o FIM CEV, assistindo ao arranque de mais uma emocionante temporada do campeonato conhecido como o
impulsionador de pilotos de MotoGP (entre os dias 02 e 04).

E ainda: Sunset Secrets
Adicionalmente, a região do Algarve volta a receber os Sunset Secrets no Castelo de Silves, todas as quintas-feiras do
mês, entre as 18h30 e as 23h00. Será uma nova edição repleta de concertos, gastronomia e outros produtos locais com
destaque para a laranja e os vinhos de Silves. Há ainda espaço para marcar uma massagem relaxante, desfrutar de
momentos musicais com Duo Sax e dançar com a Companhia Dancenema, culminando com um espetáculo de fogo
com Wild Fire.

Estas e muitas outras sugestões encontram-se reunidas na edição de julho do Guia Algarve, a agenda de eventos
dirigida a residentes e turistas, editada mensalmente pela Região de Turismo do Algarve. O guia é uma publicação
bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 30 mil exemplares e distribuição gratuita e pode ser descarregado
aqui: https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia%20Algarve/2021/GUIA%20JULHO%20WEB.pdf

 

http://www.terraruiva.pt/2021/06/30/25998/
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SÁBADO
01/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 36

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CATARINA MOURA

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 31900

50 dicas de Albufeira a Vila do Bispo
Não precisa de chatear a família e conhecidos com pedidos de ajuda: isto são conselhos de amigo.
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SÁBADO
01/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 6

AVE: € 5120

REACH: 59592

50 dicas de Albufeira a Sagres para as férias
O que fazer, onde ficar e onde comer no barlavento algarvio. Percorremos trilhos e passadiços
deslumbrantes, relaxámos em hotéis de sonho, provámos petiscos incríveis e mergulhámos em águas
quentes.

Não precisa de chatear a família e conhecidos com pedidos de ajuda: isto são conselhos de amigo. Do hotel onde ficar à
praia desconhecida, da jantarada genuinamente algarvia ao bar escondido para um pôr do sol de copo na mão - damos-
lhe 50 sugestões para o barlavento algarvio.

#1
Fly Trip
Nélson Pacheco já voou de Castelo de Vide a Madrid de parapente. Convenhamos: 280 km em 7h53 é de craque - e de
quem sabe o que está a fazer quando leva alguém a voar no parapente bilugar da Fly Trip. A empresa tem sede em
Portimão, mas é na Costa Vicentina, entre Sagres e a Arrifana, que Nélson costuma levar os clientes a voar. É tudo
combinado por WhatsApp. "Perguntamos o peso de cada um porque, por exemplo, com muito vento pessoas leves não
podem voar", explica. As marcações são sempre às 13h, à espera que o vento sopre durante a tarde com força
suficiente para bater na falésia, ascender e possibilitar o voo do parapente. "Avisamos logo que podemos estar três
horas à espera do vento certo e que podemos até não voar, e aí voltamos tristes." Voos de 15 minutos, entre €75 e €100.
Tel. 965 669 483.

#2
Monchique
No território do medronho, começámos num hotel de cinco estrelas, passámos pelo ponto mais alto do Algarve, as
termas de Monchique e a vila. No fim, um mergulho.

#3
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Lagoa Wine Experiences
De maneira a valorizar uma região vitivinícola muitas vezes preterida, o município de Lagoa dinamiza estes passeios
que, ao longo de um dia inteiro, associam o amor ao vinho à gastronomia e à geografia local para uma experiência única.
Os passeios partem das Piscinas Municipais de Lagoa e, ao longo do dia, passam por três viniculturas locais, com
direito a refeições, visita a adegas e vinhas e prova de vinhos. A experiência custa €40 e acontece uma vez por mês,
sempre aos sábados: 10 de julho, 21 de agosto, 11 de setembro, 23 de outubro e 13 de novembro.

#4
Vilalara Thalassa Resort
Este resort de cinco estrelas em Porches especializa-se nos serviços de spa e wellness, em particular a talassoterapia,
técnica de aplicação das propriedades terapêuticas da água do mar. Mas há muito mais a aproveitar: o restaurante B&G,
que estreia este verão uma nova carta assinada pelo chef Pedro Sequeira, a praia semiprivativa, as modalidades de
ténis e padel, passeios de bicicleta ou a extensa lista de atividades com parceiros locais, como visitas de barco às
grutas ou provas de vinho da região - estes últimos disponíveis por marcação.

#5
Morgado do Quintão
Propriedade da família Caldas de Vasconcellos desde a sua criação, em 1810, esta herdade dedica-se à confeção de
vinho com castas autóctones em vinhas velhas, o Morgado do Quintão - a sua forma de revalorizar o terroir algarvio no
panorama nacional. Além de dormidas nas suas casas de campo tradicionais, oferece degustações dos seus vinhos - o
Amphora Tinto e Branco, Negra Mole Branco e o Palhete Rosé -, refeições ao ar livre, spa e ioga.

#6
Restaurante NUMA, Portimão
Recém-aberto numa altura de manifesta dificuldade para a restauração, o NUMA surge de um sonho do chef Nuno
Martins e da mulher, Manuela João, e retira o nome da combinação das primeiras sílabas dos seus nomes. A elegante
decoração em madeira complementa uma ementa que aposta na gastronomia algarvia, com produtos locais de
qualidade, aliada a um toque de modernidade autoral - um "twist contemporâneo e sofisticado", como lhe chamam. Se
comer com vontade, a conta pode facilmente chegar aos €40 por pessoa, embora as opções vegetarianas sejam mais
em conta.

#7
Immersivus Gallery Vilamoura
Durante os meses de verão, o Centro de Congressos do Algarve, em Vilamoura, acolhe duas exposições imersivas com
assinatura do ateliê OCUBO que, através de projeções de videomapping e multimédia, dão a conhecer quatro artistas
icónicos sob uma nova perspetiva: uma para os renascentistas Michelangelo e Leonardo Da Vinci (Il Divino Michelangelo
& Il Genio Da Vinci), e outra para o impressionista Claude Monet e o simbolista Gustav Klimt (Impressive Monet & Brilliant
Klimt). A Immersivus Gallery está em Vilamoura até 30 de setembro, com bilhetes entre €10 e €15 para cada uma das
exposições, e entre €15 e €22,50 para ambas as exposições.

#8
Ocean Revival
Este projeto utiliza a intervenção humana no fundo do mar como forma de preservar a sua biodiversidade: um parque
aquático submerso ao largo da costa de Portimão, o Ocean Revival é constituído por quatro antigos navios de guerra
naufragados de maneira a tornarem-se recifes artificiais - e para serem visitados pelos mergulhadores mais audazes. A
iniciativa sem fins lucrativos é associada a uma série de operadores certificados em Portimão, que oferecem cursos de
preparação para o mergulho e visitas guiadas a este parque nas profundezas.

#9
Sítio das Fontes
Nas margens da bacia do rio Arade, em Lagoa, o parque municipal do Sítio das Fontes é uma porta de entrada para a
biosfera do barlavento algarvio: o Centro de Interpretação da Natureza oferece contexto para todos os ecossistemas que
as zonas de sapal, paul, matagal e águas salgadas, salubres e doces permitem albergar. À riqueza de fauna e flora de
que se pode desfrutar através do passeio pedonal, circular e com cerca de 1.300 metros, acrescenta-se a riqueza
histórica da área agrícola antiga, com dois moinhos que remontam ao século XV, e muito espaço para atividades de
lazer, sendo a canoagem uma das mais populares entre os visitantes.

#10
O Charneco
O restaurante sem carta nem ementa onde o cliente não tem escolha.
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#11
Algar Seco
Grutas e janelas esculpidas nas falésias pelos elementos naturais ao longo de milénios formam um cenário de beleza
rara.

Leia Também

No belo Algar Seco do Carvoeiro

#12
São Rafael e Salgados Beach Villas
Estas duas unidades de alojamento local de charme lançaram a campanha Last Minute, um biscoitinho para quem ainda
não reservou estadia no Algarve. No São Rafael Villas, Apartments & Guesthouse, às portas da praia de São Rafael, há
descontos até 25% nas reservas feitas até 18 de julho. Já nas moradias do Salgados Beach Villas, a promoção vai até
aos 20% para marcações até 9 de julho. Tendo em conta que os preços para julho e agosto estão à volta dos €180 por
noite nos apartamentos e dos €550 nas moradias, não é proposta de se deitar fora.

#13
Quinta dos Avós, Algoz
No que aos doces conventuais e sobremesas diz respeito, a Quinta dos Avós já é um ex-líbris do Barlavento algarvio,
tendo sido, por exemplo, indicada por pasteleiros como possuindo um dos melhores bolos-reis nacionais. Mas não se
fica por aí: além dos deliciosos doces, como as tortas de amêndoa e alfarroba, o Dom Rodrigo ou o Morgado de Silves,
produz e vende uma seleção de cervejas artesanais (entre as quais se destaca a Marafada), além de licores tradicionais
e aguardentes.

#14
Férias no Zoo de Lagos
A pensar nos mais pequenos, o Jardim Zoológico de Lagos organiza um campo de férias semanal de 12 de julho a 20 de
agosto com oficinas, sessões de cinema e diversos jogos entre as 10h e as 18h, subordinados a dois temas:
Compreender a Natureza, mais ligado à zoologia, e Natureza e Arte, com foco nas artes plásticas e performativas,
ambos direcionados a crianças entre os 6 e os 12 anos. As inscrições estão abertas até 6/7 para julho, e até 2/8 para
agosto, em regime diário (€25) ou semanal (€125), e incluem almoço, lanche da tarde
e seguro de acidentes pessoais.

#15
Ermida de Nossa Senhora da Rocha, Porches
Construída num pontão natural rodeado de falésia, como que se precipitando para o mar, esta ermida oferece vistas
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fantásticas sobre a praia de Nossa Senhora da Rocha, a leste, as praias Nova e do Barranco, a oeste, e todas as
magníficas escarpas envolventes, bem como o vasto azul do oceano que as envolve. Dentro da ermida, que remonta à
viragem dos séculos XV/XVI, admire as colunas de capitel visigótico e a imagem quinhentista de Nossa Senhora com o
Menino Jesus.

#16
Passadiços de Alvor
Uma opção de caminhada mais segura e descontraída, estes imponentes passadiços cobrem uma extensão de 6
quilómetros entre a praia dos Três Irmãos e a ria de Alvor - são os maiores de todo o Algarve. O caminho é feito sempre
ao longo da costa, e, além da vista sobre o mar, as formações rochosas e as dunas circundantes, permite um contacto
prolongado com a vasta biodiversidade que habita esta zona, motivo por que é especialmente procurada pelos
entusiastas de observação de aves.

#17
Passadiços da Ponta da Piedade, Lagos
São 2,5 quilómetros de passadiços (em linha reta, pelo que deve contar com o dobro da distância para ida e volta) numa
das mais deslumbrantes zonas costeiras do Algarve. O ponto de partida é o farol da Ponta da Piedade, a 3 quilómetros
de Lagos, e os passadiços levam-no confortavelmente até à praia do Canavial. Se lhe apetecer caminhar um pouco
mais e não se quiser cingir aos passadiços, comece antes na icónica praia do Camilo, e termine na praia de Porto de
Mós, para um total de 8 quilómetros (ida e volta).

#18
Aldeia da Pedralva
Este turismo rural transformou a outrora desertificada aldeia da Pedralva, em Vila do Bispo, num complexo de
habitações renovadas para receber hóspedes, que preservam, ainda assim, a vivência de aldeia. São 26 casas de
campo, o restaurante Sítio da Pedralva e um café central, além de serviços como piscina e um centro de atividades
desportivas para caminhadas, ciclismo, surf ou mergulho. Entre as ofertas para este verão, a Aldeia da Pedralva tem
tarifas flexíveis de €106, e não reembolsáveis de €96.

#19
Afonso Cruz
Recomenda a visita à Casa do Medronho, em Marmelete, "espaço que recria uma destilaria"

#20
Toy
Não sai de Albufeira sem uma visita a’O Evaristo, que, garante, serve excelentes carabineiros

#21
Armando Sousa
Recomenda percorrer a N269, entre Silves e Alcantarilha, de bicicleta

#22
Tó Trips
Gosta de levar os filhos à pizzaria Pizza Pazza, na Pedralva, quando está de férias em Vila do Bispo

#23
Gonçalo M. Tavares
recomenda o festival Encontros do Devir, a partir de 15/9 em todo o Algarve

#24
O Lourenço, Salema
Um restaurante a poucos metros do mar, de onde o peixe vem fresco e raramente deixa a desejar.

#25
A Esquina, Lagoa
A linha de frente da Quinta dos Santos, uma herdade que, além de vinhos, produz cervejas artesanais.

#26
Marigil, Raposeira
À beira da N125, pode não parecer muito por fora, mas é um dos mais elogiados restaurantes da região.
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#27
Cais ao Mar, Albufeira
Com peixe e marisco de qualidade, mudou de local, mas o primor da comida mantém-se intacto.

#28
Mar d’Estórias, Lagos
Edifício de uma igreja do sec. XV tornado loja de produtos com design português, tem bar no terraço.

#29
Barro Branco, Porches
Na N125 há olarias, como a Olaria Pequena e a Olaria Algarve, que fazem e vendem olaria tradicional.

#30
Pine Cliffs Resort
Pedaço dos hotéis Marriott em Albufeira, traz descontos e novidades para a chegada do verão.

#31
Castelo de Paderne e Algarvensis
A candidatura a geoparque Algarvensis revelou os segredos geológicos e arqueológicos, ribeiras frescas, paisagens
deslumbrantes e trilhos escondidos em Silves, Albufeira e Loulé.

#32
Surma
Recorda com carinho as visitas ao Algar de Benagil, onde andou pela primeira vez de barco.

#33
Tiago Bonito
O chef estrela Michelin recorre ao Zé do Peixe Assado para um bom rodízio de peixe grelhado.

#34
João Cabrita
Não se esquece das visitas ao restaurante A Boneca, escavado na rocha, no Carvoeiro.

#35
Pedro Abril
Elogia o cozido de milhos, o javali e as sobremesas da Tasca do Petrol, em Marmelete.

#36
André Magalhães
Considera O Ciclo, em Lagoa, "um baluarte da cozinha algarvia genuína".

#37
O Solar do Perceve
Em Vila do Bispo há um arroz de marisqueira com sapateira que é uma trabalheira.
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#38
Praia do Canal
Diz-se que é uma das últimas praias selvagens e desertas do Algarve.

#39
Vila Vita Biergarten
Restaurante alemão em Porches com boa variedade de salsichas e cervejas tradicionais bávaras.

#40
Sete Vales Suspensos
Um trilho por algares e encostas junto ao mar, entre Lagoa e Carvoeiro, que conduz às grutas de Benagil.

#41
Praia da Galé, Albufeira
Suba pelas falésias até encontrar uma brecha que dá acesso a uma surpreendente praia secreta.

#42
Praia da Figueira
Um paraíso de tranquilidade rodeado de arribas e acessível por um caminho estreito de 800 metros.

#43
Holy Trap, Lagos
Se gosta de sustos e enigmas, experimente este escape room especializado em aventuras de terror.

#44
Sand City, Lagoa
Ideal para toda a família, é o maior parque temático de esculturas de areia do País.

#44
Slide & Splash
Há 35 anos em Estômbar, Lagoa.
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#46
Lady in Red, Lagoa
Uma surpreendente galeria de arte com exposições de artistas nacionais contemporâneos.

#47
A Internacional
A livraria Livros da Ria Formosa, em Lagos, tem uma abrangente seleção em várias línguas.

#48
Torre da Aspa
Antiga torre militar em Vila do Bispo, proporciona uma das melhores vistas panorâmicas da região.

#49
Rota dos Menires
Percorra este circuito de 7,5 km em Silves para conhecer os monumentos pré-históricos da zona.

#50
Air Emotions
Se gosta de adrenalina, visite o Aeródromo de Portimão e experimente o paraquedismo.
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Algarve: Seis novos restaurantes para experimentar este verão
As férias de verão estão aí e com ela novos espaços para almoçar, jantar ou petiscar. A sul do país,
fomos ver o que há de novo.
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As férias de verão estão aí e com ela novos espaços para
almoçar, jantar ou petiscar. A sul do país, fomos ver o que
há de novo.
Em plena pandemia o Algarve viu nascer novos restaurantes, que tentam contrariar as adversidades da atualidade. Do
marisco da costa algarvia aos sabores do oriente, há um pouco de tudo para experimentar naquele que é o destino
preferido dos portugueses no verão. Se estiver ou for até ao Algarve, espreite alguns dos novos spots.
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Al Sud
O chefe Louis Anjos assina os prato do novo restaurante de fine dining do resort Palmares Ocean Living & Golf, em
Lagos. O espaço convida a apreciar vários momentos de degustação (a partir de €69), com o que de melhor a região
tem para oferecer, sobretudo o que o mar oferece. Atum rabilho com ostra da ria de Alvor, caviar oscietra e maçã
granny, noodles de porco ibérico com caldo do cozido, milhos de Monchique e ervas finas, robalo com arroz da região
Vale do Sado, mexilhão e açafrão ou carabineiro do Algarve com toucinho gordo e codium, são algumas das propostas
do Al Sud.
Campo de Golfe de Palmares, Lagos
Tel. 282790500
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Cais ao Mar

Cais ao Mar
A marisqueira e cervejaria do chef mariscador César Lourenço abandonou a zona de Santa Eulália, onde estava há três
anos, para se instalar bem no centro de Albufeira. O marisco continua a ter a garantia de qualidade do chef, que
apresenta como sugestões as tábuas Onda de Marisco Super (a partir de €90). Destaque ainda para o Arroz de Marisco
(€110), mas também para o Prego de atum no caco (€9) do Cais ao Mar, o Picapau do lombo (€14) e o Presunto Para
Negra (€13,50), nas entradas.
Rua Almeida Garret, 27, Albufeira
Tel. 289508838

Tico Tico Algarve
Os mariscos e os petiscos são a estrela deste novo espaço na marginal de Quarteira, com a praia mesmo aos pés. Na
esplanada virada para o mar entretenha-se com percebes (€50/kg), sapateira (€24,50/kg) ou ovas de choco (€49,50/kg),
salada de polvo (€9,90) e salada de ovas (€9). Para refeições completas, o Tico Tico Algarve tem Xerém de conquilhas
(€11) , Massinha de garoupa (€13,50), Pataniscas de polvo (€12) e Bitoque (€7,50).
Avenida Infante de Sagres, Edificio Elegante, bloco C, Quarteira
Tel. 289313126

33/85

https://www.facebook.com/caisaomar.santaeulalia/
https://www.facebook.com/TicoTicoAlgarve


Well Vale do Lobo

Andre Pires Santos

Well Vale do Lobo
O sushi dá cartas naquele que é o novo espaço do Vale do Lobo Resort. Inspirado em Bali e na Grécia, o Well fica na
Praça Vale de Lobo, mesmo junto à piscina e com vista para o mar. Espaço sofisticado, o Well Vale do Lobo tem
também tacos (a partir de €12), pokes (a partir de €18,50), baguetes (a partir de €7) e snacks como tiras de choco (€12),
asinhas de frango com molho chilli (€8,50) e croquetes de boi (€9).
Vale do Lobo Resort, Vale do Lobo
Tel. 289353000
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Rodrigo Bimering

Umami
Na Quinta do Lago abriu portas o primeiro restaurante asiático. Especializado no método culinário japonês robatayaki
(alimentos cozinhados sobre o carvão quente), o Umami promete combinar uma experiência de luxo com uma
verdadeira experiência sensorial. O peixe do dia (€30) é apresentado numa caramelização de soja fermentada, alho
negro e licor de peixe, e a carne, Wagyu, (€55) com cremoso de batata, mix de cogumelos selvagens e mizuna. Depois
há Tempura de vieira (€17), Yakitori de frango (€11) e Gyozas (€13), entre outros pratos.
Rua das Palmeiras Rot.6, Av. André Jordan, Quinta do Lago
Tel. 304502129
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Amare Beach Club
O beach club do Hotel Faro regressa renovado e com novo nome para mais um verão. Este é o spot ideal para tomar o
pequeno-almoço com tostadas (a partir €4) e bowls (a partir de €6,50), almoçar hambúrgueres (a partir de €9) e saladas
(a partir de €8,50), petiscar com ostras (a partir de €5), amêijoas (€13,90) e camarão em tempura (€6) ou jantar. O
Amare Beach Club do Hotel Faro está situado na praia de Faro.
Avenida Nascente 6, Praia de Faro
Tel. 969682929

(Link)
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Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve defende restrições
mais duras
São necessárias restrições mais duras, para travar de uma vez por todas a subida de casos de Covid-19.
A ideia é defendida pelo presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve. António Pina pede ao
Governo que proíba durante um período de 15 dias, eventos como casamentos ou baptizados e também
propõe a redução do número de pessoas à mesa nos restaurantes.

Ouvido esta manhã pela jornalista Rosa Azevedo, o autarca diz que o Verão estará perdido, se nada for feito no imediato.
O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve a defender um travão a fundo durante duas semanas, com
medidas mais restritivas. António Pina considera que só assim será possível evitar que a pandemia afete ainda mais os
sectores económicos que dependem deste período de férias. O Governo reúne-se hoje em Conselho de Ministro para
avaliar a situação e decidir que municípios vão ser obrigados a dar um passo atrás no desconfinamento.
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Verão: Hotelaria pessimista, retoma abortou, diz Raul Martins
Expectativa de reservas está abaixo dos 45%, sobretudo devido aos mercados britânico e alemão.

A perspetiva de retoma do setor do turismo para este verão “abortou”. A garantia foi dada pelo presidente da Associação
da Hotelaria de Portugal (AHP) ao justificar esta afirmação com os condicionalismos relacionados com as viagens por
parte do Reino Unido e da Alemanha. “A situação é que aquela expectativa que tínhamos era que a retoma se iria iniciar
este verão e tínhamos indicações que nos levavam a pensar isso. Com esses condicionalismos da Grã-Bretanha e da
Alemanha não haverá retoma este ano e este ano será um ano negativo, ou, na melhor das hipóteses, com resultado
zero”, disse Raul Martins na apresentação de um inquérito realizado pela AHP aos seus associados, sobre as
perspetivas para o verão.

Em causa está a inclusão de Portugal na lista âmbar do Reino Unido e também na lista vermelha da Alemanha, ao
mesmo tempo, Portugal decidiu incluir o Reino Unido na lista de países sujeitos a quarentena para entrar no país.

O inquérito da AHP dá conta de que cerca de 60% dos inquiridos, espalhados por todo o território nacional, esperavam
ter uma taxa de ocupação no verão “melhor” ou “muito melhor” do que no ano passado, mas as respostas ficaram
fechadas em 21 de junho, antes de serem conhecidas as decisões do Reino Unido e da Alemanha, dois importantes
mercados emissores de turistas para Portugal.

Apesar de o início da retoma este verão estar já fora das expectativas, a vice-presidente executiva da AHP, Cristina Siza
Vieira, considerou que a época não será pior do que a de 2020, devido à procura interna.

Não há reservas de grupos, ou seja, a hotelaria está “dependente das reservas individuais” e a esmagadora maioria são
reservas reembolsáveis, o que significa que podem ser canceladas. Além disso, a AHP refere que se está a assistir a
uma “muito baixa utilização dos vouchers”, “o que significa que em 2020 as pessoas preferiram pedir o reembolso”.
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Em relação à eventualidade de serem necessárias novas medidas de apoio ao setor, Raul Martins considerou que mais
importante é aumentar a disponibilidade do plano Reativar o Turismo e definir as regras de utilização.

“O que salvou, de facto, o turismo foi, por um lado, as moratórias e, por outro, o apoio ao pagamento dos ordenados. [...]
Queremos é que, dentro do plano Reativar o Turismo, as verbas disponíveis para recapitalizar, ou para ter garantias do
adiamento do pagamento dos empréstimos antes da covid-19, [que sejam] aumentados, por forma a corresponder às
necessidades efetivas do setor”, apontou o responsável.

De acordo com o inquérito, realizado entre 7 e 21 de junho e que contou com respostas válidas de 610 unidades de
hotelaria distribuídas por todo o país, de junho a outubro nota-se uma “clara intenção de abertura”, explicou Cristina Siza
Vieira.

Em junho de 2020, havia 52% de unidades encerradas, ao passo que, em 2021, o valor baixou para 17% em junho.

A taxa de ocupação média nacional fixou-se os 48%, nas duas primeiras semanas de junho, com o pior registo em
Lisboa e o melhor no Alentejo.

Já o preço médio por quarto ficou nos 93,50 euros, com Lisboa novamente a ficar abaixo da média, com 79,51 euros, e o
tempo médio de estada a permanecer baixo, entre uma e três noites para 76% dos inquiridos.

Por fim, o estudo salienta que o Reino Unido deixou de estar no top 3 dos mercados emissores turísticos, passando
Portugal, Espanha e França a ocupar os três primeiros lugares.
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″Retoma do turismo abortou″. Hotéis pedem reforço de apoios
Hoteleiros dizem que 2021 não vai ser "pior do que 2020, porque temos um mercado interno".

Até abril, grande parte da hotelaria esteve de portas fechadas ou com taxas de ocupação muito baixas. A expectativa era
que a partir de maio houvesse um crescimento da atividade e fosse criado um balão de oxigénio. Se a integração na lista
verde do Reino Unido animou, a saída apenas três semanas depois, foi um balde de água fria. Mas as dificuldades não
se ficam por aí. Na semana passada, a Alemanha gelou ainda mais as perspetivas do turismo ao colocar Portugal na
lista vermelha.

"A retoma do turismo em Portugal abortou. Tínhamos a expectativa de que a retoma se iria iniciar neste verão, e
tínhamos indicações que nos levavam a pensar isso. Mas com os condicionamentos da Grã-Bretanha e da Alemanha,
não haverá retoma neste ano", disse Raul Martins, presidente da AHP.

Apesar de o Certificado Digital da UE entrar em vigor nesta quinta-feira, 1 de julho, Berlim, ao colocar Portugal nesta lista
vermelha, utilizou uma espécie de travão de emergência. O ano não esteja a correr como o previsto pelos hoteleiros,
mas comparando com 2020, as perspetivas são melhores. "Pior do que 2020 não será porque temos um mercado
interno que vai contrabalançar", disse Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da AHP.

Pelo segundo ano, a época alta vai ser com níveis de ocupação atípicos. A AHP realizou um inquérito entre 7 e 25 de
junho, antes da Alemanha ter colocado Portugal na lista vermelha, e os dados mostram que a média de reservas para
julho está na casa dos 43%, subindo ligeiramente para 46% em agosto. Em setembro, desce para 37% e sobe para 50%
em outubro.

Em 2019, a atividade turística em Portugal estava bastante dependente dos não residentes, sendo que os portugueses
contribuíram com cerca de um terço. Contudo, e tal como em 2020, os portugueses são neste ano são os principais
clientes da hotelaria. " Vamos ter um prejuízo gravíssimo nesta época alta", disse Cristina Siza Vieira.

Com perspetivas cinzentas, a hotelaria pede reforço de apoios. "Mais do que estar a pedir novas medidas (...) temos é
de aumentar a disponibilidade do plano reativar o turismo", defendeu Raul Martins.

"O decreto-lei está publicado, mas agora têm de ser definidos os critérios que vão permitir ao Banco de Fomento apoiar

40/85



as linhas capitalizar, tesouraria e divida subordinada, que são as três vias que existem. O que é urgente é que essa
definição exista. Temos a expectativa que seja feita até 15 de julho. E que possa ser posta em prática desde logo. É
urgente, mais do que no mês passado, porque estamos a entrar em julho e havia a expectativa de alguma ocupação, e o
que vamos ter é uma ocupação muito baixa e que não vai permitir ter resultados positivos de exploração em julho",
rematou.
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Passageiros de voos internacionais e cruzeiros começam esta 5.ª feira a
pagar taxa de 2 euros
Até ao final de setembro de 2022, o Governo vai ainda apresentar à Assembleia da República um estudo
sobre o impacto económico e ambiental destas taxas.

Os passageiros de voos internacionais e de navios cruzeiro começam esta quinta-feira a pagar uma taxa de carbono de
dois euros, que foi proposta pelo PAN no âmbito do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Segundo o diploma, publicado em Diário da República no dia 16 de fevereiro, que cria as taxas de carbono sobre as
viagens aéreas e marítimas, esta tarifa começa a ser aplicada esta quinta-feira e abrange os "factos tributários ocorridos
em ou após" esta data.

Até ao final de setembro de 2022, o Governo vai ainda apresentar à Assembleia da República um estudo sobre o impacto
económico e ambiental destas taxas.

De acordo com o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, esta taxa vai conduzir "milhões de
euros" para o Fundo Ambiental, contribuindo assim para a transição energética e para uma sociedade "mais forte e
sustentável".

O PAN propôs que estas receitas sejam aplicadas no financiamento da ferrovia "e na redução de emissões do setor
rodoviário, designadamente, na melhoria e aumento de disponibilidade dos transportes coletivos e em métodos de
transporte com menores emissões de CO2 [dióxido de carbono]".

A taxa incide sobre "a emissão de títulos de transporte aéreo comercial de passageiros com partida dos aeroportos e
aeródromos situados em território português e sobre a atracagem dos navios de passageiros nos terminais portuários
localizados em território de Portugal continental para abastecimento, reparação, embarque ou desembarque de
passageiros, respetivamente".

Esta taxa não se aplica às crianças com menos de dois anos, nem ao transporte público de passageiros no âmbito do
transporte marítimo e fluvial ou ao transporte aéreo de residentes nas regiões autónomas entre o continente e a respetiva
região e dentro da respetiva região.
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De fora ficam ainda "os navios 'ro-ro' de passageiros e as aterragens ou atracagens por motivos de ordem técnica,
meteorológica ou contingência similar".
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Passageiros de voos internacionais e cruzeiros começam a pagar taxa de
2 euros
Os passageiros de voos internacionais e de navios cruzeiro começam hoje a pagar uma taxa de carbono
de dois euros, que foi proposta pelo PAN no âmbito do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Os passageiros de voos internacionais e de navios cruzeiro começam hoje a pagar uma taxa de carbono de dois euros,
que foi proposta pelo PAN no âmbito do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Segundo o diploma, publicado em Diário da República no dia 16 de fevereiro, que cria as taxas de carbono sobre as
viagens aéreas e marítimas, esta tarifa começa a ser aplicada hoje e abrange os "factos tributários ocorridos em ou
após" esta data.

Até ao final de setembro de 2022, o Governo vai ainda apresentar à Assembleia da República um estudo sobre o impacto
económico e ambiental destas taxas.

De acordo com o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, esta taxa vai conduzir "milhões de
euros" para o Fundo Ambiental, contribuindo assim para a transição energética e para uma sociedade "mais forte e
sustentável".

O PAN propôs que estas receitas sejam aplicadas no financiamento da ferrovia "e na redução de emissões do setor
rodoviário, designadamente, na melhoria e aumento de disponibilidade dos transportes coletivos e em métodos de
transporte com menores emissões de CO2 [dióxido de carbono]".

A taxa incide sobre "a emissão de títulos de transporte aéreo comercial de passageiros com partida dos aeroportos e
aeródromos situados em território português e sobre a atracagem dos navios de passageiros nos terminais portuários
localizados em território de Portugal continental para abastecimento, reparação, embarque ou desembarque de
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passageiros, respetivamente".

Esta taxa não se aplica às crianças com menos de dois anos, nem ao transporte público de passageiros no âmbito do
transporte marítimo e fluvial ou ao transporte aéreo de residentes nas regiões autónomas entre o continente e a respetiva
região e dentro da respetiva região.

De fora ficam ainda "os navios 'ro-ro' de passageiros e as aterragens ou atracagens por motivos de ordem técnica,
meteorológica ou contingência similar".
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SIC NOTÍCIAS
01/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL SÍNTESE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 13706

REACH: -1

O certificado digital covid entra em vigor hoje em toda a União Europeia
O certificado digital covid entra em vigor hoje em toda a União Europeia

O certificado digital covid entra em vigor hoje em toda a União Europeia. O objetivo é facilitar a circulação entre países, o
documento comprova que o portador já foi vacinado testou negativo ou recuperou da doença a cada Estado membro
tem, no entanto, a possibilidade de recusar o justificado, é o que se passa, por exemplo, neste momento, na Alemanha.
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CMTV
01/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7980

REACH: -1

O certificado digital da covid dezanove entra hoje em vigor na União
Europeia para facilitar as deslocações entre países
O certificado digital da covid dezanove entra hoje em vigor na União Europeia para facilitar as
deslocações entre países

O certificado digital da covid dezanove entra hoje em vigor na União Europeia para facilitar as deslocações entre países
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RENASCENÇA ONLINE
01/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

GNR intensifica fiscalização de e para os locais de veraneio -
Renascença
Os militares da guarda vão privilegiar a atuação preventiva nos principais eixos rodoviários para garantir
fluidez de tráfego, apoiar pessoas e combater a sinistralidade rodoviária.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) intensifica, a partir desta quinta-feira, 1 de julho, e até 6 de setembro, o
patrulhamento, fiscalização e apoio aos utentes das vias rodoviárias para garantir a segurança nas deslocações e
eventos de verão.

Em comunicado, a GNR adianta que a operação "Hermes – Viajar em Segurança" visa garantir a segurança durante os
deslocamentos de e para os locais de veraneio e eventos de diversa natureza, próprios desta altura do ano.

"Tradicionalmente, durante a época estival, as vias rodoviárias registam um aumento substancial de tráfego,
consequência do afluxo de turistas estrangeiros, de emigrantes e das deslocações de cidadãos nacionais para locais de
veraneio no gozo das suas férias", refere a GNR.

Por isso, os militares da guarda vão privilegiar a atuação preventiva nos principais eixos rodoviários (autoestradas,
itinerários principais, itinerários complementares e estradas nacionais) para garantir fluidez de tráfego, apoiar pessoas e
combater a sinistralidade rodoviária.

A fiscalização dos militares vai incidir sobre manobras perigosas de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do
sentido da marcha, cedência de passagem, distância de segurança e circulação na via mais à direita.

A condução sob o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas, a condução sem habilitação legal, o excesso de
velocidade, a incorreta ou não utilização do cinto de segurança e/ou sistemas de retenção de crianças e o uso indevido
do telemóvel vão também ser fiscalizados pelos militares.

A GNR lembra que na última "Operação Hermes" foram fiscalizados 258.305 condutores, tendo sido detetados 3.189
crimes de âmbito rodoviário e 101.688 autos de contraordenação".
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BARLAVENTO
01/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Governo reconhece dois polos de inovação digital propostos pelo Algarve
O governo aprovou fundos para uma Rede Nacional de Digital Innovation Hubs, sendo que o Algarve
está presente com duas candidaturas reconhecidas.
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O governo aprovou fundos para uma Rede Nacional de Digital Innovation
Hubs, sendo que o Algarve está presente com duas candidaturas
reconhecidas.
No âmbito do Plano de Ação para a Transição Digital, o governo aprovou a medida n.º 8 – Digital Innovation Hubs para o
Empreendedorismo, a qual visa a dinamização de uma Rede Nacional a desenvolver em ligação com os clusters de
competitividade e centros de interface tecnológico reconhecidos.

Das três candidaturas em que o Algarve estava representado, duas delas foram reconhecidas, nomeadamente:

Candidatura 10 — Portugal Blue Digital Hub (com Universidade do Algarve);
Candidatura 13 — InnovTourism (com Algarve STP).

No entanto, mediante fusão de áreas de atuação e parceiros, a candidatura 9 – D2P2 — Data-Driven Public Policy
Innovation Hub, na qual participa diretamente a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do
Algarve, poderá ainda ser reconhecida, dada a relevância e importância da digitalização na Administração Pública.

José Apolinário, presidente da CCDR Algarve felicitou todas as entidades regionais envolvidas nas candidaturas,
agradecendo a sua participação e sublinhando que «foi dado mais um passo importante para a diversificação da nossa
base económica, concretizando alguns dos desígnios previstos na Estratégia Regional de Especialização Inteligente
(RIS3) do Algarve e na promoção da variedade relacionada entre as TIC, e no nosso caso, o Mar e o Turismo».

No despacho governamental, assinado pelo ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira,
fica também assente que a Rede Nacional estará interligada com a Rede Europeia de Digital Innovation Hubs, a
dinamizar pela Comissão Europeia no âmbito dos programas quadro europeus para 2021-2027.

(Link)
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TVI
01/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 76112

REACH: -1

Em pleno Verão e com a subida de casos covid na região da Grande
Lisboa, o setor do turismo é dos mais prejudicados e basta andar na rua
para perceber isso
É uma das zonas mais procuradas pelos turistas que chegam a Portugal, mas a diminuição de visitantes
nota-se nas ruas e nos alojamentos

Em pleno Verão e com a subida de casos covid na região da Grande Lisboa, o setor do turismo é dos mais prejudicados
e basta andar na rua para perceber isso. É uma das zonas mais procuradas pelos turistas que chegam a Portugal, mas
a diminuição de visitantes nota-se nas ruas e nos alojamentos, 15% das reservas que este hotel que tinha para a
primeira quinzena de Julho foram canceladas com o Reino Unido como mercado principal estão a viver de expectativas
para a segunda quinzena do próximo mês. Com estas questões todas estas novas regras que estão a colocar agora de
das quarentenas do os testes pcr sentimos muito receio das pessoas sentimos também um bocado de informação, as
pessoas não sabem bem, questionam muito ligam para o hotel para saber e quais são as condições. Com os casos de
COVID-19 a aumentarem, aumentam também as restrições e a frustração de quem quer trabalhar esta quarta-feira o
Presidente da República pediu paciência, mas ela está a esgotar-se. Eu tenho toda a paciência do há quase 2 , anos,
isto quer dizer a gente esgota quer dizer, os imposta lá todos quer dizer que as forças estão a os salários estão a depois
não desaparecem, portanto, é preciso haver uma resposta, é preciso dar oportunidade para nós trabalharmos não quer
apoios de que a trabalhar. Sem certezas no turismo, temos sempre as previsões das temperaturas, as máximas vão
aumentar de forma gradual nos próximos 2 dias com muitas cidades a ultrapassarem os 30 graus de máxima já esta
quinta-feira.

52/85



CORREIO DA MANHÃ
01/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

PARAÍSOS FISCAIS | TAXA DE EMPREGO | Reservas não chegam a
50%
Breves
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TECNO HOTEL
01/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Espanha ultrapassa Portugal na recuperação do volume de reservas de
hotéis
Tanto Espanha como Portugal têm mostrado uma forte recuperação nas reservas de hotéis nos últimos
meses. Portugal registou um pico significativo em 13 de maio, com 93%, enquanto Espanha estava nos
76% face aos dados de há dois anos. Ler mais

Mas no dia 2 de junho houve uma surpresa, quando a Espanha ultrapassou Portugal. Atualmente, Portugal está nos 76%
do volume de reservas de 2019, enquanto Espanha está nos 102%.

Embora haja sinais promissores, nem todos os países da Europa estão a recuperar ao mesmo ritmo que a Espanha.
Além de Portugal, os países com melhores perspetivas incluem a Irlanda e o Reino Unido, com volumes de reservas de
hotéis de 92% e 75% em relação ao mesmo período de 2019.

“As reservas regressam aos níveis pré-pandemias”

“Embora a pandemia esteja longe de terminar e todos os mercados na Europa estejam a gerir o impacto das restrições
de viagem e o ritmo da vacinação de uma forma particular, é muito promissor ver as reservas de hotéis em Espanha
regressarem aos níveis pré-pandemias, uma vez que tanto os espanhóis como os viajantes internacionais estão a
reservar entusiasticamente as suas férias e visitas por todo o país.” “, disse Sara Padrosa, diretora da SiteMinder para
Espanha.

“Houve uma série de mudanças a curto e a longo prazo nas preferências e comportamentos dos viajantes, e os
hoteleiros precisam de considerar como vão continuar a mudar nos próximos meses e anos”, continua Padrosa. “Esta
dinâmica é um sinal positivo de como estas mudanças estão a afetar o setor para redefinir como vão ser as  viagens 
em todo o continente, sem reduzir o mercado. É um cenário emocionante de ver e estamos satisfeitos por ver os
nossos hoteleiros fazerem o que fazem melhor: receber os hóspedes e satisfazer os clientes.”

Para mais informações, pode visitar siteminder.com/world-hotel-index.
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JORNAL DO ALGARVE
01/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: -1

Lista vermelha diminui esperança dos hoteleiros para o verão
Alemães obrigados a quarentena no regresso
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JORNAL I
01/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3100

REACH: 14000

Verão. Hotelaria pessimista porque retoma abortou, diz Raul Martins
Expectativa de reservas está abaixo dos 45%, sobretudo devido aos mercados britânico e alemão
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JORNAL DE NOTÍCIAS
01/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 109166

Moreira diz que Norte deve reclamar parcela proporcional à investida na
TAP
O presidente da Câmara do Porto defende que a região Norte deve reivindicar a entrega de uma parcela
idêntica ou proporcional ao que é investido na TAP para suprir as falhas do mercado e atrair operadores
privados.

O presidente da Câmara do Porto defende que a região Norte deve reivindicar a entrega de uma parcela idêntica ou
proporcional ao que é investido na TAP para suprir as falhas do mercado e atrair operadores privados.

"Temos de reivindicar que uma parcela idêntica ou proporcional ao que é investido na TAP nos seja entregue para que
consigamos cumprir com as falhas do mercado e atrair operadores privados", afirmou, acrescentando que o interesse
estratégico da TAP para o Porto e para a região é ser "bem servidos".

O independente participou, esta manhã, na reunião conjunta dos Conselhos Municipais do Turismo e da Economia, no
Teatro Rivoli, onde foram discutidos três pontos essenciais: o papel do transporte aéreo na cidade do Porto, a
capacidade do Município em capitalizar empresas e a apresentação do estudo sobre a forma como a cidade respondeu
à pandemia da Covid-19, revela a autarquia numa nota publicada ao final da tarde.

Lembrando que "o problema da TAP com o Porto é antigo", o independente, citado no texto publicado, reforçou a ideia de
que, enquanto operador público, a TAP não pode "fazer as escolhas que quer" e que "o interesse público não se esgota
numa cidade, numa região, num aeroporto".

Rui Moreira afirmou a sua disponibilidade "para a subsidiação da transportadora", desde que ela seja "capaz de cobrir as
falhas do mercado".

Para o autarca, essas falhas encontram-se num serviço regular para as ilhas, ou numa frota capaz de dar resposta em
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situações de emergência como o repatriamento.

Já o presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, considerou que "mais valia assumir que a TAP é uma
companhia que presta serviço só a Lisboa e fazê-la deixar o aeroporto do Porto". E acrescentou: "O Porto sempre foi um
fardo para a TAP e nós queremos aliviá-la desse fardo".

Moreira concorda que "mais cedo ou mais tarde" a região deve dizer que não quer que "a TAP cá venha", como reação à
estratégia de criação de um hub no Aeroporto de Lisboa e que estará a ser prejudicada pelo crescimento do Aeroporto
Francisco Sá Carneiro. "Isto não é uma mania da perseguição, é uma estratégia continuada da TAP", garante Rui
Moreira.

Para o presidente da autarquia, não chega o país dizer que é estrategicamente importante ter uma companhia aérea de
bandeira, na prática, acrescentou, seria a mesma coisa que dizer que "queremos ter a Torre Eiffel no Porto", rematou.

A discussão ficou concluída com a concordância na redação de uma moção a dirigir aos deputados da Assembleia da
República eleitos pelo Porto, ao Governo e ao Presidente da República expondo a visão dos conselheiros quanto à
reestruturação da transportadora.

"Não prevejo nada de bom, porque o silêncio tem sido sepulcral, mas tenho todo o gosto em ir ao Parlamento confrontá-
los com os "facts of life"", assumiu Rui Moreira, para quem "salvar dinheiro ao Tesouro não é uma atitude antipatriótica".

Na abertura da discussão, o vereador da Economia, Turismo e Comércio da Câmara do Porto, revelou que a TAP
pesará 25% nas operações no Aeroporto Francisco Sá Carneiro sendo que, "grande parte dos números dependem da
ponte aérea Porto-Lisboa".

Já as companhias estrangeiras "têm um peso relevantíssimo", continuou, defendendo que "a região tem que colocar em
cima da mesa que o financiamento à TAP tem que ser contrabalançado com financiamento das ligações aéreas às
regiões que não têm a TAP como companhia a efetuar o serviço".

O segundo ponto da reunião dos Conselhos Municipais de Turismo e de Economia esteve relacionado, no âmbito do
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do Banco do Fomento, com o apoio do Município às empresas e com a
vontade de que seja possível o envolvimento através de um fundo de capitalização, algo que só uma alteração na
legislação permitirá.

"Em 2020, avançámos com a ideia de um fundo municipal que fizesse capitalização de empresas", recorda Ricardo
Valente, mas a não existência de meios travou a iniciativa.

"A ideia é que esses meios possam ser criados para que o PRR não seja mais uma oportunidade perdida" explicou o
vereador, depois de expor que "é impossível financiar inovação se o meio de financiamento é a dívida", em detrimento do
capital e propor a criação de sociedades de desenvolvimento industrial e inovação (SDII).

"O que nos preocupa é a não territorialização das políticas associadas à bazuca", reforçou Rui Moreira. Nas palavras do
presidente da Câmara do Porto, "isto vai ser decidido pelos suspeitos do costume e para os suspeitos do costume".

No final da reunião, Ricardo Valente divulgou ainda o relatório dos "365 dias de resistência à pandemia", tendo adiantado
que em breve, o Município vai, também, disponibilizar um sistema de 'business inteligence' com estatísticas em tempo
real do ponto de vista das atividades económicas.
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JORNAL DE NEGÓCIOS
01/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • EDITORIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3620

REACH: 3700

A retoma intermitente
Por: Celso Filipe
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PÚBLICO
01/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 16700

REACH: 15000

Algarve admite limitar gozo de férias de Verão dos profissionais de saúde
Coordenador regional de covid, Jorge Botelho, critica decisão da DGS sobre fecho de escolas na região
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JORNAL DE NOTÍCIAS
01/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 35000

Reservas para hotéis de junho a outubro abaixo dos 45%
“A retoma do turismo em Portugal abortou”, diz a AHP. Cenário para este ano pode ser ainda mais
pessimista
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DN
01/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 822.50

REACH: 4100

“Retoma do turismo abortou”. Hotéis pedem reforço de apoios
Hoteleiros dizem que 2021 não vai ser “pior do que 2020, porque temos um mercado interno”
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DN
01/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • EDITORIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Quarta vaga vai de norte a sul
Por: Rosália Amorim
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RENASCENÇA ONLINE
01/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve admite limitações no gozo de férias dos profissionais de saúde -
Renascença
Secretário de Estado responsável pela coordenação do combate à Covid-19 no Algarve, Jorge Botelho,
foi surpreendido pelo fecho de escolas e defende a necessidade de uma terceira dose das vacinas.

Jorge Botelho, secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local e também coordenador do combate
à pandemia no Algarve, critica a decisão das autoridades de saúde de fechar escolas em cinco concelhos algarvios.

Em entrevista à Renascença e ao jornal 'Público', o coordenador regional do combate à Covid-19 aponta problemas e
atrasos na organização da vacinação no Algarve e defende o overbooking no agendamento para compensar as faltas
que têm aumentado.

A variante Delta está a tornar-se predominante e temos assistido a aumentos diários de casos. Como está a situação no
Algarve?

Está a crescer. Os números dizem-nos isso todos os dias. Não há como esconder. Tivemos altos, tivemos baixos, e
agora têm vindo a aumentar. Temos hoje 254 casos no Algarve, ontem tivemos 180, é um aumento em relação a ontem
e tudo o que seja aumentar é preocupante.

Quais são as causas? Não há uma causa unívoca.

Mas são comportamentos de risco, é possível dizer que as pessoas não estão a ter cuidado? Sim. Sabemos quais são
as regras, usar máscara, distanciamento social, evitar espaços fechados, estar vacinado, mas também sabemos que
as pessoas vacinadas podem ter a doença e passar a doença, não tendo aqueles sintomas mais graves. O que
estamos a verificar é que se calhar há uma fadiga da pandemia e há comportamentos de risco das camadas mais
jovens, não quer dizer que sejam os teenagers, ou as pessoas de 20 anos, são as pessoas que acham que o risco está
mitigado ou controlado e depois um jantar, uma festa de família…

E tem havido muitas festas ilegais no Algarve, tem havido notícia disso. Temos acompanhado as autoridades policiais.

71/85



No Algarve, há a população que vem do sul de Espanha, de jovens que vêm em grupos passar o fim do ano letivo e que
de alguma forma assumem comportamentos de risco. Sabemos que nos nossos aldeamentos turísticos e na própria
noite há uma determinada concentração de grupos na via pública e nos próprios apartamentos. Mas também sabemos
que esta não é a causa única. Uma festa familiar, um casamento, um jantar de empresa tudo isto [representa risco]. Há
esta perceção de que estamos muito mais vacinados, mais protegidos, que os mais velhos já estão protegidos pela
vacina e já não vão ter aquela mortalidade assustadora que estava a acontecer, de alguma forma achámos que isto
estava mais calmo. Mas sabemos que mesmo vacinados temos de continuar a usar máscara, a manter a distância
social, a mitigar os riscos. Esta é a questão essencial. Não quero pôr o enfoque nas autoridades nem nas pessoas. Há
uma multiplicidade de questões.

Acha que é necessário para o Algarve uma medida como a que existe para Lisboa de limitar entradas e saídas na
região? Confesso que não sou partidário, não sou defensor desse tipo de medidas. Acho que isto é mais pela supervisão
das autoridades, acho que não temos uma situação de descalabro na região, temos uma situação preocupante, mas
não de descalabro. Os focos principais são as cidades do centro. Amanhã [esta quinta-feira] o Conselho de Ministros vai
avaliar, a incidência tem vindo a aumentar, mas este foco principal agora é na zona do centro, Albufeira, Loulé, Faro e
um bocadinho Olhão. As pontas, digamos que a zona de Tavira, para o sotavento, e de Lagoa, para o barlavento, nesta
fase estavam mais protegidas.

Então que medidas deverão ser tomadas no Conselho de Ministros? A matriz de risco é conhecida e é um bom
instrumento de monitorização. Não sou partidário de fechar, ou de cercos, principalmente numa região turística, mas a
matriz deve ser aplicada enquanto existir e ela tem dado sinais aos senhores autarcas e a todas entidades públicas, e
sabemos com funciona. A previsibilidade das regras é um bem em si para que ninguém seja surpreendido com as
medidas que vão ser tomadas em relação aos pontos de liberdade para andar para a frente ou aos pontos de restrição
para ficar ou recuar.

Os autarcas mostraram-se muito zangados por causa da decisão no domingo de fechar escolas em cinco municípios.
Isso foi articulado com o Governo?

Não…

Apanhou de surpresa os autarcas e também apanhou de surpresa o Governo?Apanhou de surpresa o coordenador
regional. E apanhou de surpresa os autarcas e sabemos que foi uma decisão da saúde pública regional, que articulou
seguramente com a saúde pública nacional - porque sabemos o grau de autonomia e independência que a DGS tem, e
ainda bem. Por isso a decisão foi proposta pela senhora delegada regional de saúde à senhora diretora-geral que
seguramente validou em função dos números e do reporte da senhora delegada regional. A informação que tenho e
comprovo, pela reunião que tive com eles ontem, é que os autarcas envolvidos não souberam antecipadamente da
medida, souberam ao fim da tarde de domingo bem como eu soube ao fim da tarde de domingo, por isso, digamos foi
uma certa surpresa. Percebo perfeitamente o mal-estar e acho até que é justificado.

O fecho foi um exagero?Não acho que foi um exagero. Acho é que temos de concertar tudo. Isso é que é forma de
trabalhar. Nós reunimos ‘n’ vezes…

Então o que é que falhou?Foi uma perceção… às vezes nós estamos tão pressionados pelo trabalho que estamos a ter
e a envolvência dos números são tão fortes que às vezes nos esquecemos de coisas que considero básicas como dar
uma palavra, pôr ao corrente, envolver, não na decisão técnica mas na decisão do que é preciso fazer. E isso não foi
feito antecipadamente. Percebo perfeitamente o mal-estar dos autarcas, que foi também o meu, que foi manifestado, da
mesma forma que percebo a surpresa e o desconforto das famílias.

E do ministro da Educação…E, por dever de ofício, também do senhor ministro da Educação porque foi uma decisão da
autoridade regional de saúde e é importante que se sublinhe isso. Percebo o desconforto das famílias porque é domingo,
dia de bola, domingo à tarde, e as aulas às oito da manhã no dia seguinte não [vão acontecer].

António Costa tinha dito que as escolas seriam sempre as primeiras a abrir e as últimas a fechar. Esta decisão da ARS
Algarve não contradiz o primeiro-ministro?

Por isso a reação dos autarcas e a muita surpresa que houve com esta matéria. É uma decisão totalmente imputada à
autonomia e independência da autoridade regional de saúde. Não sei quem consultou. Não consultou seguramente os
políticos.

Quando as escolas foram fechadas naqueles cinco concelhos, havia 78 casos positivos entre as crianças, 52 turmas
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em isolamento, 1300 crianças em isolamento nos dois ciclos. Em todos os momentos, tem havido problemas, tem
havido isolamentos profiláticos durante 14 dias, isto é o normal. Acontece em Lisboa, em muitos sítios. Hoje [quarta-feira]
foi encerrada uma escola em Lagos. O que importa era manter o ciclo escolar. A delegada regional entendeu que a
incidência naqueles cinco concelhos justificava esta medida. Apanhou toda a gente de surpresa. Ninguém no Algarve
defende o fecho do Algarve.

Acha que as pessoas têm que aprender a viver com o vírus porque ele não se vai embora tão cedo?Não tenho dúvidas
que vão ter que viver com o vírus da mesma forma como vivemos com a gripe e com as outras doenças todas.
Devemos defender-nos e vacinarmo-nos para conseguir fazer uma vida mais ou menos tranquila.

Em relação à vacinação, o Algarve apresenta uma reduzida taxa de população com vacinação completa (29%). A task
force anunciou há três semanas que ia reforçar a vacinação no Algarve. Nada avançou?Temos tido alguns problemas
com a vacinação e o atraso do Algarve não é por acaso. Nos centros de vacinação, estamos a vacinar menos do que a
capacidade. Isso depende da organização do trabalho e das vacinas existentes. A organização do trabalho está a ser
primordialmente da parte da manhã e estamos a ter muitas faltas à vacinação. Falámos com a task force, reforçamos o
agendamento central. Neste momento, embora não estejamos na capacidade máxima, estamos a vacinar mais. Os
centros de vacinação têm os profissionais de saúde que são necessários. Temos é que ter um agendamento central
superior, um overbooking para colmatar uma ou outra falha na vacinação porque há pessoas que estão a faltar à
vacinação. A abertura para os maiores de 18 anos é uma boa notícia porque temos de aumentar as pessoas notificadas
para serem vacinadas. Também temos muitos casos de pessoas que vão à primeira vacina e faltam à segunda ou
porque acham que já estão bem ou porque pedem para reprogramar.

Os hospitais do Algarve têm capacidade para uma eventual subida no número de internamentos?Nós temos sempre o
plano de contingência do Verão no Algarve como é conhecido. Mas há uma realidade que é verdade, neste período crítico
da covid o Algarve conseguiu sempre desmultiplicar-se e até apoiou Lisboa e o Alentejo. Porquê? Porque criaram
soluções, sacrificaram férias, em nome da saúde pública e da comunidade. Foi um cenário de exceção e presto o
devido tributo às pessoas, aos médicos, às administrações e a toda a gente que trabalhou para que isto fosse uma
realidade.

Vai ser preciso sacrificar férias neste Verão também?Hoje mesmo a presidente do conselho de administração do centro
hospitalar do Algarve disse-me que estavam a programar as coisas e a fazer tudo para tentar evitar prejudicar a atividade
normal e já falava que se calhar os profissionais de saúde vão ter que sacrificar férias a que têm plenamente direito em
função de uma resposta atempada para controlar a pandemia.

Isso pode ser feito sem ser em estado de emergência?

Neste momento isso está na fase de gestão dos administradores hospitalares. Sim, desde que seja combinado com os
profissionais e os profissionais entendam. Quero prestar aqui um tributo a esses profissionais que têm dado tudo para
responder à comunidade.

O plano de contingência deste Verão será maior ou diferente do de anos anteriores?Não consigo responder. Isso é um
assunto do Ministério da Saúde.

O hospital de campanha de Portimão é facilmente reativável?Sim, tanto mais que ainda lá tem umas botijas grandes de
oxigénio que ainda não foram desativadas. Mas obviamente não queremos chegar a esse ponto.

Houve idosos vacinados no Algarve que morreram recentemente com covid. Já se sabe qual foi a variante?Não tenho
essa informação.

E relativamente a uma terceira dose, a ministra da Saúde admitiu esta semana que os mais vulneráveis tivessem uma
terceira toma. Isso vai acontecer?Não há ainda uma decisão política, mas eu concordo. Seguramente, vai ser
necessária.

Outra decisão de domingo passado foi a obrigação de quarentena para quem chegue do Reino Unido sem vacinação
completa. Esta decisão do Governo veio piorar ainda mais a situação do Algarve?Não tenho dúvida nenhuma que teve
muitos efeitos. Estávamos a receber larguíssimos milhares de turistas ingleses e a partir de uma certa altura foi a
debandada.

Esta quinta-feira entra em vigor o certificado digital. Tem esperança neste instrumento para a recuperação do turismo
algarvio?Tenho esperança que seja uma ferramenta muito útil para a nossa vida em sociedade. Pode ter um efeito
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benéfico para as pessoas se vacinarem e se testarem. Precisamos de aumentar o nível de certeza sobre as pessoas
com quem estamos. Não podemos coartar as liberdades de uma forma drástica. Temos de ter ponderação entre aquilo
que é a tranquilidade de saúde pública e a tranquilidade do uso das liberdades.

Conhece bem o Algarve. Como é que a região vai recuperar? Teremos um novo Algarve depois desta pandemia?Esta
pandemia afeta o turismo de uma forma brutal e a pressão dos políticos e da região como um todo é agir sobre a base
económica da região, tentando encontrar outras soluções para dar emprego às pessoas. A sustentabilidade de uma
sociedade só se consegue com emprego.

O desemprego no Algarve está a subir muito.Sim e por isso é essencial que a base económica da região possa ser
diversificada, mas também não podemos deitar fora o que fizemos em termos de turismo.
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Viajantes menores acompanhados por vacinados contra a Covid
dispensados de isolamento
Só as crianças até 12 anos estão dispensadas de apresentar antes do embarque um teste para
despistagem da infeção.

Menores de 18 anos estão dispensados de isolamento de 14 dias imposta aos viajantes provenientes do Reino Unido se
estiverem acompanhados por adultos com vacinação completa, que também estão isentos, confirmou esta quarta-feira
o Governo português.  Quando anunciou, num despacho publicado no domingo à noite, que o Reino Unido foi incluído na
lista de países cujos cidadãos serão sujeitos a isolamento de 14 dias após entrada em Portugal continental, a situação
não era clara.  O despacho também impõe também aos passageiros provenientes da África do Sul, Brasil, Índia e Nepal
um período de isolamento profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde.  A ordem
determinava que os passageiros provenientes do Reino Unido ficam dispensados "se munidos de comprovativo de
vacinação" completa, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a covid-19 autorizada na União Europeia. Turistas
e emigrantes surpreendidos com a decisão procuraram esclarecimentos junto das companhias aéreas e postos
consulares através das redes sociais.  Esta quarta-feira, o Ministério da Administração Interna confirmou à agência Lusa
que "os passageiros menores que cheguem a Portugal em voos com origem no Reino Unido estão isentos da
obrigatoriedade de isolamento se acompanhados por maiores com certificado de vacinação do Reino Unido". O
Ministério remete para o Decreto-Lei 54-A/2021, promulgado na quinta-feira, que regula o Certificado Digital Covid da
União Europeia.  Este diploma, além de admitir certificados emitidos por países terceiros, como o Reino Unido, estipula
que os menores que cheguem do Reino Unido estão dispensados de isolamento se um dos pais, ou outro
acompanhante responsável, apresentar um certificado de vacinação válido.  No entanto, só as crianças até 12 anos
estão dispensadas de apresentar antes do embarque um teste para despistagem da infeção por SARS-CoV-2, seja PCR
ou rápido de antigénio, com resultado negativo, pelo que menores entre 12 e 16 anos ainda têm de apresentar este
documento. As exceções ao isolamento são as relacionadas com os passageiros que se desloquem em viagens
essenciais e cujo período de permanência em território português, atestado por bilhete de regresso, não exceda as 48
horas. Participantes em 23 competições desportivas profissionais internacionais a realizar em Portugal entre 28 de junho
e 11 de julho, também estão isentos de cumprir período de isolamento de 14 dias. Esta resolução é válida até pelo
menos às 23h59 de 11 de julho.  A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.940.888 mortos no mundo,
resultantes de mais de 181,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em
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Portugal, morreram 17.096 pessoas e foram confirmados 879.557 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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A praia do Pego Fundo, em Alcoutim é o contraste perfeito entre a serra
e o rio Guadiana
A praia do Pego Fundo, em Alcoutim é o contraste perfeito entre a serra e o rio Guadiana

A praia do Pego Fundo, em Alcoutim é o contraste perfeito entre a serra e o rio Guadiana
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Reservas em baixo, falta de trabalhadores e fé no mercado interno.
Assim se perspetiva o verão na hotelaria
A AHP realizou um inquérito a 600 hotéis sobre as perspetivas para os próximos meses. Lisboa com
pior registo de intenções de reservas para o verão Lisboa com pior registo de intenções de reservas para
o verão

Falta de trabalhadores no setor, uma perspetiva “medíocre” de reservas até outubro e uma elevada dependência do
mercado nacional. Este é o cenário traçado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) para o período de verão,
após inquirir 610 unidades hoteleiras nacionais.

Um dos maiores constrangimentos revelados pelo ‘Inquérito AHP, perspetivas verão 2021’, realizado entre os dias 7 e 25
de junho, é a dificuldade em contratar mão-de-obra para fazer face à operação da época. A maioria dos hotéis, 68%,
admite ter intenções de contratação sazonal mas 64% diz não estar a conseguir recrutar extras.

“68% dos inquiridos tem intenção de reforçar as equipas através da contratação de trabalhadores em regime de
contratos a termo para responder aos picos de procura. No entanto, destes 68%, 64% dizem que estão com muita
 dificuldade na contratação de trabalhadores para responder a este período. É algo que temos sentido muitíssimo,
sinalizado por todo o país mas particularmente mais gravoso no Algarve, na região Centro e nalgumas sub-regiões do
Alentejo. De facto, há muita dificuldade de contratação de trabalhadores. Alguns destes trabalhadores fizeram um ‘shift’
para outras áreas, outros ainda estão a receber subsídio de desemprego e portanto há também alguma dificuldade em
aceitar trabalho temporário quando ainda estão a receber o subsídio”, enquadrou a  vice-presidente executiva da AHP na
apresentação do inquérito à imprensa que decorreu esta quarta-feira, 30.
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Para Cristina Siza Vieira, esta é já uma situação comum a muitos hotéis. “Mais do que sérias dificuldades na
contratação, muitos dos inquiridos não conseguem atender ao reforço em alguns segmentos. Daí a nossa imensa
preocupação e susto em pensar que mesmo as unidades que tinham hóspedes não poderiam servi-los nos
restaurantes. Era impossível alimentar os hóspedes que tínhamos se não fosse nos restaurantes e bares dos hotéis.
Não havia trabalhadores para fazer ‘room service’ nem logística nem capacidade para o efeito”, refere, recordando o
período  em que a hotelaria aguardava resposta do governo sobre se seria abrangida pelas últimas restrições aplicadas
no âmbito da pandemia aos restantes restaurantes.

Lisboa  com pior registo de intenções de reservas para o verão Para os próximos três meses as perspetivas de reservas
são mornas com uma média nacional de 43% para o mês de julho, 46% para agosto e 37% para setembro. As previsões
foram feitas, sublinha Cristina Siza Vieira, ainda com alguma expetativa uma vez que à data do inquérito o cenário era 
“razoavelmente otimista relativamente às obrigatoriedades dos passageiros do Reino Unido que chegam a Portugal.
Houve um agravamento que não está refletido neste inquérito”, alerta.

Para o Algarve o mês de agosto é o que representa  uma maior intenção de reservas. Já na Madeira há um aumento
assinalável em setembro.

“Lisboa tem o pior registo de intenções e de reservas no verão (cerca de 30%)  e tem uma previsão para outubro de
crescimento. Há uma expetativa grande em Lisboa com o mercado norte-americano e brasileiro a partir de outubro”,
analisa a responsável.

Os dados divulgados pela AHP revelam ainda que as reservas de grupo (a partir dos 10 quartos) não têm expressão nos
números dos próximos meses. “Não há reservas de grupo. 71% dos inquiridos diz que tem menos de 20% de reservas
de grupo.  Há uma dependência das reservas individuais”, conclui a vice-presidente  executiva da associação que
representa os hoteleiros portugueses.

A seguir ao verão, outubro é o mês mais otimista para o turismo nacional com 50% de reservas previstas. Apesar da
ligeira subida este é um valor “ainda muito longe do necessário para permitir às empresas sobreviver”, explica. “As
reservas são muito medíocres. Não vamos “embadeirar  em arco” a pensar que vai haver uma retoma a partir de
outubro”, alerta.

Esta expetativa de um aumento da procura para este mês prende-se com a esperança num “maior índice de vacinação
e com a pujança do certificado verde” que venha a imprimir uma maior dinâmica nas viagens. A retoma do mercado
norte-americano é outro dos fatores que alimenta a esperança numa operação superior à de verão neste mês.

Já durante os meses de julho, agosto e setembro é do mercado doméstico que a hotelaria irá viver. 88% dos hotéis que
responderam ao inquérito da AHP assumem que os turistas nacionais serão o principal mercado, seguindo-se a
Espanha (69%) e a França (50%).
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“Existem Diamantes no Algarve”
A deputada da Assembleia da República, Ana Passos, escreve sobre a proposta de criação de uma Área
Marinha Protegida de Interesse Comunitário, a localizar ao largo de Lagoa, Silves e Albufeira, numa área
onde se encontra o Recife Natural Pedra do Valado, na sua primeira crónica no POSTAL

Caro(a) Leitor(a),

1. Nesta minha primeira crónica, o assunto que vos trago aqui hoje prende-se com uma proposta de criação de uma
Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário (AMPIC), a localizar ao largo de Lagoa, Silves e Albufeira, numa área
onde se encontra o Recife Natural Pedra do Valado, e que me tem merecido uma atenção muito especial, não só pelo
que representa ao nível da sustentabilidade ambiental como também pela importância social e económica para a região
do Algarve.
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2. Esta proposta que foi entregue ao Governo, a 07 de Maio deste ano, pelos promotores da iniciativa, a Fundação
Oceano Azul e o Centro de Ciências do Mar (CCMAR), da Universidade do Algarve, resultou de um processo inovador e
dinâmico que envolveu, desde a primeira hora, os autarcas de Lagoa, Silves e Albufeira, a Região de Turismo do Algarve,
as Associações de Pescadores e as Organizações Ambientais no sentido de se preparar um documento o mais
completo possível, nas suas diferentes dimensões, acautelando e salvaguardando a maioria das preocupações
manifestadas pelos diferentes protagonistas.

FOTO D.R.

3. Da caracterização minuciosa dos habitats que constituem a Área Marinha a proteger, fica claro que a importância
destes recifes rochosos é inquestionável visto funcionarem como áreas de reprodução, de maternidade, de viveiro, de
abrigo e de alimentação, quer para espécies com valor comercial, como por exemplo dourada, pargo, e sargo, assim
como para espécies ameaçadas, como são exemplo o cavalo-marinho e o mero. Num total de 889 espécies, 19 têm
estatuto de conservação e 45 não se encontram em mais nenhum outro local da costa portuguesa. Logo, estamos
perante uma área com um património natural inestimável que se constitui como um verdadeiro diamante da nossa região
que importa preservar e defender.

4. Uma característica muito interessante e relevante nesta iniciativa é o facto de se alicerçar no conhecimento científico e
de este servir como motor da tomada de decisão política. Esta é a estratégia certa, especialmente quando estão em
causa questões tão sensíveis como a sustentabilidade de um ecossistema frágil, como é um Recife Natural, que para
além do elevado valor em termos de biodiversidade marinha serve também de fonte de rendimento para várias
comunidades piscatórias.
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5. Termino com uma nota pessoal ao afirmar que sinto um enorme orgulho nas instituições e nas gentes da minha
região que souberam unir esforços no sentido de preparar uma proposta de Área Marinha Protegida que cumpre com as
exigências dos tempos atuais, no que respeita a um desenvolvimento sustentável e de preservação do meio marinho,
mas também compatibiliza esta dimensão ambiental com a dimensão económica e social acautelando o bem-estar de
todas e todos os que fazem do mar o seu modo de vida.

Um bem-haja e desejos de muita saúde.

Até breve!
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Rede INVEST ALGARVE debateu presente e futuro do turismo na região
Os parceiros da Rede INVEST ALGARVE reuniram no final da semana passada para discutir o futuro de
um sector estratégico. O encontro decorreu online e contou com cerca de 40 participantes.

Os parceiros da Rede INVEST ALGARVE reuniram no final da semana
passada para discutir o futuro de um sector estratégico. O encontro
decorreu online e contou com cerca de 40 participantes.
A COVID-19 e as dificuldades que os empresários algarvios têm enfrentado foram protagonistas desta reflexão conjunta,
em que se ficou a saber que, desde o início da pandemia, 55 mil empresários recorreram ao Gabinete do Empreendedor
da Região de Turismo do Algarve para esclarecimentos sobre a situação.

Recordando que as empresas «também são o motor do Algarve», a vice-presidente do Turismo do Algarve, Fátima
Catarina, sublinhou que «numa altura em que as empresas estão a tentar retomar a sua atividade é fundamental
reconhecer o seu desempenho».

E aproveitou a ocasião para reforçar a importância da existência do Prémio Nacional de Turismo.

A ocasião serviu também para apresentar aos parceiros da Rede INVEST ALGARVE o Plano de Ação «Reativar o
turismo, Construir o futuro».

A tarefa coube a Carlos Abade, do Turismo de Portugal, que explicou que se trata de um «guião orientador para o
relançamento do turismo pós COVID-19».

O Plano de Ação destina-se ao público e ao privado, «pretende estimular a economia e a atividade turística» e tem como
uma das principais metas alcançar os 27 mil milhões de euros em receitas turísticas em 2027.

Para lá chegar, será fundamental o sucesso de projetos como o aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira,
aspirante a Geoparque Mundial da UNESCO.
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A diretora científica do projeto, Cristina Veiga Pires, partilhou o desejo de transformar a área num «elo potenciador de
uma maior valorização e promoção do local e regional a nível internacional, contribuindo para a preservação do
património geológico e cultural e valorizando o próprio território».

No decurso da reunião, Marco Vieira, da Associação Empresarial da Região do Algarve (NERA), destacou o lançamento
do «1º Concurso de projetos empresariais inovadores – INOVA ALGARVE 2.0», que visa premiar os melhores e mais
inovadores projetos empresariais desenvolvidos por PME da região do Algarve.

Revelou que o concurso já está aberto e que as candidaturas podem ser feitas até 3 de setembro. A informação
detalhada sobre esta iniciativa pode ser consultada em aqui.

Também o Programa Regional de Ecoturismo esteve em cima da mesa. Foi partilhado por Ema Mendonça, do Turismo
do Algarve, entidade que, a nível regional, coordena o Programa.

Está já criado um Grupo de Trabalho, que integra o Turismo do Algarve, a AMAL, a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Algarve, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas e a Associação Almargem.

A tarefa é exigente, já que o Programa deverá, entre outras coisas, identificar, equipamentos, infraestruturas e
instalações existentes que estejam aptos para o Ecoturismo, bem como propor eco roteiros pelo património natural,
cultural e histórico da região para passeios ou trilhos e ecopistas para a prática de desporto.

A Rede INVESTALGARVE – Rede de Apoio ao Desenvolvimento Económico – é uma parceria regional, formalizada em
2015 e liderada pela AMAL.

É constituída por cerca de 40 entidades públicas e privadas que trabalham em conjunto para facilitar e estimular a
iniciativa empresarial.

Neste âmbito, a Comunidade Intermunicipal do Algarve organiza regularmente sessões dirigidas a quadros dos
municípios e de outras entidades locais e regionais, com vista à operacionalização de um sistema integrado de resposta
a promotores de projetos de investimento e criação de emprego.

São encontros de partilha de experiências e de transmissão de conhecimento, que têm sempre um tema âncora para
capacitação e debate.

As sessões inserem-se no projeto INOVA 2.0, que tem o apoio do FEDER, através do Programa Operacional Regional
CRESC ALGARVE 2020.
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BARLAVENTO
30/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve acolhe Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo em novembro
A 32ª edição do Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, organizado pela Associação da Hotelaria de
Portugal (AHP), está agendado para os dias 11 a 13 de novembro, no Algarve
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