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Perto de 30% dos portugueses já têm o certificado digital
europeu da Covid-19
Mais de três milhões de pessoas, o equivalente a cerca de 30% da população portuguesa,
já dispõem do certificado digital europeu, anunciaram os Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde.

Mais de três milhões de pessoas, o equivalente a cerca de 30% da população portuguesa, já dispõem do
certificado digital europeu, anunciaram os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

“Até hoje [terça-feira], já foram emitidos mais de 3,1 milhões de certificados digitais Covid da União
Europeia” 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, adiantou à Lusa fonte dos SPMS.

Estes certificados começaram a ser emitidos em Portugal em 16 de junho e entraram em vigor em toda
a União Europeia em 1 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, como permitir o
acesso, desde o último fim de semana, a estabelecimentos turísticos e de alojamento local em todo o
território continental.

Além disso, os restaurantes em concelhos de risco elevado ou muito elevado passaram a ter de exigir
certificado digital ou teste negativo à Covid-19 a partir das 19h00 de sexta-feira e aos fins de semana
para refeições no interior.

Já para viajar dentro da União Europeia, assim como para os países do Espaço Económico Europeu –
Islândia, Liechtenstein e Noruega -, o portador do certificado deixa de estar sujeito às restrições
impostas à entrada pelo país de destino para controlar a pandemia da Covid-19, a menos que sejam
necessárias para proteger a saúde pública.
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França não impõe restrições às viagens a Portugal
"Não é uma questão", garantiu esta terça-feira o porta-voz do governo francês, Gabriel
Attal.

“Não é uma questão impedir as viagens para Portugal e Espanha”. É assim que o porta-voz do governo
francês dá a garantia de que os emigrantes e turistas de França não terão restrições caso se queiram
deslocar de férias à Península Ibérica.

No briefing da reunião do Conselho de Ministros desta terça-feira, Gabriel Attal disse que, neste
momento, o executivo gaulês considera que tanto Portugal como Espanha não devem ser colocados na
lista vermelha, mas existe necessidade de vigilância e prudência.

Em relação aos países que não aceitam pessoas que receberam apenas uma dose da vacina por terem
tido Covid-19, Gabriel Atta adiantou que as negociações diplomáticas estão em curso e se as
conversações não chegarem a bom porto os visados poderão receber uma segunda dose do fármaco
para viajar.

A declaração surge cinco dias depois de um membro do governo francês ter desaconselhado população
local a passar férias em Portugal devido à situação epidemiológica. “Para quem ainda não reservou as
férias, evitem Espanha e Portugal nos seus destinos“, disse o secretário de Estado dos Assuntos
Europeus de França, Clément Beaune, ao canal televisivo “France 2, citado pela BMFTV. “É melhor ficar
em França ou ir para outros países”, concluiu.
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Breves Últimas
França não vai impedir férias em Portugal | CIP. Só é possível realizar PRR com ajuda de
empresas
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Em relação ao turismo, o presidente da Confederação do Turismo
de Portugal diz que o Governo tem de acabar com medidas que
considera avulsas para travar a pandemia
Em relação ao turismo, o presidente da Confederação do T urismo de Portugal diz que o
Governo tem de acabar com medidas que considera avulsas para travar a pandemia

Em relação ao turismo, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal diz que o Governo tem de
acabar com medidas que considera avulsas para travar a pandemia
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"Não queremos o turismo tal como existia antes da pandemia”
Presidente da Associação Cidadãos por Lisboa e vereadora da Habitação na autarquia,
Paula Marques alerta para o risco de saída da população residente. E defende mudanças
à lei do arrendamento urbano
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Mais de um terço dos empresários imobiliários querem investir no
mercado hoteleiro na Europa, revela estudo | Ambitur
Mais de um terço dos investidores imobiliários pretendem comprar hotéis na Europa. Esta
é uma das conclusões da última publicação da Cushman & Wakefield, Hotel Investor Beat.
Apesar da crise no setor do turismo e das viagens, causada pela Covid-19, “21% dos
investidores admite reduzir o investimento no setor hoteleiro e apenas 10% colocaram os
seus planos em stand-by”, indica o estudo.

Mais de um terço dos investidores imobiliários pretendem comprar hotéis na Europa. Esta é uma das
conclusões da última publicação da Cushman & Wakefield, Hotel Investor Beat. Apesar da crise no setor
do turismo e das viagens, causada pela Covid-19, “21% dos investidores admite reduzir o investimento
no setor hoteleiro e apenas 10% colocaram os seus planos em stand-by”, indica o estudo.

Neste estudo, segundo um comunicado divulgado pela consultora Cushman & Wakefield, participaram
mais de 50 grandes investidores ativos no mercado de investimento hoteleiro europeu, que no seu total
foram responsáveis pelo investimento de 26 mil milhões de euros nos últimos 5 anos, adquirindo 664
hotéis (127.642 quartos), o que representa aproximadamente um quarto do volume total de transações
no setor.

De acordo com Gonçalo Garcia, diretor de Hospitality da Cushman & Wakefield, “os avanços no ritmo da
vacinação combinados com a crescente confiança dos consumidores, aumentaram a marcação de férias
no estrangeiro, com consequente atratividade de ativos hoteleiros para investimento. A grande vontade
mostrada pelos investidores em voltar a adquirir hotéis sugere que estes estão já a pensar em cenários
pós-Covid-19 sem restrições a viagens e com toda a indústria de lazer e hotelaria a funcionar em pleno”.

Para a maioria dos entrevistados, os resorts turísticos são o tipo de ativos mais atrativo. Não obstante a
complexidade das operações e da sazonalidade, “70% dos investidores consideram-nos mais
interessantes agora do que antes da pandemia”.
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Também os “serviced apartments” se tornaram mais atrativos, com “60% dos inquiridos a realçar a
resiliência, alto rendimento e adaptação à mudança para arrendamentos de médio-longo prazo deste
tipo de ativo”, revela o estudo.

Por outro lado, “os hotéis de negócios, orientados para conferências e eventos, e os que se localizam
junto a aeroportos, perderam a sua atratividade, pela alteração brusca nos padrões de trabalho e a
resistência em  organizar grandes eventos num futuro próximo”, indica o relatório.

Quanto a regiões geográficas, o Reino Unido e Irlanda são os destinos preferenciais para investimento,
seguidos da Alemanha, Península Ibérica, França e Benelux. Olhando para cidades, Barcelona lidera o
ranking de preferência dos investidores, seguida de Londres, Paris, Amesterdão e Munique. Lisboa
aparece no 9º lugar do ranking, à frente de cidades como Dublin, Viena ou Praga.

“A conclusão evidente após consulta do sentimento dos principais players de mercado (investidores,
proprietários e operadores) com exposição a múltiplas geografias, é de que Portugal e a Península Ibérica
surgem com destaque positivo, consagrando assim a natureza turística destes destinos, e a confiança na
retoma turística no curto prazo”, refere Gonçalo Garcia, constatando que “Portugal beneficia de uma boa
organização da oferta turística e da visibilidade conquistada no passado recente, limitando-se o interesse
apenas pela escala do país e consequentemente das oportunidades geradas e respetivo ritmo do
potencial de crescimento”.
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Algarvios gostam de ter turismo mas condenam barulho, lixo e
aumento do custo de vida
Uma equipa de investigadores do C inT urs - Centro de Investigação em T urismo,
Sustentabilidade e Bem-Estar, da Universidade do Algarve está a desenvolver desde
2019 o projeto REST UR, um projeto que visa estudar as atitudes e comportamentos dos
residentes perante o setor turístico.

Dos mais de 2 mil inquéritos realizados nos 16 concelhos do Algarve, os investigadores chegaram à
conclusão que os residentes na região valorizam os impactos económicos do turismo, uma vez que o
setor contribui para aumentar as oportunidades de emprego e a criação de negócios e serviços. Mas há
também o reverso da medalha: os residentes inquiridos nos 16 concelhos da região consideram que o
turismo não traz só sinais positivos e revelam um conjunto de preocupações: a degradação ambiental, o
aumento da poluição, os problemas de trânsito, o barulho, lixo e a ocupação excessiva das áreas
naturais.

Queixam-se também da especulação imobiliária, "há o sentimento de que o preço dos terrenos, o preço
das casas acaba por estar inflacionado, o preço dos bens essenciais e a qualidade de vida em geral",
explica Patrícia Pinto, coordenadora do estudo e professora na Faculdade de Economia. Os algarvios
lamentam ainda a falta de investimento nas infraestruturas e espaços verdes e a diminuição do poder de
compra dos turistas e dos residentes.

Grande parte dos inquiridos afirma que o turismo contribui para o reconhecimento, prestígio e imagem
do Algarve, estimulando as atividades culturais e as tradições locais. Mas por outro lado, acreditam que o
setor contribui também para aumentar o stress dos residentes e o aumento do consumo de álcool e
drogas.

Muitos dos que responderam aos inquéritos do estudo da Universidade do Algarve desempenham
profissões ligadas ao turismo ou admitem ter algum familiar a trabalhar no setor.

Embora reconheçam que o turismo tem contribuído para melhorar o sistema de sinalização na região ou
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a limpeza dos espaços públicos, mostram-se insatisfeitos com os poucos benefícios que recebem do
poder central nomeadamente ao nível das infraestruturas, na educação e saúde, que consideram ser
insuficientes ou de má qualidade.

Outra das preocupações manifestada é a excessiva sazonalidade do setor e com a pandemia a
diminuição do número de turistas e consequente desemprego da população local.

Neste estudo foi perguntado que sugestões dariam os inquiridos para melhorar a qualidade de vida na
região e foram enumeradas algumas como a criação de alternativas ao sol e praia, a preservação do
património histórico e ambiental, a criação de mais eventos e a aposta nas infraestruturas e espaços
verdes.

Quantos ao choque cultural trazido pelo turismo, se os algarvios estão habituados a consumir peixe
grelhado muito diferente dos hábitos dos que vêm de fora que preferem hambúrgueres ou "fish and
chips", talvez por isso referem que, embora tratem com respeito quem chega à região, não se
identificam culturalmente com os turistas. No entanto, curiosamente os que lidam mais de perto com os
estrangeiros sentem-se mais felizes. "Entre as pessoas que se sentem mais felizes são aquelas que
percecionam mais favoravelmente os impactos da atividade turística", garante a coordenadora do
estudo.

Apesar de tudo, os algarvios consideram que a região deve continuar a apostar no setor no entanto não
se mostram dispostos a pagar impostos ou taxas em prol do desenvolvimento turístico. O estudo foi
realizado durante a época baixa e vai continuar a fazer inquéritos durante os meses de julho e agosto,
época alta do turismo.
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Covid-19. Hotelaria e lazer são os setores mais afetados pela
crise
Dados fazem parte do mais recente relatório da Intrum.

O setor da hotelaria e lazer (64%) foi a indústria onde as margens de lucro foram mais afetadas pela
crise gerada pela pandemia de covid-19. Os dados foram divulgados pela Intrum e constam no seu mais
recente relatório – EPR: European Payment Report 2021, com foco nos riscos de pagamento das
empresas a nível nacional e internacional no período pós pandemia.

Depois deste setor, seguem-se, entre os mais afetados os serviços empresariais (56%), energia,
extração mineira e utilities (50%) e Governo e Setor Público (50%). A indústria menos afetada é dos
transportes e logística, que registou apenas uma percentagem de apenas 5%.

O setor mais afetado encontra-se também no top 5 das Indústrias que consideram que uma recessão
terá um impacto negativo na sua empresa, com 86%. O top 5 é ainda composto pelos setores da
energia, extração mineira e utilities (86%), imobiliário e construção (88%), Governo e Setor Público
(90%) e em primeiro lugar e com perspetiva mais negativa, o setor da tecnologia, comunicação social e
telecomunicações (92%).

Este relatório da Intrum fez ainda o levantamento dos setores que mais demoram a pagar as suas
faturas. Em primeiro lugar estão as empresas dos transportes e logística são as que mais tempo
demoram a pagar as suas faturas, com um total de 78 dias, mais 12 dias do que em 2020 e mais 14
dias que a média europeia. Segue-se a indústria da energia, extração mineira e utilities com um total de
66 dias, mais 10 dias que em 2020 e o setor da tecnologia, comunicação social e telecomunicações com
um total de 60 dias, mais 6 dias que em 2020.
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Já o setor da hotelaria e lazer demora 56 dias a pagar as suas faturas, menos 6 dias que em 2020.

Também o setor da indústria farmacêutica, medicina e biotecnologia foi um dos que revelou uma
melhoria no tempo de pagamento das suas faturas, passando de 58 dias em 2020 para 47 dias em
2021. O setor financeiro é o que demora menos tempo a pagar as suas faturas, com os bancos,
serviços financeiros e seguros a cumprir os seus pagamentos em 32 dias em 2021, menos um dia que
em 2020.
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Protesto também no setor do turismo com cerca de 30
trabalhadores de um hotel de Albufeira
Protesto também no setor do turismo com cerca de 30 trabalhadores de um hotel de
Albufeira

Protesto também no setor do turismo com cerca de 30 trabalhadores de um hotel de Albufeira
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Prémios «Algarve Craft & Food» aceitam candidaturas até final do
ano
As candidaturas aos Prémios «Algarve Craft & Food», que vão distinguir os melhores
produtos de artesanato, gastronomia e programas turísticos criados no âmbito do
projeto com a mesma designação, decorrem até 30 de dezembro.

As candidaturas aos Prémios «Algarve Craft & Food», que vão17/25



As candidaturas aos Prémios «Algarve Craft & Food», que vão
distinguir os melhores produtos de artesanato, gastronomia e
programas turísticos criados no âmbito do projeto com a mesma
designação, decorrem até 30 de dezembro.
O objetivo é potenciar a oferta de turismo cultural e criativo, através da valorização das especificidades
únicas do destino, nomeadamente, tradições, costumes, património e produtos alimentares locais.

Esta iniciativa, que tem um prémio pecuniário de 15 mil euros distribuído equitativamente pelos
vencedores das três categorias a concurso, é aberta a produtores, artesãos, designers, chefes de
cozinha e agentes turísticos da região, com adesão prévia ao projeto «Algarve Craft & Food», bem
como a meios e/ou profissionais de comunicação social, nacionais e estrangeiros.

Assim, no âmbito da participação dos candidatos nas respetivas atividades do projeto «Algarve Craft &
Food», a organização vai avaliar e distinguir o melhor trabalho resultante de uma residência criativa; o
melhor programa ou experiência de turismo criativo; e o melhor artigo ou reportagem editorial sobre a
temática do turismo criativo e indústrias culturais e criativas.

Desenvolvido pela Região de Turismo do Algarve em parceria com a Tertúlia Algarvia e a QRER –
Cooperativa para o Desenvolvimento dos Territórios de Baixa Densidade, o «Algarve Craft & Food» foi
lançado em fevereiro de 2020.

Trata-se de um projeto estratégico para a região, pois pretende criar e promover experiências turísticas
diferenciadoras, de cariz sustentável, sobretudo em locais tradicionalmente com menor afluência, como
as zonas rurais e o interior algarvio.

Ao apoiar a preservação e a revitalização de práticas e costumes tradicionais, pretende também
contribuir para aumentar as fontes de rendimento de artesãos e dos produtores alimentares locais.

A criação dos Prémios «Algarve Craft & Food» surge no contexto deste projeto, que inclui um vasto
conjunto de atividades, como a realização de residências criativas e workshops técnicos para artesãos,
designers, produtores agroalimentares locais e chefs de cozinha; laboratórios criativos de gastronomia
tradicional algarvia; um seminário sobre internacionalização de artesanato e produtos alimentares locais;
ou ações de capacitação.

Toda a informação sobre o «Algarve Craft & Food», projeto cofinanciado pelo CRESC Algarve 2020 –
Programa Operacional Regional do Algarve/ FEDER, bem como as condições de participação nos
Prémios, encontram-se disponíveis aqui.

(Link)
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Cuá Cuá Club. O novo espaço da noite algarvia
Retira inspiração de clubes internacionais e quer apostar no conceito de restaurante que
se transforma em bar e discoteca
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Hotel Penina lança desafio para encontrar foto de Paul McCartney
a compor a canção "Penina"
Cantor, no auge da fama dos Beatles, passou pelo Penina Hotel para uma atuação
individual ao vivo com a banda residente tendo composto também o tema Penina, mas
falta a fotografia para eternizar este momento

O Penina Hotel & Golf Resort conta que corria o mês de dezembro de 1968, ano em que os The Beatles
estavam no topo das preferências musicais um pouco por todo o mundo, e Paul McCartney passava
férias no Algarve, tendo chegado ao Penina Hotel, por volta da 01:30, da manhã para efetuar o câmbio
de cinco libras para escudos.

Decidiu ir até ao bar do hotel onde a banda residente – os Jota Herre – o reconheceu e convidou-o a
tocar com eles. O bar que estava prestes a fechar e meio vazio, rapidamente ficou cheio com os
hóspedes e staff a dirigirem-se ao local para ver um elemento dos Beatles a tocar e a cantar.

A noite prolongou-se e, por volta das quatro da manhã, com o bar completamente cheio, Paul
McCartney compõe ao piano a música a que deu o nome de Penina, tendo posteriormente sido oferecida
aos Jota Herre que a editaram. Trata-se da única música composta por Paul McCartney durante o
período dos Beatles, fora do âmbito da banda.

Infelizmente não existe no hotel nenhum registo fotográfico daquela noite mas como o bar estava cheio
de hóspedes e staff que assistiram ao vivo a este momento especial da história do Penina Hotel, a
unidade hoteleira tem esperança que alguém possa ter tirado uma fotografia daquela noite.

Daí ter lançado o desafio para uma ‘corrida’ aos baús antigos na esperança de que possa aparecer uma
fotografia do momento. A JJW Hotels and Resorts, proprietária do Penina Hotel, oferece uma
recompensa de uma estadia de 3 noites a quem enviar uma fotografia da atuação de Paul McCartney, no
dia em que compôs o tema Penina.
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A fotografia deve ser enviada para: marketing-pt@jjwhotels.com
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Para quem procura a loucura saudável para mais tarde recordar,
a paragem obrigatória é na Marina de Albufeira
Para quem procura a loucura saudável para mais tarde recordar, a paragem obrigatória
é na Marina de Albufeira

Para quem procura a loucura saudável para mais tarde recordar, a paragem obrigatória é na Marina de
Albufeira
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Portimão: Férias de Verão 2021 movimentam cerca de 2500
crianças e jovens em total segurança
Começaram ontem, 12 de julho, as Férias de Verão 2021, destinadas a crianças e jovens
residentes em Portimão com idades entre os 6 e os 12 anos, que até 20 de agosto podem
ocupar os seus tempos livres de forma divertida e lúdica.

Projeto da Câmara Municipal de Portimão pensado para ocupar os mais novos durante a tradicional
paragem escolar nos meses de verão, a iniciativa apresenta nas próximas seis semanas um diversificado
programa de atividades desportivas, culturais, lúdicas e?educativas, prevendo-se a
participação de cerca de 2500 crianças e jovens, aos quais será oferecido um kit composto por t-shirt,
lancheira e boné.

Participam nas Férias de Verão um total de 43 monitores e sete coordenadores devidamente formados
para o efeito, os quais serão submetidos semanalmente a testes à Covid-19, ao abrigo do plano de
contingência aprovado pela autoridade de saúde local e pela Proteção Civil Municipal. Esse plano
determina igualmente a medição de temperatura a todas as crianças, que devem desinfetar as mãos
com álcool gel à entrada de cada equipamento, sendo distribuídas máscaras a quem não as traga de
casa.

As Férias de Verão 2021 decorrem de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 13h30, e, para além?da
oportunidade que proporcionam aos mais pequenos de brincarem, vivenciarem experiências diferentes e
adquirirem hábitos de vida saudável, representam igualmente uma resposta efetiva aos
encarregados de educação que se encontram a trabalhar.

A iniciativa?tem lugar em todas as três freguesias do concelho, havendo atividades distintas nos
seguintes núcleos: ?Museu de Portimão; Biblioteca Municipal Manuel Teixeira Gomes;?Quinta Pedagógica
de Portimão; TEMPO?– Teatro Municipal de Portimão;?Área Desportiva da Praia da Rocha;?Clube Naval
de Portimão;?Complexo Municipal de Ténis e Padel e Piscina Municipal de Portimão; Pavilhão Desportivo
da Boavista; Complexo Desportivo de Alvor; e Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande.

Ainda há vagas para todos os turnos

Neste momento, a média de inscrições para cada um dos turnos ronda os 70 por cento, existindo vagas
para a Área Desportiva Praia da Rocha, Clube Naval, Complexo Desportivo de Alvor, Complexo
Desportivo da Mexilhoeira Grande, Pavilhão da Boavista e Complexo de Ténis/Piscina Municipal. Por
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consequência, os encarregados de educação interessados poderão proceder à inscrição das suas
crianças e jovens, contactando diretamente os equipamentos ainda com vagas disponíveis.

Os turnos funcionam ao longo dos seguintes períodos: 1ª semana – de 12 a 16 de julho; 2ª semana –
de 19 a 23 de julho; 3ª semana – de 26 a 30 de julho; 4ª semana – de 2 a 6 de agosto; 5ª semana –
de 9 a 13 de agosto; 6ª semana – de 16 a 20 de agosto.

Colaboram neste projeto municipal a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Portimão, o
Clube de Ténis e Padel de Portimão, a Portinado, o Clube Naval de Portimão, o Portimão Surf Clube e o
TIPO – Teatro Infantil de Portimão, sendo parceiros a Sand City e o Zoomarine.

Em caso de dúvidas, os interessados devem ligar para o telefone 282?470?813, disponível das 9h00 às
19h00, ou enviar email para desporto@cm-portimao.pt, podendo ser encontradas todas as informações
sobre as Férias de Verão 2021 no site oficial do?Município de Portimão, em https://vivaportimao.pt/a-
nao-perder/e-ainda/2256-ferias-de-verao-portimao-2021
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