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Covid-19. Portugal entra hoje na segunda fase de
desconfinamento
Portugal mais um passo em direção à normalidade, depois de ter arrancado a vacinação
este fim de semana para crianças entre 12 e 15 anos.
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Transportes, restauração, espetáculos. Conheça todas as novas
regras em vigor a partir de segunda-feira
O certificado digital ou teste negativo continuam a ser obrigatórios para aceder ao
interior dos restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamento local, viagens por via
aérea ou marítima, nos fins de semana e feriados.

O Governo decretou, esta sexta-feira, situação de contingência em todo o território nacional. A meta de
70% da população portuguesa totalmente vacinada foi atingida e, agora, Portugal prepara-se para
avançar para a segunda fase do plano de desconfinamento, a partir da próxima segunda-feira, dia 23 de
agosto.

"No que diz respeito às medidas gerais, deixamos de estar em estado de calamidade e passamos a
estado de contingência, com regras aplicáveis em todo o território continental", referiu Mariana Vieira da
Silva, primeira-ministra em exercício enquanto António Costa está de férias, em conferência de imprensa
após reunião extraordinária do Conselho de Ministros.

Vieira da Silva sublinhou, ainda, que o comércio, restauração e setor cultural deverão continuar com os
horários que já vigoravam desde o início de agosto, ou seja, com funcionamento até às 02h00 e
sujeitos às regras da Direção-Geral de Saúde.

A apresentação de certificado digital de vacinação ou teste negativo à Covid-19 continua a ser
obrigatório para aceder ao interior dos restaurantes, estabelecimentos turísticos e alojamento local,
viagens por via aérea ou marítima, nos fins de semana e feriados.

Aulas de grupos nos ginásios, termas, spas, casinos, bingos, eventos culturais ou desportivos com mais
de mil pessoas em ambiente aberto ou 500 em ambiente fechado e os casamentos ou batizados com
mais de dez pessoas também exigem a apresentação do certificado ou teste negativo.

A partir de segunda-feira, os restaurantes, cafés e pastelarias vão poder ter oito pessoas na mesma
mesa, no interior, em vez das atuais seis, e 15 nas esplanadas, em vez de dez.

5/33



Nesta nova fase de desconfinamento, os espetáculos culturais vão poder ter uma lotação de 75%
(atualmente 66%), bem como os casamentos e batizados.

Os transportes públicos vão deixar de ter limites de lotação. Em declarações aos jornalistas, Mariana
Vieira da Silva acrescentou que nos táxis e viaturas de transporte em veículos descaracterizados (TVDE)
passa a poder ser utilizado o lugar da frente.

"Os transportes públicos deixam de ter limitação da sua capacidade de lotação e passa a ser permitida a
utilização dos bancos dianteiros no transporte em táxi e no transporte individual e remunerado de
passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica", lê-se em comunicado do
Conselho de Ministros.

Estes transportes deixam assim de ter as limitações a que estavam sujeitos desde 10 de junho, ou seja,
lotação de dois terços e, no caso de táxis e TVDE, proibição de utilização do banco da frente.

A partir do dia 1 de setembro, o atendimento nos serviços públicos, como as Lojas do Cidadão, passa a
ser feito sem marcação.

Mariana Vieira da Silva afirmou que "os serviços públicos, no caso das lojas do cidadão onde ainda só
funcionavam a partir de marcação prévia, a partir de dia 1 de setembro, e nos termos já anunciados
nesta semana, passam a funcionar sem marcação prévia".

A lotação máxima das lojas e estabelecimentos comerciais vai aumentar para oito pessoas por 100
metros quadrados (atualmente eram cinco pessoas por 100 metros quadrados).

"No que diz respeito à lotação dos estabelecimentos comerciais, que era de cinco pessoas por cada 100
metros quadrados, passa para oito pessoas por 100 metros quadrados", disse Mariana Vieira da Silva.

"A ocupação, permanência e distanciamento físico relativa à afetação dos espaços acessíveis ao público
passa a ter máxima indicativa 1 pessoa por cada 12,5 metros quadrados", lê-se também em
comunicado.

Questionada sobre a continuidade do teletrabalho, Mariana Vieira da Silva aconselhou que "deve
continuar sempre que possível".

Relativamente às eleições autárquicas, a ministra disse que "a campanha eleitoral e as eleições estão
protegidas. Em qualquer caso, as organizações devem respeitar as regras definidas, tal como já
aconteceu em eleições anteriores".

Sobre os dados da pandemia por concelho, Vieira da Silva, realçou que "é importante que os dados sobre
os concelhos continuem a ser analisados". "As autoridades locais de saúde podem tomar medidas
específicas para determinado concelho, mas não a nível nacional", acrescentou.

As normas para o novo ano letivo ainda estão a ser elaboradas pelas entidades competentes, referiu a
ministra.

"Relativamente ao ano letivo, o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, e os seus serviços, estão
a trabalhar nas normas que serão comunicadas às escolas antes do regresso dos professores às escolas
no dia 1 de setembro", afirmou Mariana Vieira da Silva.

De acordo com a ministra, serão "as regras gerais que eram conhecidas, com as adaptações residuais
que sempre se fazem" quando se volta "a olhar para um documento".

A primeira-ministra em exercício adiantou também que "existirão na próxima semana reuniões entre a
Direção-Geral da Saúde e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, reproduzindo exatamente o
mesmo que foi feito no ano passado, para agilizar esses contactos que são tão importantes depois na
gestão do dia-a-dia das escolas".

Mariana Vieira da Silva sublinhou que o território continental encontra-se com uma incidência de 316,6 e
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um Rt em 0,98 e adiantou que "Portugal tem hoje uma taxa de vacinação superior à da União Europeia".

"Quando vemos a evolução, vemos que desde o início deste mês o Rt voltou a subir, mas continuando
abaixo de 1. No mês de julho, quando se apresentou o quadro que atualmente seguimos, passámos a
uma fase em que o elemento central passou a ser a percentagem de população vacinada com as duas
doses. No dia 18 de agosto ultrapassámos os 70% e o país tem uma percentagem acima da média da
União Europeia", sublinhou.

"Encontramo-nos, neste momento, numa situação de planalto", afirmou, destacando a tendência
decrescente dos internamentos.

"Na comparação entre as duas ondas em relação aos internamentos, a diferença é ainda mais
significativa. O mesmo no que diz respeito às unidades de cuidados intensivos, tendo o país neste
momento valores que estão a cerca de metade daquela que é a linha vermelha de 255 camas", indicou,
acrescentando: "No que diz respeito aos óbitos, os valores mantêm-se estáveis e a iniciar uma
tendência descendente".

Sobre a possibilidade de levantamento da obrigatoriedade do uso de máscaras, a ministra reforçou que
esta é uma decisão que cabe à Assembleia da República. "A expectativa é que a Assembleia tome a
decisão nos termos em que achar adequado", afirmou.

"Essa é uma decisão que foi tomada na Assembleia da República e que deve ser tomada na Assembleia
da República, é esse o espaço em que se deve decidir sobre uma medida com tão forte impacto nos
direitos, liberdades e garantias. Por isso, sendo uma medida que foi apresentada pelos peritos na última
reunião do Infarmed, a expectativa é que a Assembleia possa tomar a decisão no momento em que
considere adequado", explicou.

Segundo Mariana Vieira da Silva, "é no diálogo entre os partidos que esta reflexão deve ser feita",
sublinhando que a proposta resultou do "trabalho técnico que tem sido feito no âmbito das reuniões do
Infarmed".

Mariana Vieira da Silva lembrou, no entanto, que irão continuar a existir situações ao ar livre em que a
máscara deverá continuar a ser usada para proteção dos cidadãos.

"Não é por eventualmente termos condições para deixar de ter a máscara obrigatória que não
continuarão a existir situações, mesmo ao ar livre, onde a máscara deve ser utilizada para nossa
proteção e para proteção dos outros. Isto não significa que a lei tenha ainda de estar em vigor, era uma
recomendação que, aliás, já existia antes de a lei ser aprovada", observou.

Mariana Vieira da Silva sublinhou que a decisão sobre uma eventual terceira dose da vacina contra a
Covid-19 cabe à DGS. "Nem sequer a Autoridade Europeia do Medicamento tem uma posição sobre essa
matéria", referiu.

"Aguardemos essa posição da entidade europeia e depois da Direção-Geral da Saúde para sabermos
também em que termos é que ela se pode realizar", afirmou a primeira-ministra em exercício.

Questionada sobre quando serão fechados os centros de vacinação e eventualmente desmantelada a
task-force que gere o processo, a ministra de Estado e da Presidência disse que "o mesmo" se aplica
"quanto ao mecanismo de organização do processo de vacinação que foi encontrado neste período".

"Julgo que só quando atingirmos os 85% e tivermos uma decisão sobre eventuais futuros passos que
devem ser tomados, [podem ser] tomadas decisões relativamente ao processo porque não sabemos
qual a dimensão que o processo ainda pode ter pela frente nesta fase", considerou.

Sobre as medidas da terceira fase poderem ser também antecipadas, a ministra admitiu que é possível
"chegar mais rápido à fase onde serão atingidos os 85% de pessoas completamente vacinadas".

Para o próximo passo de desconfinamento, a ministra explicou que os indicadores relevantes deverão
estar estáveis, com a vacinação a ter "um maior peso" para uma eventual decisão.
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"A vacinação teve o poder de reduzir a incidência. Espera-se que tenha o mesmo poder nas faixas
etárias mais jovens", indicou.

A ministra adiantou, ainda, que estão previstos mecanismos de "Casa Aberta" para as idades elegíveis
para vacinação nas próximas semanas.

"A vacinação protege da doença grave, do internamento e da morte", afirma, reforçando a importância
do processo de vacinação. "Um dia ganho na vacinação é um dia ganho no combate à pandemia",
rematou.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19
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Quase 4 horas de espera nas chegadas do aeroporto de Lisboa
O tempo de espera no controlo de fronteira do aeroporto de Lisboa, nas chegadas de
voos do espaço não-schengen, atingiu esta manhã as 3:43, segundo fonte oficial da ANA
- Aeroportos de Portugal, devido à greve no SEF.

Por sua vez, nas partidas, o tempo de espera máximo foi de 35 minutos, durante o período da manhã,
segundo a empresa gestora aeroportuária.

De acordo com a ANA, a greve parcial dos trabalhadores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF),
que começou em 14 de agosto, continua sem ter "impacto relevante nos restantes aeroportos".

O protesto dos trabalhadores tem como objetivo serem "considerados no processo de reestruturação"
do SEF, que envolve alterações à entidade, lembrou na semana passada o dirigente do Sindicato dos
Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF), Renato Mendonça.

O dirigente sindical recordou que a lei exige "chamar as estruturas representativas dos trabalhadores e
levá-las a participar" na negociação coletiva, mas que o Governo tem tido uma postura autocrática, que
a continuar, implicava continuar a contestação e "avançar para formas de luta mais duras e que causem
outro tipo de impacto".

Renato Mendonça precisou que a greve parcial decorre, pelo menos, até ao final de agosto e que o maior
impacto tem sido em Lisboa, uma estratégia que diz ter como objetivo "causar um impacto menor ao
fluxo de passageiros e ao normal funcionamento dos aeroportos", o que defendeu ser "facilmente
constatado pelo facto de as filas de espera terem atingido no máximo no seu pico quatro horas".

O dirigente, na semana passada, já estimava como "possível que aconteça o mesmo" perante o
"elevado" número de voos esperados para o presente fim de semana.

A greve foi convocada pelo SIIFF face à ausência de resposta do Governo sobre o futuro dos inspetores,
na sequência da aprovação da proposta de lei que "prevê a dispersão de competências policiais do SEF
pela PJ, PSP e GNR".
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A paralisação não contou, no entanto, com a adesão do Sindicato da Carreira de Investigação e
Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SCIF/SEF).

O protesto começou em 14 de agosto e abrange, de forma parcial, todos os funcionários que prestam
serviço nos principais postos de fronteira do país.
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Afeganistão. Reunião urgente do G7 marcada para terça-feira
EUA ordenou uso imediato de 18 aviões comerciais para retirar afegãos. O  Pentágono
quer acelerar saída antes do fim da retirada militar.
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Governo paga 34 mil euros para publicitar IVAucher
O Governo celebrou dois contratos de aquisição de serviços para a criação da imagem do
programa IVAucher e para o aluguer de equipamentos, estruturas e decoração para um
evento. Ao todo, pagou perto de 34 mil euros.

O Governo desembolsou quase 34 mil euros para publicitar o IVAucher, programa através do qual
pretende incentivar o consumo nos setores do alojamento, restauração e cultura. Em causa está a
aquisição de serviços para a criação da imagem do IVAucher e, ainda, o aluguer de equipamento,
estruturas e decoração.

As informações constam de dois contratos públicos, fechados por ajuste direto e publicados
recentemente no portal Base. O primeiro, que data de 15 de junho, foi celebrado com a Ger Imotion, a
quem o Estado adquiriu “serviços de criação de uma imagem que seja a ‘cara’ do programa IVAucher,
associada a um slogan, bem como a contratação da elaboração de um curto vídeo de animação
explicativo do programa e das suas vantagens”.

Os serviços, cujo produto final está disponível na página oficial do IVAucher, incluíram a criação e
desenvolvimento da identidade corporativa do programa, a aplicação dessa identidade ou imagem a
diferentes peças e formatos, a produção de vídeo explicativo do programa e a coordenação do evento
de apresentação do programa, que decorreu no dia 31 de maio – antes da celebração do contrato.

Neste caso, o Estado pagou um total de 18 mil euros, a que acresce a taxa de IVA em vigor.

O segundo contrato, celebrado a 2 de agosto com a Audiomeios, diz respeito à aquisição de “serviços de
locação de equipamentos e estruturas”. A lista de equipamentos a alugar é extensa e vai desde áudio,
iluminação e vídeo, para além de estruturas como um púlpito e um estrado para jornalistas. O contrato

14/33



abrange, ainda, um “serviço de hospedeiras para medição de temperatura, encaminhamento de sala e
apoio a máquina de café”. Este contrato tem um custo de 15.889,50 euros mais IVA.

Feitas as contas, o Governo pagou 33.889,50 euros, acrescidos de IVA, para divulgar o IVAucher.

O programa, recorde-se, arrancou no início de junho. Na primeira fase, que irá durar até 31 de agosto,
os consumidores poderão acumular o IVA gasto em alojamento, restauração e cultura. Em setembro, a
Autoridade Tributária vai apurar o valor final do benefício do IVAucher, com base nas faturas
comunicadas. Na última fase, com início em outubro, os consumidores poderão gastar o saldo
acumulado nos meses anteriores, em compras nos mesmos setores, com descontos máximos de 50%
por cada compra.

Para a operacionalização da última fase do programa, o Ministério das Finanças foi obrigado a procurar
uma solução alternativa. Perante a ausência da SIBS, os maiores bancos a operar em Portugal vão aderir
ao programa, disponibilizando os seus terminais de pagamento automático (TPA). “A solução de
integração dos terminais dos bancos no IVAucher já foi apresentada às instituições bancárias e a
recetividade foi muito positiva”, disse o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça
Mendes, em declarações recentes ao Negócios.

 

A solução de integração dos terminais dos bancos no IVAucher já foi apresentada às
instituições bancárias e a recetividade foi muito positiva.ANTÓNIO MENDONÇA MENDES
Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, em declarações ao Negócios
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Desconfinamento desigual no turismo: "grande impacto" nos
casamentos, nos hotéis "nada mudou", para os restaurantes
"não é suficiente"
Sector de eventos e congressos aplaude as medidas anunciadas pelo Governo, que
alargam a capacidade das salas para 75%, num efeito benéfico que se estende a toda a
animação turística. Hotéis esperavam que o aliviar das restrições acabasse com os testes
à covid nas receções, "transformando os empreendimentos em autoridades de saúde".
Restaurantes podem agora receber grupos maiores, mas os clientes continuam sujeitos a
testes obrigatórios à entrada aos fins de semana

No turismo estão a registar-se reações desiguais às medidas de desconfinamento anunciadas esta
sexta-feira pelo Governo. Se, para o sector dos eventos, é esperado um "grande impacto" a partir de
setembro e outubro com o alargamento da capacidade agora permitida, nos hotéis o efeito é
considerado nulo porque nada se alterou. Para os restaurantes, as medidas "não são suficientes".

No sector dos eventos, que inclui desde casamentos e batizados a congressos, é saudada a medida do
Governo inserida no novo pacote de desconfinamento, que permite um aumento da capacidade destes
espaços para 75%, quando anteriormente estavam limitados a metade da ocupação.

"A nossa reação é de agrado, porque se cumpriu uma semana e meia mais cedo o que estava previsto
no plano, e acompanhando os avanços nas campanhas de vacinação", refere António Marques Vidal,
presidente da Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos
(APECATE).
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A partir da próxima segunda-feira, 23 de agosto, as salas de conferências ou preparadas para
casamentos e outras celebrações já poderão funcionar com capacidade alargada a 75%. E embora "os
eventos não se decidam de uma sexta para uma segunda-feira, pode trazer um sinal positivo para
setembro e outubro e sobretudo no segmento dos casamentos poderá ter um grande impacto",
antecipa o responsável da associação.

"O problema no sector é que os clientes têm tido muitas incertezas, o que os leva a cancelar os eventos,
a permanente alteração das regras tem-lhes criado pânico e retraem-nos de avançar com os eventos",
nota António Marques Vidal, destacando que "começa a haver alguma estabilidade, com regras claras
para se poder funcionar, o que impacta diretamente na capacidade de gerar economia".

Além do impacto particularmente positivo esperado ao nível dos casamentos e batizados, também todo
o segmento da animação turística irá beneficiar com o aliviar das regras. "Barcos de passeio que só
podiam levar dois terços das pessoas, a partir de segunda-feira já podem estar a 100%", exemplifica
Marques Vidal.

"Vemos o Governo a cumprir o plano que anunciou ao país em junho e a antecipá-lo numa semana e
meia, tendo cumprido a meta de 70% da população vacinada, o que estava previsto no início de
setembro. A nossa reação só pode ser positiva e esperamos que a situação sanitária permita que todo o
plano se possa manter", resume o presidente da APECATE.

Nos casamentos e batizados, mantém-se a regra de as pessoas terem de apresentar certificado covid
ou teste negativo. Este já não é o caso de congressos ou eventos culturais, em que se assume serem
suficientes as regras de distanciamento adotadas pelos espaços, o que já vigorava antes da alteração.

Já para os hotéis "não houve qualquer alteração" com as medidas de desconfinamento anunciadas e,
"mais uma vez, as medidas pecam por serem pouco ambiciosas", segundo frisa Elidérico Viegas,
presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

"Nada mudou e estávamos à espera que pudesse haver levantamento de algumas restrições na hotelaria
que não fazem sentido", constata Elidérico Viegas, destacando a obrigação de os clientes apresentarem
testes negativos, ou fazê-los na própria receção, "transformando os hotéis em autoridades de saúde e
transferindo-lhes uma responsabilidade de fiscalização que não lhes cabe".

Manter a obrigação de testes à entrada dos hotéis "não tem lógica, não há razão aparente que justifique
a existência dessas medidas e não se sabe o que é que têm contribuído efetivamente para controlar a
pandemia", enfatiza Elidérico Viegas, sustentando que "os hotéis não são conhecidos por serem zonas
onde há propagação de vírus, e bastava que cumprissem os planos de contigência e manuais de boas
práticas, que se revelaram eficazes no primeiro ano de pandemia. Não faz sentido é incrementar
restrições sem haver razão técnica que justifique uma medida desta natureza".

No caso dos restaurantes, continua a haver a obrigação de os clientes apresentarem certificados covid e
testes aos fins de semana, o que se alterou foi a capacidade mais alargada de ocupação. Os
estabelecimentos podem agora receber grupos de oito pessoas no interior (estavam limitadas a seis) e
de quinze pessoas nas esplanadas (só podiam ter dez).

Com o comunicado do Conselho de Ministros desta sexta-feira, "é antecipada a aplicação de um
conjunto de medidas no alívio das restrições ao funcionamento das nossas empresas", conforme reage
a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), sublinhando não serem
"suficientes" para o sector.

"Estas medidas, apesar de positivas, estão muito longe do regresso à normalidade, pelo que a AHRESP
alerta uma vez mais para o devido cumprimento das regras básicas de higiene e segurança, nas quais os
nossos estabelecimentos têm sido exemplares", destaca a associação.

"Não obstante a melhoria no funcionamento das nossas empresas, continuamos com prejuízos
acumulados há cerca de ano e meio, pelo que a AHRESP considera importante a continuidade de apoios
específicos para compensar as perdas até agora registadas", refere, ainda, a associação de restaurantes
sobre as medidas do Governo no seu mais recente boletim diário.
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Os empreendimentos turísticos dão conta de uma série de "contradições" que persistem com as novas
medidas do Governo, sobretudo no que toca a restaurantes e bares que funcionam dentro dos hotéis.

O presidente da AHETA põe a tónica nos transportes públicos deixarem de ter limites de ocupação. "Nos
transportes públicos as pessoas podem andar umas em cima das outras, mas nos restaurantes só se
pode atender grupos de oito pessoas e nas esplanadas até quinze pessoas", nota Elidérico Viegas. "Aos
fins de semana continua a ter de se apresentar teste nos restaurantes, e não se percebe porque é só ao
fim-de-semana e no resto da semana não".

O responsável da associação hoteleira do Algarve refere, também, haver "uma confusão instalada
relativamente às medidas anunciadas para os restaurantes e bares que funcionam dentro dos hotéis",
adiantando haver um "excesso de zelo das autoridades fiscalizadoras, em particular da ASAE, nas ações
de fiscalização àqueles estabelecimentos que funcionam dentro dos empreendimentos, onde não faz
sentido aplicar as mesmas exigências relativas aos outros restaurantes".

"Há uma série de contradições nas medidas, esperávamos que pudesse haver agora alguma
harmonização, mas infelizmente não houve", conclui o presidente da AHETA.
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Concertos. Regras afastam brasileiros
Quem viaja para Portugal vindo do Brasil tem de cumprir 14 dias de isolamento.
Promotores de concertos pedem exceção para artistas

Caetano Veloso dá início a 1 de setembro a uma série de sete concertos em Portugal, integrados numa
digressão que o traz à Europa, a solo. O caso é excecional no atual panorama pandémico, no que à
música ao vivo diz respeito, e torna-se possível porque o veterano de 78 anos se disponibiliza a cumprir
um período de isolamento na chegada à Europa (ao que o Expresso apurou, no sul de França) antes de
se fazer à estrada.

Neste momento, um cidadão proveniente do Brasil tem obrigatoriamente de cumprir isolamento
profilático durante 14 dias à chegada a Portugal, caso não tenha certificado digital de recuperação ou
vacinação aprovado pela União Europeia. Excluídos dessa obrigatoriedade estão desportistas que se
desloquem para participar em competições profissionais internacionais, mas não os artistas que,
provenientes do Brasil, se vejam contratados para digressões em terras portuguesas.

“O concerto do Seu Jorge [agendado para o passado mês de julho em Oeiras] foi adiado por causa
disso. Ele está a gravar uma série para a Netflix e não podia ficar cá 14 dias. Ainda por cima vinha
vacinado e com teste PCR negativo”, conta ao Expresso Luís Montez, diretor-geral da promotora de
espetáculos Música no Coração. “Os jogadores de futebol e de râguebi andam aos abraços, mas aqui
não: é apanhar o avião, com a obrigatoriedade do teste negativo, hotel, palco e vão-se embora”,
continua o promotor, lamentando que, no seu entender, exista “um tratamento desigual entre a cultura
e o desporto”. “Abriram a exceção por causa da Champions e a partir daí é atletas e tudo. Porque é que
a cultura fica para trás do desporto? É só uma questão de colocar artistas na exceção do decreto-lei,
além de desportistas”, reivindica.

“A cultura passou a ser um bem não essencial”, desabafa Álvaro Covões, patrão da Everything Is New e
dirigente da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos (APEFE), que em novembro
traz a Portugal a artista brasileira Ana Carolina para concertos em Lisboa, Porto e Coimbra. O pedido de
revisão da resolução saída do Conselho de Ministros de 30 de julho já foi feito ao Governo e Covões
garante que a situação será discutida em nova reunião técnica entre a APEFE, a Direção-Geral da Saúde
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(DGS) e a Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC). “Neste momento, o que está a ser discutido é
a validade do certificado digital, o reconhecimento das vacinas”, afirma o também organizador do festival
Alive, que defende uma equiparação de autorizações, já que “os portugueses que vão ao Brasil podem
regressar a Portugal sem obrigatoriedade de quarentena se tiverem o certificado digital”.
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Sindicato exigiu em Faro fim do «boicote patronal» ao aumento
dos salários na hotelaria
Trabalhadores também apontam o dedo ao Governo
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Representantes dos trabalhadores da hotelaria do Algarve voltaram a sair à rua em protesto,
esta quinta-feira, dia 19 de Agosto, em Faro, para exigir aumentos nos salários e denunciar o
que consideram um «boicote patronal» a que isso aconteça.

Cerca de duas dezenas de pessoas participaram nesta «ação simbólica», que visou «denunciar
publicamente a situação que os trabalhadores deste setor, da hotelaria, do turismo, da restauração,
estão a viver», revelou ao Sul Informação Tiago Jacinto, coordenador do Sindicato da Hotelaria do
Algarve.

«Há vários anos que os trabalhadores do turismo e da hotelaria veem os seus salários congelados, por
força do bloqueio que as associações patronais têm feito à revisão das tabelas salariais», acrescentou.

No protesto de ontem, os manifestantes empunharam, num primeiro momento, tarjas e cartazes com
frases como “Exigimos melhores salários” e “Temos direito a uma vida digna”, para mais tarde fazer o
caminho até às sedes da Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA) e da
Região de Turismo do Algarve, para entregar uma moção.

Segundo Tiago Jacinto, o alegado bloqueio das associações patronais «está a levar a que cada vez mais
trabalhadores estejam já a receber o salário mínimo nacional. E isso nós não podemos aceitar».

Os números do sindicato, que constam da moção entregue à AIHSA e à RTA e que será «enviada à
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)», indicam que, atualmente,
são «cerca de 80%» os trabalhadores a receber ordenado mínimo no setor, fazendo da hotelaria a área
«que paga os salários mais baixos em Portugal».
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Tiago Jacinto a falar durante o protesto – Foto: Hugo Rodrigues | Sul Informação
 

«Só entre 2011 e 2019, os proveitos na hotelaria registaram um aumento de 124%, enquanto a
remuneração base média dos trabalhadores teve um aumento de apenas 4%, ao mesmo tempo que a
taxa de inflação foi cerca de 10%», lê-se na moção.

«Na maior parte das empresas, os direitos dos trabalhadores não estão a ser cumpridos,
nomeadamente em relação ao pagamento das folgas, feriados, horas extra, abono para falhas, entre
outros, como o direito ao gozo de 25 dias úteis de férias», resume o mesmo documento.

O coordenador do sindicato reforça, dizendo que há «uma tentativa por parte do patronato de introduzir
a desregulação dos horários de trabalho completo, do banco de horas, da adaptabilidade, para não pagar
o trabalho suplementar».

A isto, junta-se a intenção de «reduzir o pagamento do trabalho em dia de feriado ou não pagar mesmo
esse trabalho, para tornar esse dia num dia normal de trabalho», bem como de «diminuir de dois para
apenas um dia de descanso» semanal.

 

Foto: Hugo Rodrigues | Sul Informação
As relações do sindicato com as duas principais associações do setor, no Algarve, a AIHSA e a AHETA,
são bem distintas.

«Nós só temos contrato coletivo de trabalho com AIHSA, que foi a primeira associação patronal aqui da
região, e temo-lo desde sempre. Mas, nos últimos 13 anos, só em 3 anos é que foi possível chegar a
acordo, é que a AIHSA esteve disponível para rever a tabela salarial e as outras cláusulas», resumiu Tiago
Jacinto.

A última atualização salarial «foi em 2018». Mesmo tendo em conta que, entretanto, surgiu a pandemia,
o «grande patronato e também algumas médias empresas tiveram o acesso aos apoios públicos e os
lucros dos anos anteriores assegurados», pelo que agora já há condições para renegociar, acreditam os
sindicalistas.
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«Nós fizemos uma proposta de contrato coletivo de trabalho em 2019, só que a posição tanto da
AHETA como da AIHSA é que só admitem dar um aumento salarial em troca da retirada de direitos. E
isso nós não podemos aceitar. Há aqui uma chantagem permanente sobre os sindicatos, sobre os
trabalhadores, para aceitarem perder os direitos que foram duramente conquistados ao longo dos
anos», disse.

Elidérico Viegas, presidente da AHETA, considera esta posição «perfeitamente desproporcionada e
desajustada», tendo em conta que a associação que dirige «nunca se recusou a negociar».

«Eles enviaram-nos uma proposta e nós devolvemos uma contraproposta, à qual nunca obtivemos
resposta. A bola está do lado deles», disse.

Quanto às acusações de perda de direitos, Elidérico Viegas diz que a proposta feita ao Sindicato da
Hotelaria do Algarve, afeto à CGTP, tem condições idênticas ao que está em vigor «há 25 anos» com o
SITESE, o outro sindicato deste setor, ligado à UGT.

O mesmo responsável assegura, mesmo, que o sindicato que hoje esteve em protesto «só
recentemente se mostrou interessado em negociar» um contrato coletivo de trabalho com a AHETA e
que «as reuniões têm sido desmarcadas por iniciativa deles».

 

 

Mas não é só às associações empresariais que o sindicato aponta o dedo.

«Há aqui uma responsabilidade, também, do Governo, para a qual nós queremos alertar. As normas
gravosas do código do trabalho que foram introduzidas pelos vários Governos, nomeadamente pelo
atual do Partido Socialista, estão a incentivar o patronato a fazer este bloqueio», acusou Tiago Jacinto.

Em causa, está a caducidade dos contratos coletivos de trabalho, sempre que haja um determinado
período de impasse nas negociações entre os trabalhadores e as empresas, o que, na visão do dirigente
sindical, dá um trunfo aos patrões «para chantagear os trabalhadores».

«Isto precisa ser alterado e é isso que nós estamos aqui a reclamar. Por um lado, que as associações
patronais da região tenham abertura para que possamos negociar a melhoria dos salários e das
condições de trabalho. Por outro lado, para exigir ao Governo e à Assembleia da República que tomem
as medidas necessárias para revogar essas normas gravosas que estão a servir de sustento a este
boicote patronal», resumiu Tiago Jacinto.
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Boa Cama Boa Mesa - Algarve
Boa Cama Boa Mesa - Algarve

Boa Cama Boa Mesa - Algarve
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A Praia da Falésia no concelho de Albufeira foi considerada uma
das 25 melhores praias do mundo
A Praia da Falésia no concelho de Albufeira foi considerada uma das 25 melhores praias
do mundo

A Praia da Falésia no concelho de Albufeira foi considerada uma das 25 melhores praias do mundo
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Neste fim de semana mais de 30 chefes de cozinha estão a
encher as ruas de Portimão
Neste fim de semana mais de 30 chefes de cozinha estão a encher as ruas de Portimão

Neste fim de semana mais de 30 chefes de cozinha estão a encher as ruas de Portimão
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Garvetur comercializa empreendimento residencial turístico no
Algarve
O projeto irá albergar mais de uma centena de unidades residenciais turísticas, divididas
em apartamentos de tipologias T 1, T 2 e T 3, moradias em banda V2 e V3 e moradias
isoladas V4 + 1. A comercialização inicia-se a par da primeira fase da construção e a
conclusão está prevista para o verão de 2022.
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A Garvetur está a comercializar um novo empreendimento residencial turístico de 5 estrelas, incluindo
um Aldeamento Turístico e um Hotel, no Algarve. De acordo com o comunicado enviado ao Notícias ao
Minuto,  trata-se de um resort rodeado por um parque verde de 70 hectares, vocacionado para o
turismo de luxo, com uma oferta imobiliária turística de muito baixa densidade.

"Este resort oferece acesso exclusivo ao melhor que o Algarve possui", começa por revelar Reinaldo
Teixeira, CEO da Garvetur.

Situado a 200 m da praia, o projeto localiza-se "numa zona preservada, que o promotor respeitou
utilizando as mais avançadas práticas de sustentabilidade ambiental, relativamente ao consumo de
energia, de água e da mobilidade, tendo em vista uma pegada de carbono neutra, assim como da
conservação da natureza e da biodiversidade do parque em redor, com mais de 70 hectares”, sustenta o
responsável.

O empreendimento irá albergar mais de uma centena de unidades residenciais turísticas, divididas em
apartamentos de tipologias T1, T2 e T3, moradias em banda V2 e V3 e moradias isoladas V4 + 1. Os
apartamentos terão amplas áreas privativas entre os 80 m2 e os 150 m2 e com terraços cobertos
entre 16 m2 e 70 m2, lê-se no documento.

Faz notar o mesmo comunicado que está ainda prevista a construção do hotel de 5 estrelas, com uma
oferta de serviços orientada para o bem-estar com spa, ginásio e restaurantes e com condições de
utilização preferenciais para os residentes do resort.

Uma razão que Reinaldo Teixeira justifica como sendo “uma oportunidade única de investir na costa do
Sotavento Algarvio. Um investimento seguro com retorno garantido de 5% nos primeiros cinco anos.”

De realçar que a Garvetur é uma mediadora a atuar no mercado desde 1983, e a comercialização inicia-
se a par da primeira fase da construção, cuja conclusão está prevista para o verão de 2022.

 

Notícia
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Turistas britânicos gastaram em Portugal 127 milhões de euros
em junho
Os turistas britânicos subiram pela primeira vez este ano na lista dos turistas que mais
receitas geram em Portugal.

O Banco de Portugal revelou que, em junho, os britânicos gastaram no país 127 milhões de euros.
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Turismo e recuperação
Por: Manuel Carvalho da Silva
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É verão em Portugal
É verão no Algarve: a antiga elite, outrora glamorosa (?), hoje escrava da passadeira
vermelha das redes sociais e ajoelhada perante a labreguice do dinheiro. E isso é bonito:
chama-se Portugal e chama-se ser português

É verão em Portugal. Retornam os Michaels da França. Inchados como galos, exibem os seus ‘bêémes’
nas diferentes Póvoas de Varzim do país. Não me interpretem mal. Eu não os ridicularizo: eu amo-os. Há
beleza para lá do azeite: não nas suas jantes escuras, com certeza, mas no orgulho com que as
exibem. As circunferências que os seus pneus traçam no Burger King da Maia são análogas às que os
nossos cartógrafos traçavam quando descobriam o mundo. Só que agora, em vez de ser um nobre
infante ao leme de uma caravela que descobre o mundo, é um Jean-Pierre Silva com um dente de ouro
ao volante de um biturbo 4000GTI que procura descobrir a cor da roupa interior das vossas irmãs (ou
seja, o mundo?). Vivem o ano todo em poupança para chegar o Verão e esbanjarem o seu dinheiro no
mesmo tasco da aldeia. Não lá vão por ser bom, vão por de lá nunca terem saído. E isso é bonito:
chama-se Portugal e chama-se ser português.

É verão em Portugal. Os ‘bem’ dividem-se entre Vila Nova, Moledo, Comporta e São Martinho. Alguns
vão para o Ancão e misturam-se com famílias de industriais do século XX. Os pais não gostam, mas
fecham os olhos (agora são modernos e querem que os filhos ‘sejam felizes’; além disso, estes
casamentos dão jeito para recuperar os telhados das quintas). Nas noites quentes da Quinta do Lago,
esta explosiva misturada corteja as Teresinhas com as suas camisas de manga-curta e padrões
floreados. Outros, certamente pouco ‘bem’, evidenciam o facto de ‘os seus ténis’ darem para’«pagar o
salário do porteiro’ que não os deixava entrar. Durante a fatídica viagem do Hide Pool Club para o Cuá
Cuá, este cocktail une-se numa cruzada e numa cruzada só: estarem «fartos da pandemia» e chorarem,
de mão dada e com pacto de sangue, de o ‘Bliss estar fechado’. No dia a seguir, invejam a ‘parola da
Nana’ e o seu sushi do SkyValley, fazendo questão de lá ir na seguinte semana para marcar posição no
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Insta. É verão no Algarve: a antiga elite, outrora glamorosa (?), hoje escrava da passadeira vermelha
das redes sociais e ajoelhada perante a labreguice do dinheiro. E isso é bonito: chama-se Portugal e
chama-se ser português.

É verão em Portugal. O Palma diz que parou de beber e o Reininho já não consegue falar. Não sei qual
dos dois mais mente. O Marcelo continua a mergulhar no Algarve (e não na Quinta do Lago). Os
nortenhos que vão ao Sul fazem questão de pedir ‘finos’ e os sulistas que vão ao Norte fazem questão
de pedir ‘imperiais’. As pessoas ficam com ar de agosto. Os adultos normalizam levar t-shirts com
bonecos para a praia. O azul dos cartazes de gelados da Nestlé continua a ser mais refrescante do que
os mergulhos no mar. As placas de Nitrato de Chile continuam a ser o maior easter egg da portugalidade.
Os néons das nacionais ficam mais coloridos.

Os bifes insistem no seu movimento de anexação algarvia sem perceberem que bermudas não mandam
estilo. A Madeira volta a cheirar a Brisa. Voltam as manhãs à porrada por pão-com-panado na Padaria de
Caminha. Os barcos continuam a poluir o Douro e Monte Gordo continua a ser poluição visual. Lisboa fica
entregue aos turistas e às famílias sem rendimentos para gozar férias. Brinda-se muito. Os portugueses
continuam pobres, mas felizes. E vaidosos. E isso é bonito: chama-se Portugal e chama-se ser
português.

Guimarães, 15 de agosto de 2021
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