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Três fases de ″libertação″: a primeira arranca domingo.
Setembro e outubro para segunda e terceira
Primeiro-ministro admitiu que pode haver uma aceleração da entrada em vigor da
segunda e terceira fases caso o processo de vacinação seja mais rápido.

O primeiro-ministro, António Costa, indicou que "iremos libertando as atividades em três fases". E a
primeira arranca já domingo, 1 de agosto. Assim, a partir desta data deixa de haver limitação horária de
circulação na via pública. Os eventos desportivos podem ter público (sujeito a regras a definir pela DGS),
permitindo assim que as várias competições que vão começar nas próximas semanas possam ter
assistência, embora caiba às autoridades de saúde definir as condições. Os espetáculos culturais podem
realizar-se com 66% lotação.

Além disso, os casamentos e batizados e outros eventos do género podem realizar-se com lotação de
50%. Os equipamentos de diversão - como carrosséis e jogos itinerantes -, podem operar, de acordo
com as regras da DGS, em local autorizado pelo município.

E, em termos laborais, o teletrabalho deixa de ser obrigatório mas é recomendado.

Por outro lado, e durante esta primeira fase, os bares e discotecas vão continuar de portas fechadas. As
festas e romarias vão continuar proibidas porque, explicou o chefe de Governo, são eventos que levam a
uma aglomeração de pessoas.

A segunda fase, previsivelmente, pode arrancar no início de setembro quando 70% da população tenha a
vacinação completa. A partir daí, o governo prevê que deixe de ser obrigatório o uso de máscara na via
pública. Os casamentos e batizados passam a poder realizar-se com lotação de 75%. E os espetáculos
culturais podem ter 75% lotação. Os transportes públicos deixam de ter limites de capacidade e os
serviços públicos passam a funcionar sem necessidade de marcação prévia.

"Estimamos que, no início de setembro, possamos atingir a segunda fase, com 70% da população
vacinada com a vacinação completa. Nessa fase, para além das medidas que entram em vigor na
primeira fase, será possível deixar de ter o uso obrigatório de máscara na via pública, salvo em situações
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de ajuntamento. Os casamentos e batizados e outras festividades passaram a ter uma lotação de 75%
e os espetáculos culturais passaram a ter uma lotação de 75%. Também nesta fase os transportes
públicos deixam de ter limitação na sua lotação e os serviços públicos poderão passar a funcionar sem
marcação previa", indicou o primeiro-ministro, António Costa, em conferência de imprensa após o
encontro do Conselho de Ministros.

E, por fim, a terceira fase, que poderá acontecer em outubro. A partir desta fase, os bares e discotecas
passam a poder abrir, mas os clientes têm de apresentar um certificado digital ou teste negativo. E os
restaurantes deixam de ter limite máximo de pessoas por grupo. E deixa de haver limites de lotação.

"Prevemos que, no mês de outubro, seja possível atingir a meta de termos 85% da população com
vacinação completa. Nessa fase, será possível que os bares e discotecas possam reabrir com a
frequência a exigir a utilização de certificado digital ou teste negativo. Os restaurantes deixam de estar
sujeitos a uma limitação máxima de pessoas por grupo e por fim deixará de haver limitação da lotação
de utilização dos diferentes recintos", salientou o chefe de Governo.

Ainda assim, o primeiro-ministro apontou que estas duas últimas fases podem ocorrer antes, caso haja
uma aceleração da vacinação que o permita. "A task force da vacinação já nos habituou a podermos ter
confiança na programação da vacinação, não obstante os sobressaltos que nunca podemos evitar ou
garantir que não existam - como já existiram no passado - mas tem sido sempre possível ultrapassá-los
e recuperar atrasos que aconteceram por incumprimento das obrigações contratuais da entrega
atempada das vacinas. Creio que podemos ter confiança no calendário que a task force tem apresentado
para o desenvolvimento do programa de vacinação e ter como indicador esta evolução nos permitindo
fixar este calendário", sustentou António Costa.

"Se tivermos a felicidade de as datas indicadas para completar cada uma destas datas da vacinação ser
concluída mais cedo, as restrições também podem ser eliminadas mais cedo", acrescentou.

Fase 1 - mais de 50% da população com vacinação completa (1 de agosto):

- Eliminam-se as limitações à circulação na via pública a partir das 23h;

- Mantêm-se as regras atuais referentes a medidas sanitárias e de saúde pública (designadamente as
relativas ao confinamento obrigatório, ao uso de máscaras ou viseiras, ao controlo da temperatura
corporal e à realização de testes), bem como as medidas aplicáveis em matéria de tráfego aéreo,
aeroportos e fronteiras terrestres, marítimas e fluviais;

- Os espetáculos culturais em recintos de natureza fixa passam a ter uma lotação de 66% da respetiva
capacidade;

- Reabrem-se a generalidade das instalações, estabelecimentos e equipamentos que estavam
encerrados, com exceção das discotecas, salões de dança ou de festa ou outros locais ou instalações
semelhantes, e dos desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer
natureza;

- Os bares e outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo, com sujeição às regras estabelecidas
para o setor da restauração e similares, desde que observem as regras e orientações em vigor e as
especificamente elaboradas pela Direção-Geral da Saúde;

- O teletrabalho passa a ser recomendado em todo o território nacional, sempre que as funções em
causa o permitam;

- Os estabelecimentos de restauração e similares ou os equipamentos culturais e desportivos passam a
funcionar de acordo com o horário do respetivo licenciamento, com o limite das 02h, ficando excluído o
acesso ao público para novas admissões a partir da 01h;

- No que respeita ao número de pessoas por mesa nos restaurantes, passa a aplicar-se em todo o
território nacional continental a regra do máximo de 6 pessoas por mesa no interior ou 10 pessoas nas
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esplanadas;

- Passam a ser aplicáveis em todo o território nacional as regras que vigoravam nos municípios de risco
elevado e muito elevado relativamente à testagem ou apresentação de certificado Digital Covid para
efeitos de serviço de refeições no interior dos estabelecimentos de restauração, aos sábados, domingos
e feriados, bem como às sextas-feiras a partir das 19:00h;

- Para o acesso a estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares e a
termas, spas ou estabelecimentos afins aplicam-se as regras previstas para o acesso aos
estabelecimentos turísticos ou de alojamento local (apresentação, pelos clientes de Certificado Digital
COVID ou de um teste com resultado negativo);

- No que respeita à atividade física, passa a ser permitida em todo o território nacional continental a
prática de atividade física ao ar livre e em ginásios e academias, sendo que para a realização de aulas de
grupo passa a ser necessária a apresentação de Certificado Digital COVID ou de um teste com resultado
negativo.

Fase 2: Mais de 70% da população com vacinação completa

- Restaurantes, cafés e pastelarias passam ter limite máximo de oito pessoas por grupo no interior e 15
pessoas por grupo em esplanadas;

- Lojas de cidadão sem marcação prévia;

- Espetáculos culturais em recintos de natureza fixa com 75% de lotação;

- Transportes públicos sem lotação;

- Eventos familiares (nomeadamente casamentos e batizados) passam a ter limite máximo de 75% da
lotação.

Fase 3: Mais de 85% da população com vacinação completa

- Restaurantes, cafés e pastelarias sem limite máximo de pessoas por grupo, quer no interior quer em
esplanadas;

- Estabelecimentos e equipamentos sem limites de lotação;

- Espetáculos culturais sem limites de lotação

- Eventos familiares (nomeadamente casamentos e batizados) deixam de ter limites de lotação;

- Bares e discotecas reabrem atividade habitual mediante apresentação de Certificado Digital COVID da
UE ou de um teste com resultado negativo.

(Notícia atualizada às 21h25 com mais informação retirada do comunicado do Conselho de Ministros)
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Medidas no Verão voltam a ser demasiado curtas para o Turismo
Medidas no Verão voltam a ser demasiado curtas para o Turismo

Medidas no Verão voltam a ser demasiado curtas para o Turismo
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Bares podem abrir a partir de domingo
Primeiro-ministro apresentou esta quinta-feira as novas etapas de levantamento de
restrições. Mas afinal bares, com lugares sentados e sem dança, também podem abrir já
este domingo.

Foi um dos anúncios que motivou ontem uma reação de maior descontentamento (ver p. 4), mas afinal
os bares também vão poder abrir este domingo na primeira de três etapas até ao levantamento total de
restrições. Não normalmente, o que só acontecerá em outubro, mas poderão funcionar com regras
idênticas às que vão passar a vigorar nos restaurantes, com lugares sentados, sem espetáculos ou pista
de dança, e horários agora alargados até às 2h. Depois de o primeiro-ministro ter afirmado que para já
bares e discotecas vão permanecer fechados, a informação ontem disponibilizada no site do Governo
onde são listadas as medidas – covid19estamoson.gov.pt –  revelou que afinal foi seguida a proposta
dos peritos de equiparar bares a restauração, o que já tinha sido proposto em maio. “Os bares e outros
estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos de bebidas podem funcionar, com
sujeição às regras estabelecidas para o setor da restauração e similares, desde que observem as regras
e orientações em vigor e as especificamente elaboradas pela Direção-Geral da Saúde”, lia-se. Ao i, fonte
oficial do gabinete da ministra de Estado e da Presidência confirmou que os bares poderão abrir desde
que se adaptem às regras em vigor na restauração, como o espaçamento de mesas e agora a regra de
até seis pessoas por mesa e até dez na esplanada, mas deixa de haver a regra de terem de funcionar
como restaurantes, ou seja, vender comida. Continuará a ser proibido consumir álcool na via pública,
mas poderão, em caso de licença, ter esplanada, cumprindo as mesmas regras de restaurantes (grupos
até 10 pessoas nas mesas). De sexta a domingo e dias feriados, tal como passa a acontecer nos
restaurantes de todo o país, será preciso certificado digital covid ou teste negativo válido para
permanecer no interior que dos restaurantes, quer dos bares.
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Certificados expandem-se

As medidas anunciadas por António Costa seguiram em medida a proposta dos peritos, mas não foram
tão longe na generalização dos certificados covid a mais espaços públicos e todos os dias da semana no
caso da restauração. Deixa de haver avaliação semanal por concelhos e o país avança à mesma
velocidade para o que se espera agora ser a reta final da pandemia, que terá as restantes duas etapas
desbloqueadas em função da cobertura vacinal. É intensificado o uso de certificados de covid-19, sendo
levantadas as restrições de horários e reabrem espaços até aqui encerrados nos concelhos de risco
elevado como casinos, termas, parques aquáticos, spas e parque infantis, que algumas câmaras também
tinham voltado a fechar a cadeado.

Não no caso dos parques infantis mas em todos esses locais, tal como continuará a acontecer em hotéis
e alojamento local, passará a ser exigido certificado vacinação completa (válido 14 dias após a toma) ou
teste negativo válido para entrar em qualquer dia da semana. Também para viagens aéreas ou marítimas
(se for de barco para Ilha de Tavira, por exemplo) ou frequentar aulas de grupo em ginásios vai ser
preciso mostrar o certificado ou teste negativo válido à entrada. O teste é obrigatório para maiores de
12 anos, que ainda não estão a ser vacinados. Mantém-se o dever de confinamento obrigatório caso
seja decretado pela autoridade de saúde (infetados e contactos de risco), o uso de máscaras e a
temperatura pode ser medida.

O público regressará aos estádios a partir de agosto, mas com regras e limites definidos pela DGS, que
para já autorizou 33% de lotação na Supertaça deste sábado no Estádio de Aveiro (com certificado e
medição de temperatura). “Quanto mais pessoas estiverem juntas e quanto mais tempo estiverem
juntas, maior é o risco. Esta é uma regra clara”, disse o primeiro-ministro, admitindo que as fases de
levantamento de restrições poderão ser antecipadas se as metas de vacinação forem atingidas mais
cedo.

Cauteloso, António Costa sublinhou no entanto que o vírus continua a existir, ninguém está em
condições de garantir que não surgem novas variantes e que “não hesitará em parar ou recuar se
necessário”.  Se tudo correr como previsto, em setembro, com mais de 70% da população com
vacinação completa, o Governo pretende levantar o uso de máscara na rua, salvo em situações de
ajuntamento. O Governo adotou a proposta dos peritos para aumentar o patamar de risco na avaliação
epidemiológica para os 480 casos por 100 mil habitantes (atualmente, segundo os cálculos do Instituto
Ricardo Jorge, está em 439,3). Os indicadores de monitorização continuarão a ser publicados
semanalmente pela DGS e pelo INSA e não foi anunciada uma periodicidade para avaliação da situação
em conselho de ministros, que até aqui era semanal.
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Algarve vive agosto com animação de rua, concertos e teatro
Guia Algarve convida residentes e turistas a participar em atividades locais

A edição de agosto do Guia Algarve já está disponível e traz um conjunto de sugestões apelativas para
os residentes e turistas que passam férias na região.

O programa contempla mais de 60 eventos de caráter musical, peças de teatro e iniciativas culturais e
desportivas que prometem animar e trazer boa disposição à região.

Em agosto, o maior destaque vai para o Sardinha em Concertos, que se realiza entre os dias 4 e 8, uma
iniciativa criada pela Câmara Municipal de Portimão para manter vivo o espírito vivenciado no Festival da
Sardinha, evento que tradicionalmente decorria por esta altura na região.

Será possível assistir a concertos com artistas de renome nacional, tais como o grupo Resistência (dia
04), Toy (dia 05), João Pedro Pais (dia 06), Gisela João (dia 07) e Miguel Araújo (dia 08), que vão subir
ao palco sempre às 21h00, na Zona Ribeirinha de Portimão.

Também Lagos será palco de vários concertos, estando previsto receber a artista Blaya no emblemático
Jardim da Constituição (dia 29, às 21h30), para um espetáculo que pretende assinalar de forma
simbólica o Banho 29, uma tradição de caráter popular muito conhecida no concelho.

O teatro é outra área de referência que tem vindo a preencher as noites de verão algarvias. No âmbito
do Programa Garantir Cultura surge o Figuras à Rampa, uma iniciativa que assinala a retoma da atividade
cultural na região e que oferece uma vasta programação durante o mês de agosto: The Legendary
Tigerman + The Mirandas (dia 06), Banda do Filme «Variações»+ Galopim (dia 13), Neev + Infante (dia
20) e Capitão Fausto + Catalina (dia 27), com início marcado para as 21h30, na rampa do Teatro das
Figuras, em Faro.

Existem ainda outras opções para quem gosta da arte humorística, como o HUMOR.PTM – Festival de
Comédia de Portimão 2021, que apresenta um cartaz eclético, com grandes nomes da comédia
nacional, a realizar no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão (nos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28, às
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21h00). Um conjunto de espetáculos que promete fazer soltar muitas gargalhadas a miúdos e graúdos.

À semelhança de anos anteriores, será também possível assistir a espetáculos direcionados para o teatro
e animação de rua espalhados por distintas localidades de Vila do Bispo (Burgau, Budens, Salema e Barão
de São Miguel).

O ESTAR- Encontros de Teatro e Animações de Rua, que realiza no fim de semana prolongado de 18 a
21, é um evento cultural que reúne áreas como marionetas, conta contos, clown, teatro de objetos,
teatro cómico e ainda, café-concertos.

No mês de agosto há ainda espaço para visitar várias exposições. Em Albufeira, está patente a
Exposição de Pintura a Aguarelas «Dias de Verão» de Luís Castro Lopo, na galeria de arte Pintor Samora
Barros (de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, entre 02 e 30 de
agosto).

Ainda neste concelho, poderá visitar-se a Exposição «Vale dos Dinossauros», no Parque do Ribeiro, até
ao dia 22 de agosto, uma exposição que reúne um conjunto de 14 dinossauros do período Triássico ao
Cretáceo que estarão a andar livremente por este espaço verde, interagindo com os visitantes e
proporcionando momentos de diversão aos mais novos.

Agora o desporto motorizado. O circuito do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, acolhe,
mais uma vez, duas rondas do Campeonato Nacional de Velocidade, integradas no CNV Ronda II, uma
competição que promete muita ação em pista durante dois dias (14 e 15 de agosto).

Poderá ainda deslocar-se a este espaço para assistir ao Troféu C1, uma prova de resistência com
duração de doze horas, onde os Citroën C1 testam os seus limites, a realizar no dia 21.

Além disso, o Algarve vai ser palco do Loulé Criativo, a realizar de 07 a 29 de agosto, uma iniciativa que
promete dar vida ao concelho, através de um conjunto de atividades que enaltecem os costumes e
vivências da cultura local e permitem aos visitantes adquirir inúmeras aprendizagens com os residentes.

A confeção de um taleigo, a preparação de uma sardinhada e a pintura de azulejos são algumas das
experiências criativas previstas.

Do programa de agosto fazem parte muitos outros eventos que poderá encontrar nesta edição do Guia
Algarve, a agenda de eventos dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de
Turismo do Algarve.

O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 30 mil exemplares e
distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, Aeroporto de Faro, rent-a-cars
e campos de golfe da região.

Dada a situação pandémica vigente, sugere-se que todos os interessados consultem previamente a
página oficial do VisitAlgarve ou o site dos respetivos eventos, de modo a terem acesso a informação
atualizada sobre possíveis cancelamentos ou reagendamentos.

Link
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Resistência, Toy, João Pedro Pais, Gisela João e Miguel Araújo
atuam em Portimão
De 4 a 8 de agosto, a zona ribeirinha de Portimão vai ser palco para os espetáculos
musicais inseridos na programação do evento “Sardinha em Concertos”

De 4 a 8 de agosto, a zona ribeirinha de Portimão vai ser palco para os espetáculos musicais inseridos na
programação do evento “Sardinha em Concertos”.

A Câmara de Portimão informa, em comunicado, que uma vez que a pandemia da Covid-19 ainda não
permite o regresso em pleno do Festival da Sardinha, decidiu dinamizar este conjunto de concertos para
toda a família, nos quais serão cumpridas as regras de prevenção sanitária em vigor.

Os intérpretes nacionais dominam o cartaz, composto por Resistência (dia 4), Toy (5), João Pedro Pais
(6), Gisela João (7) e Miguel Araújo (8), que pelas 21h00 subirão ao palco do recinto preparado para o
efeito. 

Com abertura de portas prevista para as 20h00, apenas poderão entrar no recinto, vedado e com
plateia sentada, os espetadores com idade mínima de 6 anos, não sendo permitido neste local o
consumo de comida ou bebidas, conforme definem as normas da Inspeção-Geral das Atividades
Culturais e da Direção-Geral da Saúde.

Esta iniciativa musical realiza-se precisamente na primeira semana de agosto, quando costuma decorrer
o popular evento gastronómico, que atrai à cidade largos milhares de apreciadores da boa sardinha
assada a pingar no pão, a qual pode ser degustada antes dos concertos em qualquer um dos diversos
restaurantes localizados na zona ribeirinha de Portimão.

Os ingressos para os espetáculos têm o valor simbólico de um euro e devem ser adquiridos a partir
desta sexta-feira, 30 de julho, em bol.pt ou nas bilheteiras do TEMPO – Teatro Municipal de Portimão (de
terça-feira a sábado, das 13h00 às 18h00) e do Museu de Portimão, neste caso nos dias 30 e 31 julho,
(10h00 às 18h00), 1, 4 a 8 de agosto (15h00 às 23h00) ou dia 3 de agosto (19h30 às 23h00).
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Animação de rua, concertos e peças de teatro dão vida ao
Algarve em agosto
A edição de agosto do Guia Algarve já está disponível

A edição de agosto do Guia Algarve já está disponível

(https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia%20Algarve/2021/GUIA%20AGOSTO%20WEB.pdf
) e traz um conjunto de sugestões apelativas para os residentes e turistas que passam férias na região.
O programa contempla mais de 60 eventos de caráter musical, peças de teatro e iniciativas culturais e
desportivas que prometem animar e trazer boa disposição à região.

Em agosto, o maior destaque vai para o Sardinha em Concertos, que se realiza entre os dias 4 e 8, uma
iniciativa criada pela Câmara Municipal de Portimão para manter vivo o espírito vivenciado no Festival da
Sardinha, evento que tradicionalmente decorria por esta altura na região. Será possível assistir a
concertos com artistas de renome nacional, tais como o grupo Resistência (dia 04), Toy (dia 05), João
Pedro Pais (dia 06), Gisela João (dia 07) e Miguel Araújo (dia 08), que vão subir ao palco sempre às
21h00, na zona ribeirinha de Portimão.
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Também Lagos será palco de vários concertos, estando previsto receber a artista Blaya no emblemático
Jardim da Constituição (dia 29, às 21h30), para um espetáculo que pretende assinalar de forma
simbólica o Banho 29, uma tradição de caráter popular muito conhecida no concelho.

O teatro é outra área de referência que tem vindo a preencher as noites de verão algarvias. No âmbito
do Programa Garantir Cultura surge o Figuras à Rampa, uma iniciativa que assinala a retoma da atividade
cultural na região e que oferece uma vasta programação durante o mês de agosto: The Legendary
Tigerman + The Mirandas (dia 06), Banda do Filme "Variações"+ Galopim (dia 13), Neev + Infante (dia
20) e Capitão Fausto + Catalina (dia 27), com início marcado para as 21h30, na rampa do Teatro das
Figuras, em Faro.

Existem ainda outras opções para quem gosta da arte humorística, como o HUMOR.PTM – Festival de
Comédia de Portimão 2021, que apresenta um cartaz eclético, com grandes nomes da comédia
nacional, a realizar no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão (nos dias 13, 14, 20, 21, 27 e 28, às
21h00). Um conjunto de espetáculos que promete fazer soltar muitas gargalhadas a miúdos e graúdos.

À semelhança de anos anteriores, será também possível assistir a espetáculos direcionados para o teatro
e animação de rua espalhados por distintas localidades de Vila do Bispo (Burgau, Budens, Salema e Barão
de São Miguel). O ESTAR- Encontros de Teatro e Animações de Rua, que realiza no fim de semana
prolongado de 18 a 21, é um evento cultural que reúne áreas como marionetas, conta contos, clown,
teatro de objetos, teatro cómico e ainda, café-concertos.

No mês de agosto há ainda espaço para visitar várias exposições. Em Albufeira, está patente a
Exposição de Pintura a Aguarelas "Dias de Verão" de Luís Castro Lopo, na galeria de arte Pintor Samora
Barros (de segunda a sexta-feira, das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, entre 02 e 30 de
agosto). Ainda neste concelho, poderá visitar-se a Exposição "Vale dos Dinossauros", no Parque do
Ribeiro, até ao dia 22 de agosto, uma exposição que reúne um conjunto de catorze dinossauros do
período Triássico ao Cretáceo que estarão a andar livremente por este espaço verde, interagindo com os
visitantes e proporcionando momentos de diversão aos mais novos.

Agora o desporto motorizado. O circuito do Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, acolhe,
mais uma vez, duas rondas do Campeonato Nacional de Velocidade, integradas no CNV Ronda II, uma
competição que promete muita ação em pista durante dois dias (14 e 15 de agosto). Poderá ainda
deslocar-se a este espaço para assistir ao Troféu C1, uma prova de resistência com duração de doze
horas, onde os Citroën C1 testam os seus limites, a realizar no dia 21.

 

E ainda…

Adicionalmente, o Algarve vai ser palco do Loulé Criativo (http://loulecriativo.pt), a realizar de 07 a 29 de
agosto, uma iniciativa que promete dar vida ao concelho, através de um conjunto de atividades que
enaltecem os costumes e vivências da cultura local e permitem aos visitantes adquirir inúmeras
aprendizagens com os residentes. A confeção de um taleigo, a preparação de uma sardinhada e a pintura
de azulejos são algumas das experiências criativas previstas.

Do programa de agosto fazem parte muitos outros eventos que poderá encontrar nesta edição do Guia
Algarve, a agenda de eventos dirigida a residentes e turistas editada mensalmente pela Região de
Turismo do Algarve. O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 30 mil
exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de
Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.

 

Nota: dada a situação pandémica vigente, sugere-se que todos os interessados consultem previamente
a página oficial do VisitAlgarve (https://www.visitalgarve.pt/pt/agenda.aspx) ou o site dos respetivos
eventos, de modo a terem acesso a informação atualizada sobre possíveis cancelamentos ou
reagendamentos.

 

Ademar Dias

Link
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RTP 3

30/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 24 HORAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 47096

REACH: -1

Centenas de jovens celebram por estes dias o Verão em
Vilamoura com festas pela noite dentro, sem máscaras e sem
qualquer distanciamento social
Centenas de jovens celebram por estes dias o Verão em Vilamoura com festas pela noite
dentro, sem máscaras e sem qualquer distanciamento social

Centenas de jovens celebram por estes dias o Verão em Vilamoura com festas pela noite dentro sem
máscaras e sem qualquer distanciamento social, a GNR garantiu à RTP que faz patrulhas todas as noites,
mas isso não evita que esses jovens desrespeitem as regras de combate à pandemia. Esta madrugada
num parque de estacionamento em Vilamoura a festa ainda se encontra disponível nas redes sociais tem
sido assim todas as noites. A GNR ser humano dispersar elevar dois, mas, mas nunca nunca acontece
nada de mais. Já aconteceu isso a presença da GNR numa dessas festas e não aconteceu nada. Não
fomos abordados. Tentaram nos fazer ver que não era uma coisa que se quer normal e legal, mas mas
não se preocuparam com multa. Sem máscara nem distanciamento para que aconteçam, basta a
partilha de uma localização do ponto de encontro no descampado eles vieram de Lisboa e arredores em
conta pormenores também participa. Pela carro leva fez vida e muitas vezes acaba num carro e vai-se
pedir ao outro, eu diria que sim que a maioria dos quais homens e sete pessoas que contraíram o vírus.
Estavam a nessas festas, sim. Até agora ninguém travou este ajuntamentos, certo é que estão proibidos
beber álcool na rua em tempo de pandemia dá direito a multa. É assim que nos divertimos não temos
mais que fazer, portanto, o discotecas abertas, juntam-se grupos de jovens e organizam estas
chamadas chamado a atenção. A GNR de Faro garante que realiza patrulhas na zona sobre a ilegalidade
destes eventos não quis prestar declarações.
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OBSERVADOR

30/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

Sem custos, com custos, com descontos, sem descontos
Os descontos definidos pelo Governo para as SCUT s não pareceram nada claros e estão
em contraciclo com o que sucede em outros países, sobretudo quando se promovem
outras alternativas de mobilidade.

Os contratos das Parcerias Público Privadas (PPPs) rodoviárias nacionais são dos mais complexos
modelos que se podem estudar na área das PPPs mundiais. A introdução de portagens em
infraestruturas planeadas e desenhadas para serem Sem Custos para UTilizadores (SCUTs) foi uma
complexa inovação contratual de difícil execução.

Façamos uma brevíssima resenha histórica (com inúmeras simplificações): O Plano Rodoviário Nacional
original é de 1945 e definia 3 classes de estradas. A gestão da rede cabia à Junta Autónoma de Estradas.
Ainda hoje identificamos facilmente essa categorização na numeração das estradas nacionais. Em bom
rigor, as 3 classes eram 4: A primeira classedividia-se numa 1ª classe premium de 1 a 18 e as estradas
de 101 a 125 compreendiam o resto da classe. A N1 de Lisboa-Porto à cabeça ou a mítica N2, hoje tão
em moda para roteiros turísticos, são facilmente identificáveis e a N125, no fim da numeração da 1ª
classe é, ainda hoje, a espinha dorsal do Algarve. A 2ª classe inclui as estradas numeradas de 201 a 270,
mas aqui já se torna mais difícil identificar uma estrada modelo. Eventualmente, o melhor exemplo será a
N222, por ser ela mesmo um monumento no seu traçado e na beleza das paisagens na Região Duriense.
Finalmente, a terceira classe, que compreendia as estradas numeradas de 302 a 398.

A numeração nacional, em cada classe, seguia uma lógica crescente de Norte a Sul e do Litoral para o
Interior. A 101 desde Valença; a 125 acaba em Vila Real de Santo António. A 302 sai de Vila Nova de
Cerveira; a 398 acaba em Tavira. Porém, esta lógica não se aplicava à classe premium.

Em 1985, o Plano Rodoviário Nacional foi revisto e acrescentaram-se os conceitos de Itinerário Principal
e de Complementar (IP e IC). No entanto, estamos já numa era em que a concessão da Brisa era uma
realidade e a espinha dorsal do Plano passaram a ser as autoestradas. Assim, as rodovias nacionais
passavam por três tipos de infraestrutura: a concessão de autoestradas da Brisa, devidamente
portajadas, com a pressão para a conclusão da A1 a ser um desígnio nacional; a rede de IP e IC a
completar os acessos a zonas interiores do País, designadamente a urgência da construção do IP4 do
Porto a Bragança e do IP5 de Aveiro a Vilar Formoso; e a rede de estradas nacional herdadas do plano
de 1945. A consequência deste esforço colossal feito nos primeiros anos da adesão foi a rápida
conclusão da rede de autoestradas da Brisa, designadamente a conclusão da A1 em 1991, ligando
finalmente o Porto e Lisboa, a A2, entre Lisboa e o Algarve, a A3 do Porto a Braga (mais tarde a
Valença) e a A5 de Lisboa a Cascais.

A rede de IPs teve como consequência um início de ligação rápida a Espanha, de crítica importância, mas
com características que aumentaram imenso a sinistralidade nas estradas. Olhar para os dados de
sinistralidade nas décadas de 80 e 90 é absolutamente aterrador.

Havia por isso espaço para uma terceira revolução rodoviária e ela surge logo em 1998, com o Plano
Rodoviário Nacional 2000, que acrescenta as primeiras das famosas SCUTs em regime de PPPs. Entre
1999 e 2004, a JAE é também alvo de ajustamentos, até estabilizar como entidade empresarial do
Estado, com a designação Estradas de Portugal.

Numa abordagem coerente com os tempos de então, optou-se, através de contratos em PPP, por
construir uma rede de autoestradas de elevada qualidade que permitisse a rápida e segura mobilidade no
País todo, sem necessariamente onerar os utilizadores. Os contratos determinavam a responsabilidade
dos privados de financiar e construir rapidamente as infraestruturas, sendo remunerados por utilização
das mesmas, sem encargos diretos para os utilizadores. Ou seja, media-se a utilização, mas quem
pagava o uso era o Estado e não o utente.
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O sucesso na construção foi exemplar. Rapidamente, o País viu-se dotado de uma rede rodoviária que
passou a ser padrão mundial, com ligações seguras a inúmeros pontos do interior do País. Os custos
desta rede foram elevados, porque a utilização foi intensiva, mas os benefícios para a integração
territorial começaram também a ser sentidos imediatamente. Um registo importantíssimo foi a quebra
brutal da sinistralidade rodoviária e literalmente centenas de vidas de portugueses foram poupadas. O
benefício económico sentido foi também enorme, com pessoas, bens e serviços a chegarem mais
depressa ao interior. Um exemplo disso é encontrarmos turistas em qualquer ponto do País.

Menos positivo desta terceira revolução foi o adiar de alternativas de mobilidade (a aposta na ferrovia foi
preterida durante décadas). Outra dimensão mais política, foram os governos verem na construção
rodoviária uma forma bem keynesiana de promoção do crescimento económico no curto prazo,
remetendo as consequências orçamentais para o médio e longo prazo.

Chegamos rapidamente às crises das finanças públicas… A sustentabilidade das finanças públicas dependia
agora da introdução de receitas associadas a estas infraestruturas. Para evitar alterar demasiado nos
contratos, o Estado optou por manter o pagamento aos privados num registo de disponibilidade próximo
do anteriormente contratado, mas introduzindo portagens nas SCUTs (que assim passaram a
ComCUTS), sendo que as portagens revertiam para o Estado e não para as concessionárias.
Basicamente, o Estado assumia o risco de procura e atenuava a despesa a pagar. Cabia às
concessionárias montar a estrutura de cobrança em estradas que não estavam de todo pensadas para o
efeito. Como consequência, o Estado cobra as portagens, mas o utente acha que está a pagar às
concessionárias.

Acertar o modelo de cobrança de portagens em infraestruturas onde não era suposto haver cobranças
foi uma tarefa recheada de ambiguidades. Desde logo, a quebra na procura foi acentuadíssima. Para
quem viva no interior, os custos foram sentidos de forma severa. Para as concessionárias, que ficaram a
cargo da cobrança, a imagem pública ficou devastada. Acrescem situações de alguma falta de lógica
como o que fazer com os veículos de matrícula estrangeira, designadamente os espanhóis, ou os
emigrantes. A burocracia de pagamento para quem não disponha de Via Verde tornou-se enorme, mas a
situação das finanças públicas impedia que se pudesse mexer nestes novos modelos.

Pelo caminho renegociaram-se os contratos, reduzindo o nível de serviço para baixar os pagamentos às
concessionárias. As poupanças foram consideráveis, mas o modelo sofria agora imenso com as quebras
de procura.

A determinada altura, introduziram-se descontos, para atenuar o custo a quem vivia no interior. Com o
passar dos anos esses descontos tornaram-se mais relevantes e este ano – aliás, por sugestão da
oposição – esses descontos passaram a 50%.

Acontece que os descontos definidos pelo Governo não pareceram nada claros e estão em contraciclo
com o que sucede em outros países. A ideia dos descontos é ambígua: por um lado validam um modelo
que se aproxima das SCUTs, ou, pelo menos, Sem-Metade-dos-CUTs; por outro lado, numa altura em
que se promovem outras alternativas de mobilidade, incentiva a utilização do automóvel e da rodovia,
onde o uso de elétricos não é viável de forma eficiente. Em Espanha, país conhecido por ter uma extensa
rede de autoestradas não portajadas, as portagens estão a ser introduzidas precisamente para
desestimular o uso do automóvel.

Em suma, a situação é complicada, e denota muita indefinição sobre o que fazer com estas
infraestruturas rodoviárias nos próximos tempos. Os contratos de concessão destas infraestruturas
aproximam-se do seu fim, e esta seria altura para uma reorganização do Plano Rodoviário Nacional, um
repensar sobre a mobilidade no País apostando no que existe, repensando como criar soluções que
promovam uma utilização ambientalmente responsável da mobilidade automóvel, ao mesmo tempo que
se continua a promover a integração territorial nacional. Articular com a ferrovia parece importante e
interessante, mas porventura apostar na ciência e na tecnologia para usar as rodovias com novas
soluções de transporte de pessoas e bens pode ser algo a desafiar as universidades e centros de
investigação nacionais.

É crítico entender que estas infraestruturas foram importantíssimas para o desenvolvimento integral do
País e se hoje Portugal tem algum nível de integração regional deve-se muito a esta malha de rodovias
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que permitem que haja, ainda assim, qualidade de vida em zonas mais recônditas, para onde se
consegue ir e vir no mesmo dia.

É urgente o debate sobre o que fazer na mobilidade deixe de ser assunto ideológico e passe a ser um
tema promotor do desenvolvimento integrado do território. É urgente o debate ser feito com
responsabilidade.
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TVI

29/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

O país está a perder população, mas o Algarve viu os residentes
aumentarem na última década
O país está a perder população, mas o Algarve viu os residentes aumentarem na última
década

O país está a perder população, mas o Algarve viu os residentes aumentarem na última década
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AMBITUR

29/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

Faro: Destino de encontros para todo o ano | Ambitur
Presidente Rogério Bacalhau descreve um destino turístico singular e fala-nos das
principais apostas para garantir a retoma.

Presidente Rogério Bacalhau descreve um destino turístico singular e fala-nos das principais apostas para
garantir a retoma.

O período sabático que a pandemia trouxe ao turismo em todo o país também se fez sentir em Faro,
cidade que vinha assinalando anos de crescimento exponencial afirmando-se como um best-seller por
direito próprio.

O presidente da Câmara Rogério Bacalhau acha que o pior já passou e que é possível retomar o caminho
que vínhamos trilhando antes da pandemia e que estava a produzir “excelentes resultados, na
quantidade e na qualidade de turistas que vêm até nós”. A pausa foi por isso aproveitada, explica, para
consolidar algumas das apostas que, promete, “irão fazer a diferença”.

A ligação do destino à Ria Formosa é, sem dúvida, o maior motivo de atração e diferenciação em relação
a outros destinos. Nesse campo a Estação Náutica de Faro é um polo de experiências de lazer e de
prática de desportos náuticos, juntamente com serviços de apoio a visitantes e tripulações que aí
encontram o que precisam para uma visita única à cidade. “O potencial é tão grande que estamos
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mesmo a produzir uma plataforma digital que vai promover toda a oferta e que congrega 50 parceiros
públicos e privados deste projeto”, revela-nos.

Outra aposta com vista à antecipação da retoma prende-se com a Estrada Nacional 2 (EN2) e a sua
mítica rota, que tem em Faro o seu ponto de chegada (ou de partida). Para isso foi criada uma rede de
agentes que certifica empresas pertencentes a cada território e é já possível obter e carimbar o
passaporte de viagem em vários locais da cidade. Além disso, a autarquia tem apoiado várias iniciativas
promocionais e, este ano, é anfitriã da 23ª edição do Lés-a-Lés, o maior evento de motociclismo
português que ligará a Chaves a Faro pela EN2 entre os dias 2 e 5 de junho.

Mas Rogério Bacalhau lembra outros atributos diferenciadores. O património histórico, as belezas
naturais únicas, as praias paradisíacas das chamadas ilhas-barreira e a delicada gastronomia da Ria são
alguns exemplos.

Apesar de todos os esforços realizados pela edilidade, o seu Presidente diz-se consciente de que “a
diferença está a ser feita por um setor privado que arrisca novos conceitos baseados nos produtos
locais, aos quais o público adere com entusiasmo”.

Importante é também a aposta na conservação do património histórico-cultural e na preservação da
autenticidade do destino. E por isso a cuidada regeneração urbana em curso vai permitindo colocar Faro
como um dos locais mais apetecíveis para viver, trabalhar, estudar ou passar férias.

Professor de carreira, Rogério Bacalhau conta-nos depois que o concelho aposta muito na educação.
Vale a pena lembrar que aqui estão sediadas uma escola superior e uma escola técnica de Hotelaria e
Turismo, ambas de grande prestígio, e isso tem ajudado a formar mais e melhores recursos humanos e
a capacitar o setor. “É por isso que quem cá vem, sente a diferença e procura voltar”, explica.

Mas Faro é também a mais cosmopolita e moderna cidade a Sul o Tejo que dá casa a um público cada
vez mais exigente. É, pois, preciso apostar numa programação eclética e na realização de eventos de
animação com cada vez mais qualidade. Exemplos disso são o Festival F, que fecha em Portugal o
circuito anual de festivais de Verão e muitos outros eventos icónicos como a Concentração Internacional
de Motos (das maiores do Mundo), o Festival Internacional de Folclore “Folkfaro”, o Alameda Beer Fest,
o South Music Experience ou o Baixa Street Fest.

Somemos a isto experiências cénicas únicas servidas no Teatro das Figuras, a principal sala de
espetáculos do Algarve, no histórico Lethes ou em qualquer outro dos equipamentos culturais de Faro e
compreendemos as razões que impulsionam Faro para o desígnio de ser Capital Europeia de Cultura em
2027, no que é vigorosamente apoiada por todos os outros 15 municípios da região.

Razões para que, remata o edil, “Faro seja conhecido como um local de encontros e um destino singular
que tem tudo para vingar no exigente mercado do Turismo”.
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PORTIMÃO JORNAL

29/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

'Passeios Culturais Noturnos' percorrem Alvor e Portimão
Iniciativa decorre a 5, 12 e 19 de agosto
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DN

30/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • VIVER

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Algarve à mesa com o Japão
O novo restaurante japonês UDDO abre hoje. Situado sobre a praia da Falésia, a sul,
apresenta pratos com a assinatura de Dhiego Silva e o aroma da costa portuguesa

20/28



21/28



EXPRESSO

30/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

“Turismo é a melhor forma de transferir dinheiro do mundo rico
para o mais pobre"
Entrevista a Adrian Bridge, CEO da The Fladgate Partnership
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ALGARVE RESIDENT

29/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MICHAEL BRUXO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve has “support areas” for tourists who test positive for
Covid-19 at airport
ZAPS
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ALGARVE RESIDENT

29/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Via Algarviana and Rota Vicentina among Portugal's most
“incredible bikes”
NATURE
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ALGARVE RESIDENT

29/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 31

PROGRAMA • BUSINESS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Happy 30th anniversary, Zoomarine!
PARK
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