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Algarve e Andaluzia reivindicam ligações ferroviárias entre os
aeroportos de Faro e Sevilha
Os responsáveis empresariais do Algarve e da Andaluzia reivindicam ligações ferroviárias
modernas, eficientes e não poluentes entre os aeroportos de Faro e Sevilha, bem como a
utilização transfronteiriça de comboios de alta velocidade, informa a CCDR do Algarve.

As associações empresariais de Sevilha, de Huelva e do Algarve reivindicam como prioritária a ligação por
comboio entre o Algarve e a linha de Huelva-Sevilha, permitindo a conexão aos aeroportos de Faro e
Sevilha, refere a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve.

“No quadro da rede ferroviária transeuropeia, a Região do Algarve defende como prioritária uma nova
ligação ferroviária Algarve – Huelva – Sevilha, conectando os aeroportos internacionais de Faro e Sevilha,
investimento estratégico que tem recebido o apoio e suporte das associações empresariais de Sevilha,
de Huelva e do Algarve, do vice-conselheiro de Fomento, Infraestruturas e Ordenamento do Território da
Junta de Andaluzia e dos Municípios do Algarve”, refere uma nota informativa do presidente da CCDR do
Algarve, José Apolinário, emitida terça-feira, 24 de agosto.

Trata-se de impulsionar investimentos estruturais e potenciadores do desenvolvimento económico e
social nas duas principais regiões turísticas ibéricas – o Algarve e a Andaluzia – numa conjuntura em que
ficaram muito fragilizadas pelos efeitos da pandemia do coronavírus, dotando-as de mobilidade eficiente
e não poluente (com linhas ferroviárias eletrificadas) que permita o intercâmbio de populações e a
dinamização de fluxos turísticos captados pelo transporte aéreo nos aeroportos de Faro e Sevilha e
redistribuídos por modo ferroviário.

Na questão das interconexões ferroviárias entre Portugal e Espanha – que anda a ser abordada pelos
responsáveis regionais dos dois países ibéricos desde 2004 – as linhas ferroviárias do Algarve e da
Andaluzia ficam fisicamente afastadas pela inexistência de uma ponte ferroviária no rio Guadiana, que
sendo uma infraestrutura transfronteiriça, beneficiaria de uma abordagem diferente da que é concedida
por Bruxelas aos projetos destinados a um só país. O benefício seria óbvio: ligação ferroviária entre os
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aeroportos de Faro e Sevilha e a conexão a Madrid por comboios de alta velocidade – os serviços de
transporte diários já hoje disponíveis do AVE, entre Huelva e Madrid.

“O apoio formal a este posicionamento foi reafirmado no passado dia 18 de junho de 2021, em ato
público realizado na Câmara de Comércio de Sevilha, com a presença e subscrição de manifesto pela
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), presidida por António Miguel Pina, e pela Associação
Empresarial do Algarve (NERA), presidida por Vítor Neto”, adianta a mesma nota informativa da CCDR do
Algarve.

“Em nosso entendimento, a eletrificação da Linha do Algarve entre Vila Real de Santo António e Lagos,
prevista concluir até ao final de 2023, deverá ser acompanhada pela reativação da linha Huelva –
Ayamonte e por investimento ferroviário estruturante para o Sudoeste da Península Ibérica, ligando o
Algarve à Andaluzia e à rede europeia de alta velocidade”, acrescenta.

“Em paralelo, torna-se necessário avançar com a ligação ferroviária ligeira Faro – Aeroporto –
Universidade do Algarve – Parque das Cidades (Loulé), assegurando por parte das Infraestruturas de
Portugal, em sede de planos municipais de ordenamento do território, os indispensáveis corredores e
usos compatíveis com a aposta no transporte público ferroviário como contributo indispensável para a
mobilidade e descarbonização”, conclui.

A este respeito a Andaluzia já acolheu, em Sevilha, um encontro de Embaixadores da União Europeia no
quadro das comemorações do V Centenário da primeira viagem de circum-navegação de Fernão
Magalhães, evento promovido e integrado no programa da Presidência Portuguesa da União Europeia.

O Algarve esteve presente nesta iniciativa através de uma delegação integrando o presidente da CCDR
do Algarve, José Apolinário, o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António
Miguel Pina, o reitor da Universidade do Algarve, Professor Paulo Aguas, o presidente do Turismo do
Algarve, João Fernandes, e o presidente do NERA – Associação Empresarial do Algarve, Vítor Neto.

Em iniciativa pública realizada no Consulado de Portugal foi atribuído à presidência da Junta de Andaluzia
o Prémio Magalhães, assinalando o contributo da Euroregião no potenciar da cooperação e intercâmbio
educativo, cultural, científico , económico e entre regiões e cidades (recorde-se que Sevilha é sede da
Rede Mundial de Cidades Magalhânicas).

Neste ato presidido pelo embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes, estiveram presentes os
conselheiros da Junta de Andaluzia das Finanças e Fundos Europeus e da Saúde, o secretário geral para
as relações exteriores da Junta de Andaluzia, a tenente alcaide do Município de Sevilha, associações
empresariais e câmaras de comércio e indústria de Sevilha e Huelva, entre outras entidades
representativas da Andaluzia.

No ano em que se assinala o Ano Europeu da Ferrovia, esta deslocação de trabalho foi igualmente o
momento para reafirmar o apoio dos municípios e empresários do Algarve à necessária ligação
ferroviária Andaluzia – Algarve, conectando o Aeroporto de Sevilha com o Aeroporto de Faro,
acompanhando a posição já anteriormente assumida pelos Alcaides de Sevilha e Huelva.

Num ato público em que também participaram o vice conselheiro de Fomento e infraestruturas da Junta
de Andaluzia e o diretor geral de Mobilidade da Andaluzia, foi assinado um manifesto de apoio a esta
ligação ferroviária no corredor sudoeste peninsular, instando os Governos de Espanha e Portugal e a
União Europeia a incluírem este investimento estratégico nas diversas fontes de financiamento com
fundos europeus.

Os responsáveis andaluzes têm vindo a fazer notar de forma insistente, junto das autoridades centrais,
que a sua rede ferroviária “não tem conexões transfronteiriças”, o que corresponde a uma “grave
limitação”, sobretudo no que se relaciona com “o desenvolvimento logístico do território”. Recordam
igualmente aos titulares dos cargos políticos centrais que “o sistema portuário é sustentado na atividade
de 12 portos comerciais, entre os quais os mais relevantes são Algeciras e Sines, precisando de ser ágeis
e com boas ligações ferroviárias sobretudo para os clientes das rotas com origem e destino na União
Europeia, no âmbito das quais têm de ser muito competitivos” e ainda recordam igualmente que “o
transporte aéreo é canalizado através de seis aeroportos internacionais, designadamente, Almeria, Faro,
Granada, Jerez de la Frontera, Málaga e Sevilha”, sendo imprescindível terem ligações ferroviárias
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eficientes e modernas.
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JORNAL DE NEGÓCIOS
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FAV: 4
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Dormidas em alojamentos turísticos na UE caem para metade em
2020
O número de noites passadas em alojamentos turísticos da União Europeia em 2020 teve
uma quebra de 52% em comparação com o ano anterior.

O setor do turismo foi especialmente afetado pela pandemia e 2020 foi um ano crítico com o número de
dormidas em alojamentos turísticos da União Europeia a cair para metade (52%) quando comparado
com o ano anterior, de acordo com dados do Eurostat.

O número de noites passadas em 2020 em comparação com o ano anterior diminuiu em todos os
Estados-Membros da UE. Chipre, Grécia e Malta foram os países mais afetados, com quedas superiores
a 70%.

Com o levantamento das restrições durante o verão, os meses de julho e agosto contabilizaram 42%
do total das noites passadas em alojamentos turísticos da União Europeia em 2020. Um valor que veio
superar os números pré-pandemia contabilizados no mesmo período de 2019 (32%).

Este aumento contrasta com a descida abrupta na primavera verificada nos meses de abril e junho, com
menos de 3% das dormidas em 2020, em comparação com 15% em 2019. No outono, embora a
quebra tenha sido menos acentuada, o número de dormidas de outubro a dezembro caiu de 20% em
2019 para 13% em 2020.

Já este ano, em Portugal o arranque foi especialmente negativo com as dormidas nos alojamentos
turísticos no país a cair 80% no primeiro trimestre, mas março mostrou alguns sinais de recuperação. A
variação no número de dormidas em março foi de -66,5% face a igual período do ano passado, sendo
que as quebras são inferiores às registadas em Fevereiro (-87,8%), de acordo com dados divulgados
pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).
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Covid-19: Cerca de 6,5 milhões de certificados digitais emitidos
em Portugal
Cerca de 6,5 milhões de portugueses, o equivalente a 65% da população, dispõem do
certificado digital europeu que começou a ser emitido em 16 de junho - SPMS

Cerca de 6,5 milhões de portugueses, o equivalente a 65% da população, dispõem do certificado digital
europeu que começou a ser emitido em 16 de junho, anunciaram hoje os Serviços Partilhados do
Ministério da Saúde (SPMS).

“Até ao momento, já foram emitidos cerca de 6,5 milhões de certificados digitais da União Europeia”,
documento que permite atestar 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 01 de julho, com o objetivo de facilitar a livre circulação dos cidadãos nos Estados-
membros de forma segura durante a pandemia.

Em Portugal continental, o documento é necessário para viagens aéreas ou marítimas, aceder a
estabelecimentos turísticos e de alojamento local, entrar no interior de restaurantes aos fins de semana
e feriados, para aulas de grupo nos ginásios e frequentar termas e ‘spas’, casinos e bingos, casamentos
e batizados com mais de 10 pessoas, e eventos culturais, desportivos ou corporativos para mais de
1.000 pessoas (em ambiente aberto) ou 500 pessoas (em ambiente fechado).

O certificado digital covid da UE pode ser obtido através do portal do SNS 24 na internet ou da aplicação
móvel SNS 24.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 17.658 pessoas e foram contabilizados 1.022.807 casos
de infeção confirmados, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

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

PC (JYGO) // ZO
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OPÇÃO TURISMO
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IATA Travel Pass passa a incluir certificados europeus e britânico
A gestão de certificados europeus e britânicos através do IAT A T ravel Pass é
naturalmente um passo importante.

A gestão de certificados europeus e britânicos através do IATA Travel Pass é naturalmente um passo
importante.

Também a harmonização dos padrões de vacinas digitais é essencial para apoiar o reinício seguro e
escalonável da aviação. Nesse sentido, a Associação Internacional de Transporte Aéreo, IATA, anunciou
que o Certificado Digital COVID da UE -DCC- e o Passe COVID NHS do Reino Unido agora podem ser
carregados no Passe de Viagem IATA, constituindo assim uma prova verificada de vacinação para viajar.

A partir de agora, os viajantes com um passe COVID EU DCC ou UK NHS passam a poder aceder
rapidamente a informações de viagem precisas para sua viagem, criar uma versão eletrónica do seu
passaporte e incluir o seu certificado de vacinação num só lugar.

Todas essas informações podem ser compartilhadas com as companhias aéreas e autoridades de
controle de fronteiras, sem quaisquer obstáculos, uma vez que o certificado apresentado a eles é
verdadeiro e pertence à pessoa que o apresenta.
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Ryanair. Empresa volta a atacar TAP e acusa-a de bloquear slots
no aeroporto
“Se nos oferecessem de graça, diríamos ‘não, obrigado’”, afirmou Michael O ’Leary em
relação à hipótese de estar interessada na TAP
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JORNAL DE NOTÍCIAS
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Breves - Nacional
Governo reforça “cheque” para comprar bicicletas em meio milhão | Já é possível
pernoitar em autocaravanas fora de parques | Banca perdeu mais de dois mil
trabalhadores e 655 balcões | Pré-avisos de greve sobem 6,6% para 371, a maioria no
setor privado
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CMTV
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Os empresários algarvios estão contentes com a elevada procura
que se tem registado durante este mês de Agosto
Os empresários algarvios estão contentes com a elevada procura que se tem registado
durante este mês de Agosto

Os empresários algarvios estão contentes com a elevada procura que se tem registado durante este
mês de Agosto
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BARLAVENTO
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Os 3 melhores Casinos no Algarve que não pode perder em 2021
Com a melhoria da situação COVID-19 casinos veem possibilidade de lucrar no verão.

Com a melhoria da situação COVID-19 casinos
veem possibilidade de lucrar no verão.
O verão é para a maioria dos portugueses a estação do ano mais aguardada, sinónimo de praia e muita
diversão.

As noites quentes convidam a sair mais, e os casinos são ótimas opções de entretenimento e dão a
possibilidade de tornar o verão ainda mais lucrativo.

Se gosta de jogos de casino tem à sua disposição a Wetten.com Portugal, uma plataforma fidedigna
onde encontra toda a informação sobre os melhores casinos portugueses, de forma a tornar a sua
experiência jogo ao nível de Las Vegas.

Encontra-se de férias no Algarve e quer usufruir de uma emocionante noite de jogo? Continue connosco
e venha conhecer os três casinos que deve visitar no Algarve. Garantimos que vai valer a pena!

Os três casinos que apresentamos são facilmente acessíveis a partir de qualquer local do Algarve e
pertencem ao grupo Solverde.

Este grupo é reconhecido pelos seus casinos e hotéis premium, possuindo uma sólida notoriedade no
mercado de entretenimento em Portugal.
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Se procura glamour e requinte, aposte nestes casinos, tanto os casinos físicos como a sua versão online
oferecem-lhe uma experiência inesquecível e várias horas totalmente seguras. Encontre tudo o que
precisa saber sobre casinos no Wetten.com Portugal.

Casino de Vilamoura
O maior casino do Algarve está localizado em Vilamoura, uma zona muito procurada a nível turístico
devido à sua noite perfeita.

Com um serviço premium, este casino é bem conotado pelo seu glamour e diversidade. Aqui pode
encontrar mais de 500 máquinas de jogo, maioritariamente slot machines, mas tem igualmente várias
mesas de póquer, blackjack e roleta americana.

Este casino é muito famoso pela sua discoteca, pelo impressionante bar e pelos seus três diferentes
restaurantes.

Para aliar música a uma noite perfeita de jogo, o casino de Vilamoura é o lugar para estar.

Hotel Algarve Casino (Portimão)
É em Portimão, numa rua junto à popular Praia da Rocha, que se encontra o primeiro casino do Algarve,
inaugurado em 1910.

O casino de Portimão é um caso de sucesso, atraindo muitos jogadores, nomeadamente turistas.

Se gosta de slot machines, a sala de jogo vai fazer as suas delícias. Mergulhe numas boas horas de
diversão neste magnífico casino pois diversão não falta nesta casa: 350 slot machines, Roleta Francesa,
Roleta Americana e Póquer.

A gastronomia é outra das atrações deste casino de elite, com vista sobre a praia.

Casino Monte Gordo
De dimensão mais modesta, mas não menos diversificado, tem à sua disposição o simpático casino de
Monte Gordo.
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Este casino tem dois pisos e quase trezentas slot machines, várias mesas de roleta Francesa e
Americana, Blackjack e com uma destacada tradição de Póquer. Este casino é muito procurado para
torneios, nomeadamente a nível internacional.

Para além da área de jogo podem usufruir dos bares, do restaurante, de música ao vivo e de vários
espetáculos.

O Algarve não é Las Vegas, mas você ainda pode testar sua sorte e usufruir de várias horas de diversão.

Os casinos físicos têm sentido de perto o reverso da pandemia, pois têm sido alvo de vários
encerramentos e várias regras apertadas. Se está com algum receio deste contexto, saiba que todos os
Casinos do Grupo Solverde possuem o certificado “Clean & Safe” do Turismo de Portugal. Esta é uma
garantia de cumprimento de todas as normas de saúde e segurança também que têm sido
implementadas desde o início da pandemia.

Sem dúvida que os casinos têm demonstrado uma grande capacidade de assumir um rigoroso
cumprimento das regras e medidas de segurança e sanitárias.

Para entrar nestes casinos, tal como em qualquer outro casino em Portugal, os clientes terão de
apresentar certificado de vacinação ou de teste COVID-19 negativo para poderem entrar. E só poderão
permanecer no interior do estabelecimento se estiverem a consumir ou a jogar.

Quer prefira usufruir da emoção de um casino físico, quer opte por jogar online, vá a Wetten.com
Portugal e encontre toda a informação sobre os melhores casinos portugueses.

 

Notícia
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STARTUP ALBUFEIRA | Município abre candidaturas para a
incubadora de negócios
No dia em que se assinala os 35 anos da elevação de Albufeira a cidade (23 de agosto de
1986), o Município de Albufeira decidiu marcar simbolicamente a data com a abertura de
candidaturas à “Startup Albufeira”.

No dia em que se assinala os 35 anos da elevação de Albufeira a cidade (23 de agosto de
1986), o Município de Albufeira decidiu marcar simbolicamente a data com a abertura de
candidaturas à “Startup Albufeira”. Trata-se de uma incubadora de negócios promovida pelo
Município, em parceria com a empresa Territórios Criativos, destinada a acolher e apoiar
projetos inovadores e com potencial empresarial que se pretendam estabelecer em Albufeira,
contribuindo para o desenvolvimento do seu tecido empresarial e da economia do concelho.
Para inscrição ou informação detalhada do projeto consulte o respetivo site
em: https://startupalbufeira.cm-albufeira.pt/ ou as redes sociais Facebook, Linked in e Instagram.

O Município de Albufeira abriu as candidaturas para a “Startup Albufeira”, uma incubadora dedicada ao
empreendedorismo e ao desenvolvimento e amadurecimento de novas ideias, que visa apoiar os
empreendedores no processo de desenvolvimento sustentado dos seus negócios. O projeto tem por
objetivo incentivar a criação e consolidação de novas empresas, perspetivando a promoção de um
empreendedorismo gerador de desenvolvimento económico e social.

Podem candidatar-se pessoas singulares (empresários em nome individual e profissionais liberais) e
coletivas (sociedades comerciais), titulares de ideias e projetos inovadores e com potencial empresarial,
formalmente constituídas há menos de 2 anos em relação à data de apresentação da candidatura, bem
como aqueles cujo processo de constituição se encontre a decorrer na data da formalização da
candidatura.

Relativamente ao tipo de projetos a apresentar, poderá ser admitido qualquer tipo de empresa/projeto
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que tenha por objetivo desenvolver e comercializar produtos ou serviços com caráter inovador, dando-
se preferência a empresas/projetos ligados à criatividade e ao turismo.

A apresentação de candidaturas é feita, única e exclusivamente, no site da Startup Albufeira
em: https://startupalbufeira.cm-albufeira.pt/. Aqui, para além da formalização da candidatura, poderá
encontrar toda a informação sobre a incubadora, os espaços disponibilizados, bem como os serviços
prestados pela mesma e o respetivo Regulamento.

Consulte ainda as redes sociais da Startup Albufeira (Facebook, Linked in e Instagram) para ficar a par
das novidades.

Para esclarecimento de dúvidas envie email para: startupalbufeira@cm-albufeira.pt ou ligue para:
+351 289 599 579| +351 289 598 805| +351 969 516 702. Pode ainda optar por marcar uma
reunião presencial no AGE – Gabinete de Empreendedorismo de Albufeira.

A “Startup Albufeira” localiza-se no Centro de Acolhimento Empresarial, na Rua das Escolas, junto ao
Mercado Municipal dos Caliços e à Escola Secundária de Albufeira.

Notícia
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Bonnie Tyler em Albufeira
Albufeira Publicidade

Albufeira Publicidade
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