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TIPO • ONLINE
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PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 40244

Mais limitações. Leia na íntegra o comunicado do Conselho de
Ministros
Acesso a restaurantes em concelhos de risco elevado ou muito elevado ao final da tarde
de sexta-feira e aos sábados, domingos e feriados passa a ser feito mediante
apresentação de teste negativo ou certificado digital.

O Governo aprovou esta quinta-feira, em sede de Conselho de Ministros, um conjunto de novas regras
para o combate à pandemia de Covid-19.

Entre as novidades está a exigência da apresentação do Certificado Digital COVID da União Europeia ou
teste negativo para o acesso ao interior de restaurantes inseridos em concelhos de risco elevado ou
muito elevado, a partir das 19h00 de todas as sextas-feiras e ao longo de todo o dia aos feriados,
sábados e domingos.

LEIA AQUI O COMUNICADO DO CONSELHO DE MINISTROS

A apresentação do certificado digital ou de um teste negativo passam também a ser obrigatória, em
todo o território continental, para acesso a "estabelecimentos turísticos ou a estabelecimentos de
alojamento local" no momento do check-in.

Os autotestes também são aceites para efeitos de entrada em restaurantes ou alojamentos, mas
devem ser feitos "no momento, à porta do estabelecimento ou do espaço", ou "nas 24 horas anteriores
à sua apresentação, na presença de um qualquer profissional de saúde ou da área farmacêutica que
certifique a realização do mesmo e o respetivo resultado".

Há agora 34 concelhos em alerta, 27 em risco elevado e 33 em risco muito elevado. A proibição de
entrar e sair da Área Metropolitana de Lisboa aos fins de semana deixa de existir.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19
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RTP 1

09/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 149631

REACH: -1

Os britânicos já podem vir para Portugal
Os britânicos já podem vir para Portugal

Os britânicos já podem vir para Portugal
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JORNAL DE NOTÍCIAS

09/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ERIKA NUNES

FAV: 4

AVE: € 2475

REACH: 35000

ECDC põe Portugal no vermelho e França desaconselha Viagens
Emigrantes estão apreensivos, mas ministro dos Negócios Estrangeiros tranquiliza-os: a
reunião familiar é um motivo de deslocação essencial

4/63



5/63



TSF ONLINE

08/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 40244

Turismo do Algarve: "Temos notícias realmente contraditórias no
espaço europeu" (áudio)
O presidente do T urismo do Algarve diz que assim que os britânicos souberam que
podiam viajar para Portugal com a vacinação completa começou a aumentar o interesse
dos operadores turísticos para viajarem para Portugal.

O presidente do Turismo do Algarve diz que o setor está a viver de notícias que chegam diariamente e
alteram tudo, mas sendo o Reino Unido o maior mercado emissor de turistas para a região considera
que considera que o anúncio do governo britânico é uma boa notícia.

'Temos notícias realmente contraditórias no espaço europeu. Ontem da Holanda com restrições para
Portugal e, em concreto, para algumas regiões incluindo o Algarve. Hoje da França ao desaconselharem
viagens, mas depois temos o nosso principal mercado externo a antecipar até a possibilidade de viajar já
a partir do dia 16 de julho para pessoas que têm a vacinação completa', sustenta João Fernandes.

O presidente do Turismo do Algarve diz que assim que os britânicos souberam da notícia começou a
aumentar o interesse dos operadores turísticos para viajarem para Portugal.

(Link)
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PRESSTUR

08/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3355

REACH: -1

Comissão Europeia prevê “Verão forte” em Portugal apesar de
aumento de casos
A Comissão Europeia diz estar “consciente” do aumento dos casos de covid-19 em
Portugal perto da época turística, mas rejeita “dramatizar” e prevê mesmo um “Verão
forte” para o turismo nacional, embora aquém dos níveis pré-pandemia.

A Comissão Europeia diz estar “consciente” do aumento dos casos de covid-19 em Portugal perto da
época turística, mas rejeita “dramatizar” e prevê mesmo um “Verão forte” para o turismo nacional,
embora aquém dos níveis pré-pandemia.

“Eu visitei Portugal algumas vezes nos últimos 30 dias e estamos conscientes do aumento de infeções
que ocorreram nas últimas semanas, mas também estamos conscientes de que isto não está, até
agora, a criar consequências graves do ponto de vista do número de mortes, que é muito baixo e não
muito diferente de outros países europeus”, afirmou em entrevista à agência Lusa e outros meios
europeus em Bruxelas, o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni.

No dia em que a Comissão Europeia divulgou previsões económicas intercalares de Verão - que, no caso
de Portugal, mantêm as projeções da Primavera, de um crescimento de 3,9% este ano e de 5,1% em
2022 -, o responsável italiano rejeitou que este seja um Verão perdido no país devido à actual situação
epidemiológica, nomeadamente por causa da propagação da variante Delta, mas pediu cautela.

“Penso que todos devemos estar conscientes da seriedade desta variante Delta, mas ao mesmo tempo
evitando tomar medidas restritivas que não são coordenadas e que não se justificam”, referiu.

E, na opinião de Paolo Gentiloni, devem também ser evitadas “reações exageradas” sobre o número de
infeções em Portugal, com o comissário europeu a pedir que “não se exagere ou se dramatize” tais
valores.

Falando então sobre este Verão em Portugal, Paolo Gentiloni disse esperar que esta seja “uma forte
época turística”, mas sem antever uma “temporada de pleno sucesso”.

7/63



“Não será totalmente a temporada que tínhamos antes da pandemia, porque precisamos de tempo
também para que as pessoas tenham a certeza de que podem viajar sem dificuldades e precisamos que
este certificado verde esteja em vigor de uma forma estável”, indicou, numa alusão ao comprovativo de
recuperação, testagem ou vacinação que entrou em vigor na passada quinta-feira para facilitar viagens
no espaço comunitário.

Já depois de a Alemanha ter imposto e levantado uma restrição de viagens a Portugal, Paolo Gentiloni
adiantou à Lusa e outros meios ter “a esperança que todos os países europeus sejam, na medida do
possível, coordenados na tomada de medidas” restritivas face à pandemia.

A Comissão Europeia manteve hoje as projeções para o ritmo de recuperação da economia portuguesa,
estimando, tal como na Primavera, um crescimento de 3,9% este ano e de 5,1% no próximo, apesar do
agravamento da situação epidemiológica no país.

Também nas previsões económicas de Verão, a Comissão Europeia afirma ter “optimismo cauteloso”
sobre a retoma do sector do turismo este ano na União Europeia, pois, apesar de admitir ligeira
melhoria, os níveis da atividade deverão ser semelhantes aos de 2020.
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09/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Inglaterra alivia restrições. Algarve espera para ver
Cenário é "mais favorável" com decisão britânica, mas alertas de outros países, como
França, em relação a Portugal pode afastar turistas do pais.
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EXPRESSO

09/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 40

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4889

REACH: 58000

Certificado ou teste para ir a restaurantes
Acesso ao interior dos estabelecimentos em 60 concelhos só com certificado de
vacinação, recuperação ou teste
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JORNAL ECONÓMICO

09/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 10000

Certificado digital obrigatório em hotéis e restaurantes
Medida vai aplicar-se nos concelhos de maior risco. Na ausência do documento, deverá
ser apresentado um teste negativo à Covid-19
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ECONOMIA ONLINE

09/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Estes são os cinco passaportes que dão acesso aos restaurantes
aos fins de semana nos concelhos de maior risco
As refeições no interior de restaurantes nos concelhos de risco elevado e muito elevado
vão passar a implicar a apresentação do certificado digital ou de um teste negativo.

Em 60 concelhos do país, ir almoçar ou jantar a um restaurante aos fins de semana e feriados vai passar
a implicar a apresentação do certificado digital ou de um teste negativo. A medida foi aprovada pelo
Governo em Conselho de Ministros, num momento em que a pandemia continua a agravar-se.

Em conferência de imprensa esta quinta-feira, a ministra da Presidência anunciou que o acesso aos
estabelecimentos turísticos e de alojamento local vai passar a depender da apresentação do certificado
digital ou de um teste negativo. Isto em todo o território nacional e todos os dias.

Teletrabalho passa a ser obrigatório em 60 concelhos Ler Mais

Já nos concelhos de risco elevado e muito elevado (há, neste momento, 60 nesta lista), essa exigência
também se aplicará no acesso a restaurantes (ainda que somente para refeições no interior), a partir das
19h00 das sextas-feiras e durante todo o dia aos sábados, domingos e feriados. Com esta medida, os
restaurantes poderão voltar a ter horários mais alargados, isto é, passarão a poder funcionar até às
22h30, e não apenas até às 15h30 como acontecia até agora.

De notar que esta medida deverá ser aplicada mesmo aos visitantes estrangeiros, mas não às crianças
com menos de 12 anos, nem aos trabalhadores dos estabelecimentos.

Mariana Vieira da Silva lembrou que o certificado digital pode ser obtido através do Portal SNS 24 e lido
através da aplicação Passe Covid. Em causa está um documento digital que comprova que a pessoa foi
vacinada contra a Covid-19, recebeu um resultado negativo num teste ou recuperou da Covid-19.
Podem pedir este certificado, de forma gratuita, os cidadãos com número de utente do Serviço Nacional
de Saúde (encontra-o no verso do Cartão de Cidadão), que se encontrem numa das três situações
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referidas.

Por outro lado e em alternativa, há quatro tipos de testes que dão acesso aos estabelecimentos em
causa:

Teste PCR, realizado nas 72 horas anteriores à sua apresentação; Teste de antigénio com relatório
laboratorial, realizado nas 48 horas anteriores à sua apresentação; Teste rápido de antigénio na
modalidade de autoteste, realizado nas 24 horas anteriores à sua apresentação na presença de um
profissional de saúde ou da área farmacêutica que certifique a sua realização e o seu resultado; Teste
rápido de antigénio na modalidade de autoteste, realizado no momento, à porta do estabelecimento que
se pretende frequentar, sob verificação dos responsáveis por estes espaços.

A fiscalização destas normas ficará a cargo da ASAE e das forças de segurança. É importante notar que,
face à evolução da pandemia, há hoje 27 concelhos em risco elevado (Albergaria-a-Velha, Alenquer,
Aveiro, Azambuja, Bombarral, Braga, Cartaxo, Constância, Ílhavo, Lagoa, Matosinhos, Óbidos, Palmela,
Portimão, Paredes de Coura, Rio Maior, Salvaterra de Magos, Santarém, Setúbal, Sines, Torres Vedras,
Trancoso, Trofa, Viana do Alentejo, Vila Nova de Famalicão, Vila Nova de Gaia, Viseu) e 33 em risco
muito elevado (Albufeira, Alcochete, Almada, Amadora, Arruda dos Vinhos, Avis, Barreiro, Cascais, Faro,
Lagos, Lisboa, Loulé, Loures, Lourinhã, Mafra, Mira, Moita, Montijo, Mourão, Nazaré, Odivelas, Oeiras,
Olhão, Porto, Santo Tirso, São Brás de Alportel, Seixal, Sesimbra, Silves, Sintra, Sobral de Monte Agraço,
Vagos, Vila Franca de Xira).

É neste grupo de 60 concelhos que os testes negativos ou o certificado digital são obrigatórios no
acesso aos restaurantes, nos jantares das sextas-feiras e durante todo o dia aos fins de semanas e
feriados, a partir das 15h30 de 10 de julho. Nos demais municípios, estes “passaportes” são obrigatórios
apenas no momento do check-in em estabelecimentos turísticos e alojamento local.
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SAPO

08/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 34000

Já foram emitidos cerca de 1,8 milhões de certificados digitais em
Portugal
Cerca de 1,8 milhões de portugueses já têm o certificado digital europeu, que será
obrigatório nos hotéis e no alojamento local e no interior dos restaurantes dos concelhos
de maior risco de covid-19, anunciou hoje fonte oficial.

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde adiantaram à agência Lusa “que já foram emitidos cerca
de 1,8 milhões de certificados” que atestam que o seu portador foi vacinado contra a covid-19, efetuou
um teste com resultado negativo ou já recuperou da infeção pelo vírus SARS-CoV-2.

Estes certificados começaram a ser emitidos em Portugal em 16 de junho e entraram em vigor em toda
a União Europeia em 01 de julho, com o objetivo de facilitar a livre circulação dos cidadãos nos Estados-
membros de forma segura durante a pandemia.

Além deste objetivo, em Portugal este comprovativo tem outras funcionalidades, tendo o Governo
anunciado hoje, após o Conselho de Ministros, que o acesso a estabelecimentos turísticos e de
alojamento local em todo o território continental vai passar a estar sujeito à existência do certificado ou
de teste negativo por parte dos clientes.

Além disso, os restaurantes em concelhos de risco elevado ou muito elevado vão passar a ter de exigir
certificado digital ou teste negativo à covid-19 a partir das 19:00 de sexta-feira e aos fins de semana
para refeições no interior.

A medida aplica-se apenas às mesas no interior dos restaurantes, segundo referiu a ministra da
Presidência, Mariana Vieira da Silva.

A ministra esclareceu, contudo, que a nova exigência, que não se aplica às pastelarias e cafés, começará
a ser aplicada a partir do próximo sábado, a partir das 15:30.

Em Portugal, desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram 17.135 pessoas e foram
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registados 899.295 casos de infeção, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan,
uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido,
a Índia ou a África do Sul.
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AMBITUR

08/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

INE: Portugal recebeu menos 73,7% de turistas em 2020 |
Ambitur
Em 2020, estima-se que o número de chegadas a Portugal de turistas não residentes
tenha atingido 6,5 milhões, correspondendo a uma diminuição de 73,7% face a 2019
(crescimento de 7,9% em 2019). Espanha manteve-se como o principal mercado emissor
de turistas internacionais (quota de 28,5%), tendo registado um decréscimo de 70,5%
em 2020, revelam os dados divulgados hoje pelo INE.

Em 2020, estima-se que o número de chegadas a Portugal de turistas não residentes tenha atingido 6,5
milhões, correspondendo a uma diminuição de 73,7% face a 2019 (crescimento de 7,9% em 2019).
Espanha manteve-se como o principal mercado emissor de turistas internacionais (quota de 28,5%),
tendo registado um decréscimo de 70,5% em 2020, revelam os dados divulgados hoje pelo INE.

Considerando a generalidade dos meios do alojamento turístico, em 2020 registaram-se 11,7 milhões
de hóspedes que proporcionaram 30,3 milhões de dormidas, traduzindo-se em diminuições de 60,4% e
61,1%, respetivamente (+7,4% e +4,3%, pela mesma ordem, em 2019).

Os estabelecimentos de alojamento turístico (hotelaria, alojamento local e turismo no espaço
rural/habitação), registaram 10,4 milhões de hóspedes (-61,6%) e 25,8 milhões de dormidas (-63,2%),
os proveitos totais ascenderam a 1,4 mil milhões de euros (-66,3%) e os de aposento a 1,1 mil milhões
de euros (-66,7%).

A redução do volume de negócios da atividade do turismo não decorreu apenas de um efeito quantidade.
Também se assistiu em geral à redução de preços. Registe-se, aliás, que de acordo com o Inquérito à
Permanência de Hóspedes na Hotelaria e outros alojamentos nos estabelecimentos de alojamento
turístico, o proveito médio por dormida diminuiu 9,4% e atingiu 41,7 euros (+3,2% em 2019).

Em 2020, os residentes em Portugal realizaram 14,4 milhões de deslocações turísticas, o que
correspondeu a um decréscimo de 41,1% (+10,8% em 2019). Neste ano, 39,0% da população
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residente em Portugal efetuou pelo menos uma viagem turística, o que representou uma diminuição de
14,1 p.p. face a 2019, correspondendo a 4,0 milhões de indivíduos (menos 1,4 milhões de turistas em
comparação com 2019).

Proveito médio por dormida reduziu-se 9,4% em 2020 A pandemia COVID-19 afetou fortemente o setor
da atividade turística em 2020, ano em que se registaram decréscimos de 61,6% no número de
hóspedes e de 63,2% no número de dormidas nos estabelecimentos de alojamento turístico (hotelaria,
alojamento local e turismo no espaço rural/habitação), após acréscimos de 7,9% e 4,6% em 2019. Este
impacto da pandemia também se fez notar no indicador proveito médio por dormida, que em 2020
diminuiu 9,4% e atingiu 41,7 euros (46,0 euros em 2019; +3,2% face a 2018).

Os maiores decréscimos no proveito médio por dormida verificaram-se nos meses de maio (-31,5%) e
abril (-28,8%), que foram também os que registaram maiores diminuições no número de dormidas (-
96,0% e -97,8%, respetivamente), enquanto os meses de janeiro e fevereiro, quando ainda não se
sentia o impacto da pandemia, registaram variações de -0,4% e +0,2%, pela mesma ordem.

Proveito médio por dormida cresceu 8,6% no turismo no espaço rural e de habitação No segmento da
hotelaria (peso de 81,1% nas dormidas e 83,9% nos proveitos de aposento), o proveito médio por
dormida foi 43,1 euros, o que se traduziu numa diminuição de 10,5% (+3,5% em 2019). O segmento
do alojamento local (quotas de 13,9% nas dormidas e 9,8% nos proveitos de aposento) foi o que
registou maior diminuição do indicador proveito médio por dormida (-11,3%, após +5,0% em 2019),
tendo atingido 29,6 euros. No turismo no espaço rural e de habitação (representatividade de 5,0% nas
dormidas e 6,3% nos proveitos de aposento) registou-se um aumento de 8,6% neste indicador (+4,3%
em 2019), atingindo 52,3 euros.

Com exceção dos meses de abril e maio (-12,8% e -9,8%, respetivamente), em todos os restantes
meses verificaram-se aumentos do proveito médio por dormida neste segmento, com destaque para os
meses de agosto (+13,1%), julho (+7,9%) e setembro (+7,3%). Esta singularidade indicia que este
segmento da oferta dos serviços de alojamento turístico terá sido mais resistente ao impacto da
pandemia, como comprova o facto de ter sido o que registou menores decréscimos no número de
hóspedes (-37,1%) e de dormidas (-34,1%), a grande distância das reduções verificadas na hotelaria (-
61,6% e -63,9%, respetivamente) e no alojamento local (-66,3% e -65,0%, pela mesma ordem)

O primeiro trimestre de 2020 foi o que registou menor decréscimo no proveito médio por dormida (-
1,7%), evolução influenciada pelo facto de nos dois primeiros meses de 2020 não se ter ainda feito
sentir o impacto da pandemia. O segundo trimestre foi o que registou maior diminuição no proveito
médio por dormida e foi também o que registou maior decréscimo no número de dormidas (-92,8%),
evoluções influenciadas pelo primeiro período de confinamento e pelas restrições à mobilidade que lhe
seguiram, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Desde o início da pandemia, o terceiro trimestre de
2020 foi o que registou menores decréscimos no número de dormidas (-55,9%) e no proveito médio
por dormida (-7,7%).

Os segmentos da hotelaria e do alojamento local apresentaram diminuições do proveito médio por
dormida em todos os trimestres, com maior expressão no segundo trimestre, quando registaram
decréscimos de 19,0% e 20,2%, respetivamente.

No turismo no espaço rural e de habitação verificaram-se aumentos deste indicador em todos os
trimestres, com destaque para a evolução registada no terceiro trimestre (+10,2%).

Proveito médio por dormida diminuiu 22,1% na AM Lisboa Em 2020, o Alentejo foi a região que registou
maior proveito médio por dormida (48,0 euros) e a que apresentou maior crescimento deste indicador
(+8,6%). Na AM Lisboa o proveito médio por dormida foi 45,3 euros tendo decrescido 22,1%, a maior
redução entre todas as regiões.

As restantes regiões que apresentaram crescimento neste indicador foram o Centro (+3,4%) e o
Algarve (+0,9%), enquanto na RA Madeira (-2,9%), no Norte (-13,2%) e na RA Açores (-14,0%) se
observaram decréscimos.
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JORNAL I
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TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Emissões | Turismo. “Contração da atividade sem precedente
histórico” em 2020 | SATA. Aquém das Expectativas? | Breves -
Dinheiro
Bruxelas multa grupo VW e BMW | O turismo teve um ano complicado em 2020. | O grupo
SAT A, que em 2020 registou um prejuízo de 88 milhões de euros, teme ficar aquém dos
resultados estimados para 2021 caso a pandemia agrave. | Luz. Mercado livre cresce em
abril | BCE adota inflação simétrica de 2% | Insolvências sobem mais de 16% | Economia
estabiliza no arranque de julho
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A VOZ DO @LGARVE

09/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Primeiro Laboratório Colaborativo do Turismo apresentado no
Algarve
O contexto atual e a necessidade de preparar o setor do turismo para um futuro mais
sustentável deu o mote para o lançamento do primeiro Laboratório Colaborativo do
T urismo (Knowledge to Innovate Professions in T ourism) que foi apresentado ontem
formalmente,

numa sessão que contou com a presença do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel
Heitor, da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques e do Presidente da Câmara Municipal de Loulé,
Vítor Aleixo.

A constituição do Laboratório Colaborativo do Turismo prevê um plano de investigação dividido em três
eixos estratégicos: conhecimento, emprego e competitividade sustentável; bem como cinco áreas de
desenvolvimento: informação, formação e educação, carreira e competências, certificação, qualidade e
sustentabilidade e inovação e empreendedorismo, com o objetivo de dar resposta aos constrangimentos
do setor.

Adicionalmente, este plano está também suportado por três cenários que antecipam os estágios de
recuperação que o turismo vai enfrentar. Numa primeira fase estão previstas ações de resiliência,
seguindo-se a recuperação suportada por projetos de inovação e empreendedorismo e, num terceiro
momento perspetiva-se a transformação digital do setor do turismo.

Recorde-se que o KIPT resulta de uma iniciativa da Faculdade de Turismo e Hospitalidade da Universidade
Europeia, com financiamento da FCT e conta com uma liderança conjunta das entidades parceiras ligadas
à Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, à governação turística, aos sistemas de informação, à
certificação, à hotelaria e restauração, à operação, às agências de viagens, à sustentabilidade e à
inovação e empreendedorismo. São elas: a Universidade do Algarve, Universidade de Évora, Cooperativa
de Formação e Animação Cultural, CRL, Universidade Lusófona,  Instituto Politécnico de Leiria, Instituto
Politécnico de Bragança, UNIAUDAX – Centro de Empreendedorismo e Inovação, ISCTE - Instituto
Universitário de Lisboa, Turismo do Centro, Município de Loulé, Algardata, Sistemas Informáticos, SA,
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, SGS Portugal, 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 e UPSTREAM – Valorização do Território, S.A..
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Por: LPM
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JORNAL ECONÓMICO

09/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 41

PROGRAMA • SUPLEMENTO - ET

CETERA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

Agenda cultural e recreativa do Algarve
Nesta altura do ano todos os caminhos vão dar ao Algarve
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EVASÕES

09/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Pela ria dos mil encantos
Há 18 mil anos que a Ria Formosa marca de forma indelével a paisagem do sotavento
algarvio, entre a península do Ancão e a Manta Rota
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EXPRESSO

09/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • REVISTA E

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

Termas naturais
Em Portugal, as praias com as águas mais quentes estão nas ilhas, numa lista que depois
é totalmente dominada pelo Algarve
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JORNAL ECONÓMICO

09/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • SUPLEMENTO - ET

CETERA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

Rotas de Verão
Vamos contornar Portugal de lés a lés
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PUBLITURIS

08/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • DESTINOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

AUTOR • RAQUEL RELVAS NETO

FAV: 4

AVE: € 3700

REACH: -1

Animação turística reclama maior atenção
Elemento fundamental da cadeia de valor do turismo, as empresas de animação turísticas
resistem às adversidades, mas apontam constrangimentos e desafios para continuar a
fazer o que de melhor fazem: enriquecer a experiência de um turista ou visitante
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SUL INFORMAÇÃO

08/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Novo cruzeiro mostra as belezas da Eurocidade do Guadiana a
partir do rio
Viagem custa 13 euros por pessoa

O novo cruzeiro Eurocidade do Guadiana, que dará a conhecer Ayamonte, Vila Real de Santo
António e Castro Marim, em viagens de hora e meia pelo rio, foi inaugurado hoje, dia 7.

Todas terças-feiras dos meses de Julho e Agosto, um barco da empresa Transporte Fluvial de Guadiana
vai partir às 19h30 (hora espanhola) do cais de Portugal, em Ayamonte, para uma viagem «que permite
apreciar, a partir do rio, o território dos três concelhos, a foz do Guadiana, bem como passar por baixo
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da Ponte Internacional do Guadiana», segundo a Eurocidade do Guadiana.

Os passeios custam 13 euros por pessoa e incluem snacks e bebidas.

Segundo Francisco Amaral, presidente da Câmara de Castro Marim e da Eurocidade do Guadiana, «fazer
com que as empresas e os cidadãos se juntem ao movimento da Eurocidade, que o sintam deles, que
possam gozá-lo e dele tirar proveito, é o nosso objetivo prioritário».

«Hoje inauguramos o primeiro produto turístico Eurocidade do Guadiana, que promete ser um sucesso»,
acrescentou.

Luís Romão, presidente da Câmara de VRSA, considerou, por seu lado, que «é fundamental que nós,
políticos, mas também empresas e cidadãos, criemos e abracemos a Eurocidade do Guadiana.

«Teremos muito mais possibilidades de desenvolvimento económico, turístico, social e cultural se
unirmos as potencialidades dos três territórios. Este projeto torna-se cada vez mais real e tangível e
hoje estamos aqui para celebrar mais uma vez o triunfo da cooperação transfronteiriça», disse o edil
vilarrealense.

Por sua vez, Remedios Sanchez Rubiales, conselheira de Cooperação transfronteiriça no município de
Ayamonte, diz que se confirmou «o compromisso transfronteiriço de promover a unidade e valorização
da nossa Eurocidade através de um cruzeiro que nos permite conhecer, desfrutar e amar cada vez mais
o nosso território comum».

A venda de bilhetes para o cruzeiro é efectuada na bilheteira situada na rua Muelle de Portugal, 37, em
Ayamonte. Também é possível reservar através do número +34 959 47 06 17.

A ação de promoção e criação de produtos turísticos transfronteiriços enquadra-se no projeto
EuroGuadiana 2020, financiado pelo Programa de Cooperação Transfronteiriça Interreg VA Espanha-
Portugal.

Link
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https://www.sulinformacao.pt/2021/07/novo-cruzeiro-mostra-as-belezas-da-eurocidade-do-guadiana-a-partir-do-rio/


PLANETALGARVE

08/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JORGE MATOS DIAS

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Rio Guadiana navegável até ao Pomarão com apoio dos fundos
da União Europeia
Desenvolvido com o apoio dos fundos europeus, no âmbito do INT ERREG ESPAÑA
PORT UGAL V-A, o projeto “0228_GUAD20_5_E Guadiana: Património Natural Navegável”
para restabelecer a navegabilidade em segurança, entre Alcoutim e o Pomarão (Mértola)

A Região do Algarve estará representada pelo Presidente da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, Dr. José Apolinário, e pelos Presidentes da Câmara de
Alcoutim e vice-presidente da AMAL, Osvaldo Gonçalves, da Câmara Municipal de Castro Marim,
Francisco Amaral, e da Câmara Municipal de Vila Real Santo António, Luis Romão.

A ocupação humana no vale do Guadiana foi durante milénios marcada pela navegabilidade do Guadiana
entre a sua foz e Mértola; procurou-se, com o GUAD20, devolver a navegabilidade ao rio, em
segurança, e dotá-lo das infraestruturas para a sua utilização sustentável na qual se inclui o
desenvolvimento da atividade turística e recreativa em consonância com o desenvolvimento sustentável
promovido pelo Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça España – Portugal (POCTEP).
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Esta intervenção no rio Guadiana permitiu aumentar o número de embarcações de recreio e de turismo
que usam esta via navegável, melhorar os serviços prestados e beneficiando as zonas ribeirinhas dos
concelhos de Vila Real de Santo António, Castro Marim, Alcoutim e Mértola.

A Agência Pública de Portos da Andaluzia foi o chefe de fila deste projeto, que se iniciou em outubro de
2015, tendo como parceiros a Agência Pública de Portos da Andaluzia, o Instituto Hidrográfico (IH) e a
Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM), apresentando um custo
total elegível de 2,2 Milhões de Euros, o qual foi cofinanciado em 1,65 Milhões de Euros; através do
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER)

Destacam-se como resultados deste projeto a melhoria do equipamento de transporte marítimo de
passageiros entre Ayamonte e Vila Real de Santo António, através das obras adaptação/melhoramento
no molhe de Ayamonte para receber mais passageiros e em melhores condições,  e das condições de
navegabilidade junto ao “porto” de Sanlúcar de Guadiana e do número de postes de amarração e
modernização do cais, bem como o levantamento hidrográfico do rio que permitiu atualizar a cartografia
e melhorar a navegabilidade ao longo do rio.

Paralelamente, foi redefinido o canal de navegação entre Alcoutim e o Pomarão e a instalação das boias
de sinalização, sendo definido um canal navegável com 30 metros de largura e uma cota de fundo de -
2.00 ZH, o que permite a passagem de barcos até 70 metros de comprimento, com um calado de 1,80
metros.

É propósito da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve criar condições para
que no próximo Quadro Comunitário de Apoio levar a navegabilidade até Mértola e melhorar os apoios
náuticos ao longo das margens do rio, salvaguardando a biodiversidade, assegurando a presença dos
valores naturais que caracterizam esta paisagem e o uso sustentável do Rio Guadiana.

Link
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PRESSTUR

08/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3355

REACH: -1

Portugal compreende conselho de França sobre viagens mas
lembra regras da UE
O ministro dos Negócios Estrangeiros disse hoje compreender a posição do governo
francês de desaconselhar viagens para Portugal, mas lembra que esta recomendação
deve ser enquadrada com as decisões da UE quanto às viagens.

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse hoje compreender a posição do governo francês de
desaconselhar viagens para Portugal, mas lembra que esta recomendação deve ser enquadrada com as
decisões da UE quanto às viagens.

“A situação de Portugal no que diz respeito à pandemia agravou-se e as preocupações de um Estado
amigo, como a França, em relação aos seus cidadãos, no que diz respeito à possibilidade de viajarem
para Portugal, são compreensíveis. Trata-se de um conselho”, afirmou Augusto Santos Silva, sublinhando
que esta posição deve ser enquadrada com as decisões da União Europeia (UE) relativas ao certificado
digital.

Em declarações à agência Lusa, governante lembrou que, desde o dia 1 de Julho, as pessoas que
estejam vacinadas, imunizadas ou que realizem teste negativo à covid podem circular livremente pela
União Europeia e sublinhou a excepção: “nas zonas consideradas vermelho escuro, de muito alta
prevalência do vírus, o Estado membro pode desencorajar viagens não essenciais nessas zonas”.

"As zonas classificadas como vermelho escuro têm de ter, por exemplo, mais de 500 novos casos de
infeção por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias", explicou.

Santos Silva recordou ainda que as viagens das pessoas que pretendem reunir-se com a família, como é
o caso dos emigrantes portugueses, se enquadram na classificação de viagens essenciais.
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SÁBADO

09/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 390

REACH: 59592

Aviso de autoridades francesas sobre viagens para Portugal é
"contraditório"
O deputado do PS Paulo Pisco considera que aviso de França contra Espanha e Portugal é
'contracorrente', já que todos os países europeus chegaram a acordo para permitir
viagens este verão.

Oaviso das autoridades franceses para serem evitadas viagens para Portugal e Espanha é "contraditório"
e "contracorrente", já que todos os países europeus chegaram a acordo para permitir viagens este
verão, segundo o deputado Paulo Pisco.

"Uma mensagem desta natureza é completamente contraditória em relação ao que foi decidido em
termos europeus [...] Este aviso das autoridades francesas vem em contracorrente relativamente às
orientações da União Europeia", declarou aos jornalistas o deputado português eleito pelo círculo da
Europa.

O deputado falou à margem de um jantar sobre lusofonia e francofonia, que decorreu na noite de quinta-
feira no Senado francês.

Pisco reagia às declarações, na manhã de quinta-feira, do secretário de Estado francês para os Assuntos
Europeus, Clément Beaune, desaconselhando as viagens para Portugal e Espanha devido à pandemia de
covid-19.

Mais tarde, Beaune esclareceu que "não há interdição de viagem", mas Paulo Pisco considerou que tinha
sido algo "cruel" para com a comunidade portuguesa.

"Eu compreendo que isto tem um efeito cruel porque os portugueses não puderam ir a casa em duas
Páscoas, num Natal e, se não puderem ir a Portugal em dois verões consecutivos, é algo de muito
penoso", disse o deputado.

Segundo o deputado, "há um grande esforço de cooperação" a nível europeu, desde logo na vacinação e
na decisão de que "todos os cidadãos europeus que tenham a vacinação completa possam circular
livremente", além da obrigatoriedade de teste PCR negativo.
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EXPRESSO

09/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Dez coisas que estragam o Verão
Por: Miguel Sousa Tavares
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JORNAL ECONÓMICO

09/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2600

REACH: 10000

A urgência de uma solução para o Turismo
Por: João Gonçalves Pereira
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SIC

08/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 102470

REACH: -1

Uma das regiões onde a situação é mais crítica e o Algarve onde
os comerciantes estão descontentes com a gestão da pandemia
Uma das regiões onde a situação é mais crítica e o Algarve onde os comerciantes estão
descontentes com a gestão da pandemia

Uma das regiões onde a situação é mais crítica e o Algarve onde os comerciantes estão descontentes
com a gestão da pandemia
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DINHEIRO VIVO

08/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

Londres isenta de quarentena viajantes vacinados que voltem de
destinos da lista amarela
T uristas ingleses com a vacinação completa podem assim passar férias em países com
Portugal e Espanha sem terem de se isolar quando voltarem a casa. Medida entra em
vigor a partir de 19 de julho.

Os cidadãos ingleses adultos, com as duas doses da vacina, podem viajar para destinos da lista amarela,
como Portugal, sem terem de cumprir quarentena de dez dias quando regressarem a casa. Depois de
terem sido dadas várias indicações nesse sentido, o ministro dos Transportes inglês, Grant Shapps,
confirmou a entrada em vigor desta isenção a partir do dia 19 de julho.

"Posso confirmar hoje que, a partir de 19 de julho, os residentes no Reino Unido que estejam totalmente
vacinados" no âmbito do plano britânico "não vão ter de isolar-se quando regressarem a Inglaterra",
disse Grant Shapps, no parlamento inglês, citado pela Sky News. "Vai ainda lhes ser exigido fazer um
teste três dias antes de regressarem, o teste pré-regresso, que demonstrará que estão negativos antes
de viajar, e um teste PCR até ao segundo dia" em solo inglês mas não vão ter de fazer o teste ao oitavo
dia, como até agora, acrescentou.

"Isto significa que para os viajantes com a vacinação completa, os requisitos para os países da lista
verde e amarela são os mesmos", disse ainda. Assim, os ingleses que, por exemplo, queiram vir de férias
para Portugal Continental e Açores (Madeira está na lista verde) e que estejam vacinados não têm de
fazer quarentena no regresso a casa.

Ainda assim, o governante utilizou a sua intervenção para deixar um alerta: os países que estão na lista
amarela podem passar para a lista vermelha.

Os britânicos eram o principal emissor de turistas para Portugal antes da pandemia. Em 2019, as
unidades de alojamento contaram com 2,1 milhões de hóspedes britânicos, que foram responsáveis por
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9,3 milhões de dormidas (dados do INE). Estes números sofreram uma queda significativa no ano
passado devido à pandemia. No entanto, o Reino Unido continua a ser um mercado importante
nomeadamente para o Algarve.

Ao Dinheiro Vivo na passada terça-feira, João Fernandes, da Região de Turismo do Algarve, notava que o
levantamento das restrições para pessoas vacinadas viajarem para destinos na lista amarela, como é o
caso de Portugal, podia "ser a grande notícia nestes próximos dias".

"Continuará a ser obrigatória a realização de testes, mas é um passo muito importante para facilitar a
procura", admite o responsável, acrescentando mesmo que "poderá fazer diferença em agosto e
setembro", período em que a maioria destes turistas viaja para o destino Algarve.
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SIC NOTÍCIAS

08/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Novas medidas ''vão criar algum problema, não sei como vão
funcionar na prática'', diz autarca de Faro
Passa a ser obrigatório certificado ou teste negativo para restaurantes às sextas à noite
e fins de semana e para estabelecimentos turísticos.

O presidente da Câmara de Faro, um dos concelhos agora em risco muito elevado, tem dúvidas de
como a obrigatoriedade de certificado ou teste negativo nos restaurantes vai funcionar na prática.

"Vão criar algum problema, não sei como vão funcionar na prática", afirmou.

O Governo anunciou, esta quinta-feira, que o certificado digital covid-19 vai passar a ser utilizado para
permitir o acesso a restaurantes - em concelhos de risco elevado e muito elevado - e a
estabelecimentos turísticos e de alojamento local.

No caso dos restaurantes, o certificado será utilizado para aceder ao interior do estabelecimento às
sextas-feiras, a partir das 19:00, e aos sábados, domingos e feriados, durante todo o dia. Esta medida
pretende levantar as limitações horárias, até agora, impostas ao setor da restauração nos concelhos de
maior risco.

No caso dos estabelecimentos turísticos e alojamento local, a obrigatoriedade de apresentar o certificado
digital aplica-se a todo país. Desta forma, a restrição de circulação de e para a Área Metropolitana de
Lisboa, que tem vigorado nos últimos fins de semana, deixará de ser aplicada.

Para quem não tenha ainda o certificado digital, poderá apresentar um teste negativo à covid-19. O
ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, explicou que também os autotestes à covid-19 serão aceites
para entrar nos restaurantes ou estabelecimentos turísticos, desde que realizados no momento de
acesso aos estabelecimentos.
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O Governo anunciou ainda que os autotestes à covid-19 passam a ser vendidos nos super e
hipermercados, para além das farmácias.
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