
JORNAL DE NEGÓCIOS

08/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Como a previsão de um verão “bom” acabou em dois meses |
Agências de Viagens já pagaram 31 milhões em reembolsos
Como a previsão de um verão “bom” acabou em dois meses | Agências de Viagens já
pagaram 31 milhões em reembolsos
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JORNAL I

08/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

PIB. Bruxelas mantém meta de crescimento nos 3,9% este ano
Comissão Europeia revê em alta o crescimento do PIB da zona euro, regressando a
economia europeia ao nível pré-crise em 2022
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JORNAL DE NOTÍCIAS

08/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ERIKA NUNES

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

Emitidos 1,65 milhões de certificados, mas só são usados para
Viajar
AHRESP quer que documento permita o funcionamento sem restrição
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ECONOMIA ONLINE

08/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Restauração aprova teste Covid-19 à entrada: “Medidas que
permitam trabalhar mais são sempre positivas”
Os restaurantes ouvidos pelo ECO concordam com a exigência de teste à Covid-19 à
entrada, se isso permitir fechar depois das 15h30 aos fins de semana nos concelhos de
risco muito elevado.

Os restaurantes contactados pelo ECO dizem ver com bons olhos a introdução de testes à Covid-19 à
entrada dos estabelecimentos, se isso os permitir operar com menos restrições. Nos concelhos de maior
risco, onde os horários são mais limitados, a medida poderia representar um balão de oxigénio para o
negócio, numa altura que o setor continua a ser fortemente castigado pela pandemia.

O Observador avançou que o Governo está a estudar a introdução de testes à Covid-19 para o acesso a
restaurantes. De acordo com o jornal, a intenção é a de que, nos concelhos de risco muito elevado,
estes estabelecimentos possam continuar abertos para lá das 15h30, servindo os clientes que aceitem
submeter-se ao despiste do coronavírus, ou que, presumivelmente, já tenham anticorpos naturais ou
derivados da vacina.

O concelho de Albufeira é um dos que está sujeito a medidas mais apertadas há já duas semanas. Aos
sábados e domingos, o comércio tem de encerrar portas depois do almoço, incluindo os restaurantes. E
também existem limitações nas lotações, tanto para o interior como para as esplanadas.

O proprietário do restaurante Louro & Salsa, localizado precisamente em Albufeira, concorda com a
introdução de testes para entrar nos restaurantes e explica ao ECO que “todas as medidas que permitam
a restauração trabalhar mais são sempre positivas. Apesar de concordar com a possibilidade que estará
em cima da mesa, João Soares alerta que pode ser “uma medida discriminatória”, mas ainda assim
afirma que a “lei é que manda”.

O Louro & Salsa tem fechado às 15h30 aos fins de semana e às 22h30 durante a semana. O
proprietário alerta que, para além desta restrição, que não é benéfica para o setor, há outro problema: a
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falta de turistas, que não está a permitir ao trabalhar a todo gás. “No Algarve, estamos a sofrer
bastante, porque vivemos de turismo e alguns negócios já fecharam portas”, avisa o empresário.

Em Lisboa, a restauração também tem que fechar portas aos fins de semana pouco depois da hora de
almoço. O proprietário do Restaurante Belmiro diz ao ECO que a possibilidade avançada na imprensa é
uma “excelente ideia” e só o facto de estarem abertos durante o dia todo de sábado “seria fantástico”,
defende Belmiro Jesus.

Governo pondera testes à Covid-19 para acesso a restaurantes Ler Mais

Apesar de concordar totalmente com a ideia, alerta que a medida “vai provocar desconforto nos
clientes”. O proprietário do Restaurante Belmiro justifica que as pessoas vão ao restaurante para
almoçar ou jantar descansadas e vão ter que fazer mais um teste. No entanto, destaca que “é a única
alternativa” para o setor continuar a abrir o dia todo ao fim de semana.

Numa altura em que o Porto já recuou para uma fase intermédia do desconfinamento e corre o risco de
enfrentar as restrições mais apertadas, o proprietário e chefe da Churrasqueira Portuguesa da Maia
Steakhouse também concorda “a 100%” com esta possibilidade. “É preciso fazer alguma coisa para
continuarmos a trabalhar. É melhor isso do que ter que fechar às 15h30 ao fim de semana”, destaca
António Sequeira.

O proprietário e chefe da Churrasqueira Portuguesa da Maia Steakhouse diz que, com esta testagem em
massa, as “pessoas vão sentir-se mais seguras ao entrar num restaurante”. Para além da Steakhouse
da Maia, Antonio Sequeira é proprietário da Churrasqueira Portuguesa no Porto, Penafiel e Matosinhos.

A aprovação não é unânime. O chefe Vasco Santos, do restaurante Euskalduna, considera que a medida
“não faz muito sentido”, mas ressalva que prefere assim do que ter que encerrar mais cedo. “Se esta for
uma medida que possibilite as pessoas de ficarem até mais tarde nos restaurantes aos fins de semana e
feriados, apesar de considerar que não faz muito sentido, prefiro isso a ter que encerrar mais cedo”,
destaca o chefe portuense.

Posso ir jantar fora? 11 respostas sobre o desconfinamento Ler Mais

O chefe Vasco Santos tem dúvidas de como vão ser feitos os testes. “Vamos nós pôr o cotonete
[zaragatoa] no nariz dos clientes? Não faz sentido nenhum”, destaca. Além do mais, mostra-se
apreensivo com a forma como as pessoas poderão reagir. “Vai existir o cliente que vai achar muito
estranho e vai optar por não ir aos restaurantes, e depois vai existir o cliente que até se vai sentir mais
seguro e que não se importa”.

A medida ainda não está fechada, nem é oficial. Segundo o Observador, para já, certo é que não se irá
aplicar aos almoços durante a semana. A intenção é que os restaurantes localizados em concelhos de
risco muito elevado não sejam obrigados a fechar às 15h30 nos fins de semana e possam ficar abertos
até mais tarde, desde que os clientes apresentem um teste negativo à Covid-19.

Todos os proprietários ouvidos pelo ECO dizem que os testes à Covid-19 devem ser comparticipados
pelo Governo. “Seria justos os testes serem comparticipados pelo Governo ou pelas autarquias. Não
deve recair sobre as empresas, porque já temos muitos custos e pouca faturação. Se o custo recair
sobre as pessoas, também será complicado. Se as pessoas vão gastar dinheiro num teste, já não vão
gastar nos restaurantes”, afirma o proprietário do Louro & Salsa.

O chefe Vasco Santos diz, por sua vez, que as autarquias deviam ajudar na comparticipação dos testes,
tendo em conta que “nada fizeram, até agora, para apoiar o setor”, acusa. Já o proprietário do
Restaurante Belmiro defende que os testes deveriam ser comparticipados pelo Governo, até porque
afirma que “até agora não teve qualquer apoio do Executivo”. “É uma obrigação do Estado pagar estes
encargos”, afirma.

O ECO contactou também a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP),
mas não obteve resposta até ao fecho deste artigo.
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JORNAL DO ALGARVE

08/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Empresários pedem avanço da vacinação no Algarve
Empresários do setor da hotelaria no Algarve pediram na semana passada o avanço da
vacinação e testagem em massa na região, assim como uma discriminação positiva para
os portadores de certificado digital, reivindicações que vão entregar ao Governo
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JORNAL DO ALGARVE

08/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: -1

Previsão de reservas "baixíssima" em agosto
A previsão de reservas na hotelaria para agosto é de apenas 46%, segundo um inquérito
realizado pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), que considerou um valor
“baixíssimo”
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CORREIO DA MANHÃ

08/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • EDGAR NASCIMENTO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

Mais concelhos com recolher obrigatório
Aumento de casos nos últimos tempos deverá obrigar vários municípios a recuar na fase
de desconfinamento
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A VOZ DO @LGARVE

07/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

UAlg inaugura primeiro Laboratório Colaborativo do Turismo
O primeiro Laboratório Colaborativo do T urismo e Inovação, KIPT  (Knowledge to
Innovate Professions in T ourism) vai ser inaugurado no dia 8 de julho, pelas 17h30, numa
cerimónia que terá lugar no Auditório Verde do campus de Gambelas da Universidade do
Algarve.

Com abrangência geográfica alargada a todo o território nacional, o KIPT é o resultado da congregação
de esforços de um conjunto de empresas, associações e instituições de ensino superior. Integram este
laboratório a Universidade Europeia, através da Faculdade de Turismo e Hospitalidade (entidade
proponente), contando com uma liderança conjunta da Universidade do Algarve / Centro de
Investigação, Desenvolvimento e Inovação em Turismo (CiTUR); ATA- Associação de Turismo do
Algarve, Universidade de Évora (CEFAGE e CIDHEUS); Cooperativa de Formação e Animação Cultural,
CRL / Universidade Lusófona; Instituto Politécnico de Leiria; Instituto Politécnico de Bragança; Uniaudax -
Centro de Empreendedorismo e Inovação / Instituto Universitário de Lisboa (ISCTE);
ADVANCE/ISEG/Universidade de Lisboa; Algardata, Sistemas Informáticos, SA; Associação da Hotelaria,
Restauração e Similares de Portugal; SGS Portugal; Associação de Turismo do Algarve; Salvor –
Sociedade de Investimentos Hoteleiros, SA. – Pestana Hotel Group; Vila Galé – Sociedade de
Empreendimentos Turísticos, SA; Hoti Star- Portugal Hotéis, SA; Media Invest Mitg Lda; Prizmakat Lda;
Blue Geo Lighthouse, Lda; Logical Safety S.A; Upstream – Valorização do Território, S.A.

A sessão, com transmissão simultânea online, conta com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, Manuel Heitor, e da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

O KIPT pretende contribuir, através de atividades de investigação e inovação, para o desenvolvimento
mais resiliente e mais sustentável do turismo, assumindo o fator humano como o centro dos processos
de inovação e das vantagens competitivas da indústria.

Consulte o programa do evento aqui.

O evento pode ainda ser assistido online em: https://bit.ly/3woMAAK.

Por: UAlg
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VISÃO

08/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 38

PROGRAMA • SUPLEMENTO - GUIA

VISÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5862

REACH: 33100

Algarve - Dormir/Comer/Ver/Fazer
25 escolhas

19/53



20/53



21/53



22/53



23/53



24/53



25/53



26/53



27/53



VISÃO

08/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 36

PROGRAMA • SUPLEMENTO - GUIA

VISÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5862

REACH: 33100

Férias? Tem de ser aqui.
A Quinta do Lago é um dos mais bonitos resorts da Europa
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VISÃO

08/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • SUPLEMENTO - GUIA

VISÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 293100

REACH: 33100

Cidades com vista para a praia
Do Barlavento ao Sotavento, fomos à descoberta e Lagos, O lhão e Vila Real de Santo
António
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ALGARVE VIVO

07/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • BIMESTRAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Escola de Hotelaria de Portimão sensibiliza para a presença
feminina no setor do turismo
A Escola de Hotelaria e T urismo de Portimão desenvolveu um projeto integrador neste
ano letivo de 2020/2021 que tinha como objetivo sensibilizar para a importância da
empregabilidade das mulheres no setor do turismo
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Consciencializar para a igualdade de oportunidades na liderança e prevenir desigualdades e
discriminação foram algumas das intenções das atividades desenvolvidas pelos alunos dos primeiros e
segundos anos das turmas dos cursos técnicos de cozinha e pastelaria e o de restaurante bar.

O primeiro passo foi enviar um inquérito a unidades hoteleiras do concelho para recolher dados sobre a
quantidade de trabalhadores do sexo feminino em cada setor, quais as competências profissionais
associadas às mulheres e as dificuldades mais notórias.
Apesar da reduzida amostra a Escola de Hotelaria constatou que havia uma grande disparidade nos
diferentes setores.

Já no segundo semestre foi promovido um webinar por Patrícia Correia, diretora geral do Monte Santo
Resort, formadora da EHT Portimão e delegada regional da ADHP.

Houve mais tarde, o desenvolvimento de uma campanha para as redes sociais da Escola para sensibilizar
a comunidade para esta temática.
Devido a esta campanha, a professora Ana Ruas e a formadora Daniela Silvestre dinamizaram uma
palestra na Universidade do Algarve para os alunos do 1º ano do Mestrado em Gestão de Recursos
Humanos, no dia 18 de junho.

Link
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VISÃO

08/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 90

PROGRAMA • ZOOMARINE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5862

REACH: 33100

30 anos de amor pela natureza
O tempo voa e o Zoomarine, uma verdadeira instituição na defesa dos animais e na
conservação da natureza, completa 30 anos
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DN

08/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS REIS RIBEIRO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Quarta vaga da pandemia tira 1,5 mil milhões de euros à
economia
Crescimento previsto nos 27 da Europa (UE) para 2021 subiu de nível entre maio e agora
em todos os países menos Portugal e Finlândia, que ficaram na mesma, revelou a CE
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JORNAL DO ALGARVE

08/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Isilda Gomes quer medidas urgentes
A presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, pediu na semana passada à
secretária de Estado do T urismo, Rita Marques, que se tomem medidas urgentes e
extraordinárias para aliviar as restrições e mitigar os impactos negativos no tecido
empresarial da região
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NOVO

07/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Preocupação em Faro: “Se perdermos o Verão suspeito que
venha aí uma onda de falências e desemprego”
O presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, está certo que o concelho
vai recuar no ...

O presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, está certo que o concelho vai recuar no
desconfinamento após a próxima reunião do Conselho de Ministros, esta quinta-feira. A regra dita que os
concelhos com uma taxa de incidência superior a 240 casos por cem mil habitantes nos últimos 14 dias
voltam a ter regras mais apertadas.

“A evolução dos números vai nesse sentido. Apesar de não haver crescimento de casos graves nem de
óbitos, o certo é que o número de transmissões continua e agora em população mais jovem. Não
duvidamos que o Governo fará com que vários concelhos do Algarve recuem, entre eles Faro”, começou
por explicar ao NOVO.

Independentemente das medidas que venham a ser implementadas, o autarca defender ser essencial
“mais articulação com as autoridades que estão no terreno e que não se tomem decisões drásticas sem
aviso prévio”. E considera também que ajudaria se as pessoas sentissem que as autoridades têm uma
estratégia muito clara e definida. “Sei que os acontecimentos fazem mudar as prioridades, mas mudar de
rumo a todo o momento não é bom e é destrutivo para a economia local”, lamentou.

As limitações impostas para combater a pandemia deixaram a região do Algarve numa situação delicada.
Depois das limitações que foram sendo impostas ao longo do último ano e meio pelo Executivo de
António Costa e do impacto da decisão do Reino Unido - que colocou Portugal na lista amarela,
obrigando os cidadãos a uma quarentena de dez dias e dois testes PCR no regresso ao país -, o autarca
de Faro duvida que a região consiga resistir a mais um recuo.

“Se perdermos este Verão turístico, suspeito que venha aí uma onda de falências e desemprego.
Certamente voltaremos a fechar ao fim-de-semana, os turistas não vêm, e nós vamos viver ‘um
Inverno’ durante estes meses de Julho e Agosto”, disse, apontando que já existem muitas pessoas em
situação de trabalho precário na região.

Se os estabelecimentos não conseguirem funcionar durante a época alta, o autarca antevê que os
meses de Inverno sejam mais uma época de retracção e dificuldades.

“As empresas já não têm reservas e todos sabemos que o turismo é umas das mais importantes
actividades nesta região”, alertou Rogério Bacalhau, referindo que, se assim for, o Estado terá que
intervir.
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“O Executivo terá de prolongar as moratórias, o lay-off e outras medidas para além de Setembro. No
que diz respeito aos apoios já anunciados, é preciso fazer os pagamentos em tempo útil para ajudar os
empresários”, disse o autarca ao NOVO, recordando que o território “foi essencial para a recuperação do
país após a crise de 2011”.

Rogério Bacalhau assegura que a autarquia de Faro vai continuar a ajudar os seus habitantes com a
criação de programas, mas admite que é cada vez mais difícil colmatar os prejuízos provocados pelas
restrições.

“Não conseguimos prever o comportamento da curva pandémica e, por isso, os empresários têm-nos
feito sentir que a incerteza é muito grande. Tentamos ajudar, mas por mais incentivos que criemos e
iniciativas que tomemos de dinamização da economia local, essas ajudas são sempre poucas. Há que
unir esforços e trabalhar no mesmo sentido para que possamos construir respostas eficazes e que
realmente ajudem quem precisa e quer levar em frente os seus negócios”, terminou.
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SIC NOTÍCIAS

07/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Cerca de 800 estudantes espanhóis juntaram-se nas ruas de
Albufeira
Jogo Espanha - Itália na origem do ajuntamento.

Centenas de estudantes espanhóis juntaram-se na terça-feira à noite na rua da Oura, em Albufeira. A
concentração coincidiu com o Espanha-Itália do UEFA Euro 2020 e o encerramento obrigatório dos bares
às 22:30.

Empresários e autarquia reclamam o alargamento dos horários dos estabelecimentos para que os
turistas se possam distribuir e não se amontoem.

Juntaram-se para ver a partida do Europeu, continuaram com o prolongamento e ficaram até aos
penaltis. Com Espanha a jogar contra Itália, cerca de 800 estudantes espanhois, de férias em Albufeira,
concentraram-se numa rua de bares.

Por volta das 22:30, com a obrigação de fechar os bares imposta pela situação de elevado risco, em
Albufeira, os clientes foram postos na rua, todos ao mesmo tempo.

Os empresários defendem o alargamento de horários para que os turistas não se concentrem no mesma
lugar e há mesma hora.

Há duas semanas que Albufeira está em elevado risco de incidência de casos covid-19, com horários
comerciais reduzidos e circulação limitada a partir das 23:00.
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JORNAL DO ALGARVE

07/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • GONÇALO DOURADO

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: -1

RTA diz que retirada de Portugal da lista alemã não tem efeito
imediato
A retirada de Portugal de lista alemã que impedia a entrada de viajantes no país sem
quarentena é “uma boa notícia”, mas os operadores turísticos demorarão tempo a
recuperar a atividade, considerou o presidente do Turismo do Algarve

“Apesar de tudo, é uma boa notícia, permite a realização de voos não essenciais a partir da Alemanha e
isenta de quarentena todos aqueles que tenham a vacinação completa, tenham certificado de imunidade,
ou que façam teste no regresso, de PCR ou antigénio”, afirmou o presidente da Região de Turismo do
Algarve, João Fernandes, à agência Lusa.

Numa reação à decisão anunciada na segunda-feira pela Alemanha de retirar Portugal da lista de países
com interdição de entrada no país devido a alta prevalência da estirpe Delta do vírus covid-19, João
Fernandes lembrou que, antes da imposição dessas limitações às viagens, estavam “previstos 311 voos
para julho oriundos da Alemanha”, mas advertiu que esses números não vão ser repostos de imediato.

“Corresponderiam a mais de 56.000 lugares de avião. Grande parte dessas operações foram
canceladas, os operadores turísticos e as companhias aéreas foram, com o anúncio do dia 25,
desmobilizando as suas operações, e, portanto, vai ser necessário retomar toda essa dinâmica”,
argumentou.

João Fernandes frisou que também a imagem de Portugal, depois do anúncio que impunha as restrições,
“sofreu um revés importante” e agora é preciso “ver de que forma é possível captar de novo esta
procura”, perante “uma grande desconfiança dos próprios consumidores em relação às decisões que vão
sendo alteradas a cada momento e que deixam muitas vezes os viajantes no destino a terem de
antecipar o seu regresso”.
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“E todo esse processo, ao contrário do que seria de esperar com o certificado digital, está infelizmente a
prejudicar aquilo que seria uma abertura esperada por todos” no setor turístico regional, lamentou. 

João Fernandes disse esperar que “haja uma estabilização das regras com base no certificado [digital]
que foi acordado pelos Estados-membros da União Europeia” e que a sua utilização já esteja mais
normalizada após os principais meses de verão e nos meses de maior procura do mercado alemão ao
Algarve.

“A maior procura do mercado alemão é em setembro e outubro e, portanto, nesse capítulo há ainda
também uma oportunidade muito importante para aproveitar”, acrescentou. 

João Fernandes aproveitou também para destacar a importância para a região e o turismo do Algarve do
regresso, em 07 de novembro, do campeonato do Mundo de MotoGP ao Autódromo Internacional do
Algarve (em substituição do anulado Grande Prémio da Austrália), depois de já ter albergado o Grande
Prémio de Portugal, em abril.

“Hoje tivemos uma boa notícia, o anúncio do Grande Prémio do Algarve de MotoGP, em novembro, que
é uma época especialmente importante para atenuar a sazonalidade”, afirmou João Fernandes, frisando
que a decisão dos organizadores do Mundial “é também um reconhecimento da qualidade da pista e da
organização”.

“Certamente já acontecerá numa altura em que a vacinação está muito avançada e esperemos todos
que seja permitida a presença de público em massa, que seria muito importante para a economia
regional e o país como um todo em termos de imagem”, afirmou, acrescentando que é também “uma
oportunidade” para os portugueses acarinharem o piloto Miguel Oliveira, o representante nacional na
principal disciplina do motociclismo de velocidade.

A interdição de entrada na Alemanha foi levantada também o Reino Unido, a Índia, a Rússia e o Nepal,
além de Portugal, anunciou o Instituto Robert-Koch de Vigilância Sanitária, ao divulgar uma revisão do
nível de risco que entrará em vigor na quarta-feira.

Os viajantes provenientes das áreas nesta categoria não são obrigados a fazer quarentena se
conseguirem provar que já estão totalmente vacinados, ou que contraíram a doença e já recuperaram.

Os restantes podem ter uma quarentena reduzida de 10 dias se testarem negativo após cinco dias.

Onze países vão continuar na lista vermelha da nova variante: Brasil, Moçambique, Botswana, Eswatini,
Lesoto, Malawi, Namíbia, Zâmbia, Zimbabué, África do Sul e Uruguai.

Link
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APESAR DE SER BOA NOTÍCIA DECISÃO ALEMÃ NÃO TEM
EFEITO IMEDIATO
A retirada de Portugal de lista alemã que impedia a entrada de viajantes no país sem
quarentena é “uma boa notícia”, mas os operadores turísticos demorarão tempo a
recuperar a atividade, considerou hoje o presidente do Turismo do Algarve

A retirada de Portugal de lista alemã que impedia a entrada de viajantes no país sem quarentena é “uma
boa notícia”, mas os operadores turísticos demorarão tempo a recuperar a atividade, considerou hoje o
presidente do Turismo do Algarve.

“Apesar de tudo, é uma boa notícia, permite a realização de voos não essenciais a partir da Alemanha e
isenta de quarentena todos aqueles que tenham a vacinação completa, tenham certificado de imunidade,
ou que façam teste no regresso, de PCR ou antigénio”, afirmou o presidente da Região de Turismo do
Algarve, João Fernandes, à agência Lusa.

Numa reação à decisão anunciada na segunda-feira pela Alemanha de retirar Portugal da lista de países
com interdição de entrada no país devido a alta prevalência da estirpe Delta do vírus covid-19, João
Fernandes lembrou que, antes da imposição dessas limitações às viagens, estavam “previstos 311 voos
para julho oriundos da Alemanha”, mas advertiu que esses números não vão ser repostos de imediato.

“Corresponderiam a mais de 56.000 lugares de avião. Grande parte dessas operações foram
canceladas, os operadores turísticos e as companhias aéreas foram, com o anúncio do dia 25,
desmobilizando as suas operações, e, portanto, vai ser necessário retomar toda essa dinâmica”,
argumentou.

João Fernandes frisou que também a imagem de Portugal, depois do anúncio que impunha as restrições,
“sofreu um revés importante” e agora é preciso “ver de que forma é possível captar de novo esta
procura”, perante “uma grande desconfiança dos próprios consumidores em relação às decisões que vão
sendo alteradas a cada momento e que deixam muitas vezes os viajantes no destino a terem de
antecipar o seu regresso”.

“E todo esse processo, ao contrário do que seria de esperar com o certificado digital, está infelizmente a
prejudicar aquilo que seria uma abertura esperada por todos” no setor turístico regional, lamentou.

João Fernandes disse esperar que “haja uma estabilização das regras com base no certificado [digital]
que foi acordado pelos Estados-membros da União Europeia” e que a sua utilização já esteja mais
normalizada após os principais meses de verão e nos meses de maior procura do mercado alemão ao
Algarve.

“A maior procura do mercado alemão é em setembro e outubro e, portanto, nesse capítulo há ainda
também uma oportunidade muito importante para aproveitar”, acrescentou.

João Fernandes aproveitou também para destacar a importância para a região e o turismo do Algarve do
regresso, em 07 de novembro, do campeonato do Mundo de MotoGP ao Autódromo Internacional do
Algarve (em substituição do anulado Grande Prémio da Austrália), depois de já ter albergado o Grande
Prémio de Portugal, em abril.

“Hoje tivemos uma boa notícia, o anúncio do Grande Prémio do Algarve de MotoGP, em novembro, que
é uma época especialmente importante para atenuar a sazonalidade”, afirmou João Fernandes, frisando
que a decisão dos organizadores do Mundial “é também um reconhecimento da qualidade da pista e da
organização”.

“Certamente já acontecerá numa altura em que a vacinação está muito avançada e esperemos todos
que seja permitida a presença de público em massa, que seria muito importante para a economia
regional e o país como um todo em termos de imagem”, afirmou, acrescentando que é também “uma

50/53



oportunidade” para os portugueses acarinharem o piloto Miguel Oliveira, o representante nacional na
principal disciplina do motociclismo de velocidade.

A interdição de entrada na Alemanha foi levantada também o Reino Unido, a Índia, a Rússia e o Nepal,
além de Portugal, anunciou o Instituto Robert-Koch de Vigilância Sanitária, ao divulgar uma revisão do
nível de risco que entrará em vigor na quarta-feira.

Os viajantes provenientes das áreas nesta categoria não são obrigados a fazer quarentena se
conseguirem provar que já estão totalmente vacinados, ou que contraíram a doença e já recuperaram.

Os restantes podem ter uma quarentena reduzida de 10 dias se testarem negativo após cinco dias.

Onze países vão continuar na lista vermelha da nova variante: Brasil, Moçambique, Botswana, Eswatini,
Lesoto, Malawi, Namíbia, Zâmbia, Zimbabué, África do Sul e Uruguai.

Lusa
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Decisão alemã é «boa notícia» mas não tem efeito imediato no
Turismo do Algarve
Alemanha retirou Portugal da lista de países com interdição de entrada

A retirada de Portugal de lista alemã que impedia a entrada de viajantes no país sem
quarentena é “uma boa notícia”, mas os operadores turísticos demorarão tempo a recuperar a
atividade, considerou hoje o presidente do Turismo do Algarve.
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“Apesar de tudo, é uma boa notícia, permite a realização de voos não essenciais a partir da Alemanha e
isenta de quarentena todos aqueles que tenham a vacinação completa, tenham certificado de imunidade,
ou que façam teste no regresso, de PCR ou antigénio”, afirmou o presidente da Região de Turismo do
Algarve, João Fernandes, à agência Lusa.

Numa reação à decisão anunciada na segunda-feira pela Alemanha de retirar Portugal da lista de países
com interdição de entrada devido à alta prevalência da estirpe Delta do vírus Covid-19, João Fernandes
lembrou que, antes da imposição dessas limitações às viagens, estavam “previstos 311 voos para Julho
oriundos da Alemanha”, mas advertiu que esses números não vão ser repostos de imediato.

“Corresponderiam a mais de 56.000 lugares de avião. Grande parte dessas operações foram
canceladas, os operadores turísticos e as companhias aéreas foram, com o anúncio do dia 25,
desmobilizando as suas operações, e, portanto, vai ser necessário retomar toda essa dinâmica”,
argumentou.

João Fernandes frisou que também a imagem de Portugal, depois do anúncio que impunha as restrições,
“sofreu um revés importante” e agora é preciso “ver de que forma é possível captar de novo esta
procura”, perante “uma grande desconfiança dos próprios consumidores em relação às decisões que vão
sendo alteradas a cada momento e que deixam muitas vezes os viajantes no destino a terem de
antecipar o seu regresso”.

“E todo esse processo, ao contrário do que seria de esperar com o certificado digital, está infelizmente a
prejudicar aquilo que seria uma abertura esperada por todos” no setor turístico regional, lamentou.

João Fernandes disse esperar que “haja uma estabilização das regras com base no certificado [digital]
que foi acordado pelos Estados-membros da União Europeia” e que a sua utilização já esteja mais
normalizada após os principais meses de verão e nos meses de maior procura do mercado alemão ao
Algarve.

“A maior procura do mercado alemão é em Setembro e Outubro e, portanto, nesse capítulo há ainda
também uma oportunidade muito importante para aproveitar”, acrescentou.

João Fernandes aproveitou também para destacar a importância para a região e o turismo do Algarve do
regresso, em 7 de Novembro, do campeonato do Mundo de MotoGP ao Autódromo Internacional do
Algarve (em substituição do anulado Grande Prémio da Austrália), depois de já ter albergado o Grande
Prémio de Portugal, em abril.

“Hoje tivemos uma boa notícia, o anúncio do Grande Prémio do Algarve de MotoGP, em novembro, que
é uma época especialmente importante para atenuar a sazonalidade”, afirmou João Fernandes, frisando
que a decisão dos organizadores do Mundial “é também um reconhecimento da qualidade da pista e da
organização”.

“Certamente já acontecerá numa altura em que a vacinação está muito avançada e esperemos todos
que seja permitida a presença de público em massa, que seria muito importante para a economia
regional e o país como um todo em termos de imagem”, afirmou, acrescentando que é também “uma
oportunidade” para os portugueses acarinharem o piloto Miguel Oliveira, o representante nacional na
principal disciplina do motociclismo de velocidade.

Link
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