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AHRESP quer que empresas que pediram incentivo à
normalização possam voltar ao apoio à retoma
A legislação prevê que as empresas que tenham pedido o novo incentivo à normalização
têm de desistir desse subsídio (pelo menos em parte) caso queiram voltar ao apoio à
retoma. AHRESP pede mudança.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) quer ver facilitada a transição
entre o novo incentivo à normalização da atividade e o apoio à retoma progressiva. A legislação em
vigor dita que os empregadores que tenham aderido a esse primeiro subsídio têm de abdicar dele (pelo
menos em parte) para que possam regressar ao referido regime de apoio à manutenção do emprego.
Mas a AHRESP defende que, a partir de outubro, essa transição deve poder ser feita sem a desistência do
incentivo em causa.

“A AHRESP apela a que as empresas que recorreram, em 2021, ao novo inventivo à normalização da
atividade empresarial possam também aceder ao apoio à retoma progressiva. A AHRESP entende que
esta cumulação deverá ocorrer a partir do próximo mês de outubro, sem que as empresas sejam
obrigadas a proceder à desistência do incentivo“, lê-se no boletim divulgado esta sexta-feira pela
associação.

47 mil pedem incentivo pós lay-off e apoio às microempresas Ler Mais

O apoio à retoma progressiva permite às empresas em crise cortarem os horários dos trabalhadores,
em função das suas quebras de faturação, ao mesmo tempo que recebem da Segurança Social um
apoio para o pagamento dos salários. O fim deste regime estava marcado para setembro, mas o
Governo decidiu adiá-lo, tendo estabelecido que os empregadores continuarão a ter à disposição este
mecanismo enquanto se mantiverem as restrições à atividade económica associadas à crise pandémica.
É esse prolongamento que está por detrás do apelo feito, esta sexta-feira, pela AHRESP.

O novo incentivo à normalização destina-se aos empregadores que tenham estado no lay-off
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simplificado ou no apoio à retoma progressiva no primeiro trimestre do ano, correspondendo a dois
salários mínimos (pagos em duas tranches) por trabalhador (se tiver sido pedido até ao final de maio) ou
a um salário mínimo por trabalhador (se for pedido até ao final de agosto).

De acordo com a legislação em vigor, as empresas não só não podem beneficiar simultaneamente do
apoio à retoma progressiva e do novo incentivo à normalização, como só podem requerer o acesso a
esse primeiro regime decorridos três meses completos após o pagamento da primeira prestação do
referido incentivo e se desistirem da segunda tranche.

Segundo indicou ao ECO fonte do Instituto do Emprego e Profissional, até ao final de maio, cerca de 44
mil empresas pediram o novo incentivo à normalização. A primeira prestação deverá ter-lhes chegado no
mês de junho, o que significa que só em meados de setembro conseguirão voltar ao apoia à retoma,
tendo, nesse casso, de abdicar da sua tranche de apoio. É essa situação que a AHRESP que ver mudada,
apelando a que a transição não implica desistência do incentivo.
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Portugueses resistem a pagar mais pelo turismo sustentável
Para os proprietários de alojamentos, são ainda os estrangeiros quem mais se preocupa
com as exigências nesta área, apesar de a pandemia ter aumentado o interesse do
cliente nacional por essa questão. Fomos conhecer estabelecimentos com o selo Green
Key
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Mesmo na lista de alto risco, mercado alemão «tem vindo a
consolidar procura» pelo Algarve
«As regiões turísticas têm uma avaliação distorcida e é o que acontece aqui neste caso»,
considera João Fernandes

 

O Algarve continua na lista de alto risco da Alemanha, após a última atualização do Instituto
Ricardo Koch divulgada esta sexta-feira, 27 de Agosto, mas só pessoas que não estejam
vacinadas é que têm de cumprir quarentena. De resto, o «mercado alemão tem vindo a
consolidar a procura», mesmo em tempos de pandemia. 

Esta continuidade do Algarve na lista de alto risco obriga a que os viajantes que não estejam totalmente
imunizados e visitem a região tenham de fazer um período de isolamento de 10 dias no regresso à
Alemanha.

Caso apresentem um teste negativo após cinco dias, a quarentena termina.

Lisboa saiu da lista na atualização de hoje, mas João Fernandes, presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA), considerou, em declarações ao Sul Informação, que há uma «avaliação distorcida» para
as regiões turísticas.
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«O Algarve sofre aqui de um indicador que é o facto de as pessoas que testam positivo na região serem
contabilizadas cá. As regiões turísticas têm uma avaliação distorcida e é o que acontece aqui neste
caso», disse.

Na opinião deste responsável, «o critério tem de ser mudado para que, pelo menos, os portugueses
sejam contabilizados na origem».

Quanto ao mercado alemão, «tem vindo a consolidar a procura» e, mesmo os voos vindos da
Alemanha, estão a registar «maior procura».

«Há aqui uma questão importante que é o facto de as pessoas totalmente vacinadas serem isentas de
testes ou quarentena», considerou João Fernandes.

De acordo com os dados mais recentes, a Alemanha tem 60% da população com a vacinação
terminada.

(Link)
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Covid-19: França quer maior controlo de companhias aéreas
A França vai reforçar o controlo sanitário dos passageiros que chegam aos seus
aeroportos, nomeadamente através de mais fiscalização às companhias aéreas, no
âmbito do combate à covid-19, revelou o ministro dos T ransportes francês, Jean-Baptiste
Djebbari.

"Houve coisas que faltaram [no controlo sanitário de passageiros], mesmo se a grande parte dos
controlos são feitos", afirmou o ministro na sexta-feira, após uma reunião com os representantes dos
aeroportos e das principais companhias aéreas que operam em França.

Em 2021, devido à falta de controlos sanitários dos passageiros que chegam a França, foram
investigadas 41 companhias aéreas e 29 foram mesmo convocadas perante as autoridades, segundo o
governante.

A França quer assim implementar um plano para garantir que não há mais falhas na verificação dos
passes sanitários e também à gestão de fluxos de passageiros dentro dos aeroportos. Um plano que
deverá ser apresentado nas próximas semanas pelas autoridades.

Há atualmente 11.162 pessoas internadas nos hospitais franceses devido à covid-19 e 2.270 desses
pacientes estão internados nas unidades de cuidados intensivos, mais nove do que nas véspera.

Nas últimas 24 horas, morreram em França 95 pessoas devido ao vírus e foram detetados 18.249
novos casos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.472.486 mortes em todo o mundo, entre mais de 214,5 milhões de
infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço
da agência France-Presse.
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Leia Também: França anuncia fim da operação de retirada do Afeganistão
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Turistas a conta-gotas são bálsamo para salvar negócio dos tuk-
tuk
Durantes os meses em que o setor esteve parado, muitos profissionais foram obrigados a
procurar outras formas de sobreviver
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Emirados Árabes abrem entrada a turistas com vacina completa
Os Emirados Árabes Unidos anunciaram que, a partir de segunda-feira, começarão a
emitir vistos a todos os turistas com vacina completa contra a covid-19, um mês antes do
início da Exposição Universal 2020.

A medida surge num contexto de abaixamento do número de infeções neste país do Golfo, com menos
de 1.000 casos durante vários dias consecutivos na semana passada, pela primeira vez em vários
meses.

A ExpoDubai, prevista para 2020, foi adiada um ano devido à pandemia.

A decisão de reabrir a entrada aos turistas de todo o mundo vacinados visa "alcançar a recuperação
sustentável e o crescimento da economia duráveis", segundo a agência oficial WAM.

Para entrar nos Emirados será necessário fazer prova de vacinação completa com uma das vacinas
aprovadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), ou seja, AstraZeneca, Johnson & Johnson,
Moderna, Pfizer/BioNTech, Sinopharm e Sinovac.

"A decisão aplica-se aos cidadãos de todos os países, incluindo os que provêm de países anteriormente
interditados", escreveu a WAM, precisando que todos os passageiros com visto turístico terão
obrigatoriamente de fazer um teste PCR no aeroporto.

Os Emirados Árabes Unidos integram sete principados, tendo a vida regressado praticamente ao normal
em todo o país, mantendo-se, contudo, a obrigação de cumprir regras estritas de distanciamento social
e uso de máscara no exterior e em lugares públicos na capital, Abu Dhabi, e no Dubai.

Com a abertura, em outubro, da Exposição Universal, o Dubai, cuja economia tem assentado, nos
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últimos anos, no turismo e no entretenimento, espera encher-se de visitantes, depois de ano e meio
marcado pela crise sanitária.

O Dubai foi um dos primeiros destinos turísticos a abrir as portas aos visitantes internacionais em julho
de 2020, em plena pandemia de covid-19, medida seguida por Abu Dhabi no final de dezembro.

No total, o país registou mais de 715.000 casos de covid-19, com mais de 2.000 mortos.

Leia Também: AO MINUTO: 19 mil pessoas vacinadas este domingo. 16 mil são jovens
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Milhares de portugueses terminaram o período de férias
Milhares de portugueses terminaram o período de férias

Milhares de portugueses terminaram o período de férias
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Este Verão, devido à pandemia, mais portugueses escolheram
fazer férias cá dentro e o Algarve está no topo das opções
Este Verão, devido à pandemia, mais portugueses escolheram fazer férias cá dentro e o
Algarve está no topo das opções

Este Verão, devido à pandemia, mais portugueses escolheram fazer férias cá dentro e o Algarve está no
topo das opções
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Boa Cama Boa Mesa em Tavira
Boa Cama Boa Mesa em Tavira

Boa Cama Boa Mesa em Tavira
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Olhá Festa em São Brás de Alportel
Olhá Festa em São Brás de Alportel

Olhá Festa em São Brás de Alportel
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No barrocal algarvio é produzido Gin de Medronho
No barrocal algarvio é produzido Gin de Medronho

No barrocal algarvio é produzido Gin de Medronho
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Turismo de Portugal lança escola de verão online para
lusodescendentes em setembro
Nesta edição, entre 13 e 17 de setembro, que é gratuita e online, participam as escolas
de Hotelaria e Turismo do Porto, Oeste, Estoril, Portalegre e Portimão.

As escolas de Hotelaria do Turismo de Portugal vão realizar, entre 13 e 17 de setembro, uma nova
edição da 'summer shool', iniciativa gratuita e online, desta vez dirigida aos lusodescendentes.

"Entre 13 e 17 de setembro de 2021, as escolas de Hotelaria do Turismo de Portugal realizam mais uma
edição da 'Summer School' que será, pela primeira vez, direcionada aos lusodescendentes", anunciou,
em comunicado, o Ministério da Economia.

Nesta edição, que é gratuita e online, participam as escolas de Hotelaria e Turismo do Porto, Oeste,
Estoril, Portalegre e Portimão.

Os participantes podem assistir às aulas em português ou inglês, sendo que nas aulas lecionadas em linga
inglesa haverá também a introdução de vocabulário em português.

O curso inclui sessões diárias de duas horas em cada uma destas línguas e tem por objetivo promover a
valorização das competências e do emprego.

Segundo o mesmo documento, o programa abrange temáticas como "uma viagem pelo país", cultura,
gastronomia, património e enoturismo.

"Esta ação ajuda os jovens de origem portuguesa a conhecer melhor o nosso país e é certamente uma
forma de os atrair a voltar, nomeadamente para estudar, e também um fator de disseminação da
cultura e dos valores portugueses associados aos principais ativos turísticos", afirmou, citada no mesmo
documento, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

Por sua vez, a secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, defendeu ser "muito
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importante que os lusodescendentes possam ter o contacto próximo com a grande diversidade
geográfica e com a riqueza cultural do país".

Para a governante, o aprofundamento desse contacto é "essencial para que estes jovens, tão
importantes para o futuro de Portugal, conheçam as potencialidades que este lhes oferece a nível
académico, profissional ou de lazer".

Em 2020, a 'Summer School' contou com a participação de mais de 400 pessoas.
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Afeganistão. Quase cem países esperam que talibãs deixem sair
do território quem quiser
Quase cem países, incluindo Portugal, comprometeram-se a continuar a emitir vistos para
as pessoas que queiram sair do Afeganistão e esperam que talibãs cumpram a promessa
de as deixar embarcar.

Quase cem países, incluindo Portugal, comprometeram-se este domingo a continuar a emitir vistos para
as pessoas que queiram sair do Afeganistão e afirmaram esperar que os fundamentalistas islâmicos
talibãs cumpram a promessa de as deixar embarcar.

Numa declaração conjunta subscrita por 97 nações, pelo secretário-geral da NATO e pelo representante
da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, divulgada hoje pelo
Departamento de Estado norte-americano, é afirmado o seu compromisso em garantir que os seus
cidadãos, funcionários e afegãos que consigo trabalharam “possam continuar a viajar livremente para
destinos fora do Afeganistão”.

Salientam que receberam ” garantias por parte dos talibãs” no sentido de qualquer afegão com
“autorização de viagem” emitida por qualquer um dos países signatários poder aceder “segura e
ordeiramente” a pontos de partida fora do Afeganistão.

“Temos a expectativa e o compromisso dos talibãs de que [pessoas com autorização de viagem]
possam viajar para os nossos respetivos países. Notamos as declarações públicas dos talibãs a
confirmar este acordo”, referem.

Os Estados Unidos abrandaram hoje o ritmo de retirada de pessoas do Afeganistão, com 2.900 pessoas
retiradas do aeroporto da capital, Cabul, menos de metade do número de sábado e menos de um quarto
do que se verificou na sexta-feira.

As pessoas foram retiradas em 32 aviões norte-americanos e em nove aeronaves da coligação
internacional.

No sábado, o Pentágono declarou que tinha começado a fase final da retirada do Afeganistão, com saída
de material militar e início da retirada de cerca de cinco mil militares norte-americanos que ainda estavam
no aeroporto de Cabul.

Os voos continuam a suceder-se apesar de os norte-americanos estarem em alerta máximo para a
possibilidade de se repetirem atentados como o que o grupo terrorista Estado Islâmico levou a cabo na
quinta-feira num acesso ao aeroporto, em que morreram pelo menos 170 pessoas.

Segundo a Casa Branca, os Estados Unidos retiraram do Afeganistão 114 mil pessoas desde 14 de
agosto.

No dia 15, os talibãs entraram em Cabul sem resistência, depois de terem controlado praticamente
todas as províncias do país, levando o presidente afegão, Ashraf Ghani, a fugir do país.
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Greve do SEF provoca tempos de espera superiores a duas horas
no aeroporto de Lisboa
Protesto começou em 14 de agosto e abrange, de forma parcial, todos os funcionários
que prestam serviço nos principais postos de fronteira do país.

Os tempos de espera no controlo de fronteira do Aeroporto de Lisboa durante a manhã de hoje
atingiram um máximo de 02:23 nas chegadas, devido à greve no SEF, disse fonte oficial da ANA -
Aeroportos de Portugal. Segundo a fonte, a greve parcial do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF),
que teve início no passado dia 14, não teve, até ao princípio da tarde de hoje, impacto relevante nos
outros aeroportos nacionais. A greve, convocada, nesta fase, até ao final do mês de agosto, tem tido
maior impacto no aeroporto de Lisboa, onde os tempos de espera chegaram, nos últimos dois fins de
semana, a atingir um pico de quatro horas. A greve foi convocada pelo Sindicato dos Inspetores de
Investigação, Fiscalização e Fronteiras (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". 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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ASAE instaura 32 processos de contraordenação em
empreendimentos turísticos e em estabelecimentos de
alojamento local
Foram fiscalizados 297 operadores económicos.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) instaurou 32 processos de contraordenação,
na sequência de uma fiscalização a empreendimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local,
realizada no presente mês de agosto.

Em comunicado, este sábado, a ASAR explica que esta operação de fiscalização teve como principal
objetivo “fiscalizar o cumprimento dos requisitos gerais e específicos no âmbito da prevenção da
pandemia, nas áreas de maior afluência nesta época de férias de verão”.

Foram fiscalizados 297 operadores económicos e instaurados 32 processos de contraordenação
assinalando-se, como principais infrações: “falta de afixação ou afixação fora de prazo, no exterior, da
placa identificativa da classificação do empreendimento turístico; falta do livro de reclamações em
formato eletrónico; falta de observância das regras de ocupação, lotação, permanência e distanciamento
físico nos estabelecimentos de restauração e bebidas”.

A autoridade indica que verificou ainda o cumprimento do certificado digital ou teste negativo à covid-19
a 2.227 clientes, não tendo sido detetadas quaisquer irregularidades.

“Ocorreu ainda a suspensão temporária de dois estabelecimentos por falta de afixação ou afixação fora
de prazo, no exterior, da placa identificativa da classificação do empreendimento turístico e falta de
observância das regras de ocupação, lotação, permanência e distanciamento físico nos respetivos
estabelecimentos de restauração e bebidas”, revela.
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Proibir novos alojamentos locais? “Desproporcional”, diz ALEP.
Bloco quer mais
Apanhada de surpresa pelo anúncio de Medina, Associação do Alojamento Local diz que
restrição pode provocar uma corrida a novos registos
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Alojamento Local recusa ser "bode expiatório" pela "falta de
políticas habitacionais eficazes em Lisboa"
A associação lidera por Eduardo Miranda contesta as declarações do candidato e atual
presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina.

A Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP) revela-se “surpreendida” com as recentes
declarações de Fernando Medida, candidato do Partido Socialista e atual presidente da Câmara Municipal
de Lisboa, proferidas numa entrevista onde anuncia a limitação de novas unidades de AL na capital
portuguesa.

A “limitação da abertura de novos alojamentos locais em toda a cidade de Lisboa “vai constar do
programa eleitoral de Fernando Medina às eleições autárquicas previstas para 26 de setembro. Perante
estas afirmações, em comunicado, a ALEP recorda o candidato que “nos últimos anos, o Alojamento
Local foi a base a partir da qual uma parte significativa da economia da cidade cresceu. Hoje representa
metade das dormidas turísticas de Lisboa. O alojamento local tornou-se um pilar do Turismo na cidade e,
portanto, um dos pilares da sua Economia”.

A associação recusa o papel de “bode expiatório” que Medina faz do Alojamento Local, sublinhando que
um anúncio desta natureza só pode surgir “no âmbito de uma campanha eleitoral onde AL aparece mais
uma vez como bode expiatório pela falta de políticas habitacionais eficazes em Lisboa”.

A ALEP sustenta o papel preponderante que o AL teve nos últimos anos perante este anúncio que
considera “incompreensível”, destacando que esta medida equacionada pelo candidato do PS iria
“comprometer a qualidade do Turismo em Lisboa ao impedir a renovação da oferta e a inovação,
fundamental para o futuro da cidade” e que a proibição é anunciada ” quando o Alojamento Local
registou pela primeira vez na história uma diminuição do número total de registos em Lisboa, tanto em
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2020 como em 2021?.  “Não há nenhum sinal de pressão, como tal, a decisão contraria o espírito da lei
e as próprias recomendações dos estudos e indicadores da Câmara”, averte ainda a associação.

Este anúncio, diz ainda a ALEP, vai provocar um “efeito contrário ao pretendido, como comprova
a experiência passada, o anúncio de proibição extremas como esta, levam a uma corrida irracional a
novos registos”.

“Esta proibição, só pode ser feita por via das áreas de contenção e implica por lei um agravamento fiscal
brutal para os pequenos proprietários (passam a ter o coeficiente de IRS aumentado de 0,35 para 0,5).
O resultado é um ataque às “muitas famílias, das classes médias” de Lisboa que, como o próprio
candidato reconhece na entrevista, encontraram no Alojamento Local uma forma de rendimento e que
ajudaram a colocar Lisboa no mapa do Turismo internacional”, enuncia também a ALEP, que não deixa
ainda de referir que “o agravamento fiscal  numa altura de crise colocará os pequenos operadores numa
posição financeira ainda mais frágil comprometendo a sua capacidade de investir na qualificação da oferta
e na própria sustentabilidade”.
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Trabalhadores dos bares dos comboios estão "de férias sem
subsídio"
De acordo com os sindicatos, "a Risto Rail diz que o grupo Gategroup [ao qual pertence]
não manda mais dinheiro para Portugal e que só pagará quando receber da CP e da
Apeadeiro 2020".

A Federação dos Sindicatos de Alimentação, Hotelaria e Turismo denunciou esta sexta-feira que os
trabalhadores da nova concessionária dos bares dos comboios Intercidades e Alfa Pendular estão de
férias sem receber o respetivo subsídio.

“Os trabalhadores estão de férias sem subsídio, o que impossibilita o gozo de férias em condições
mínimas”, afirma a Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo
de Portugal (Fesaht) em comunicado, considerando que “esta situação é inaceitável e ilegal”.

A estrutura sindical diz ter alertado para a necessidade de esclarecer a questão do pagamento do
subsídio numa reunião realizada dia 29 de julho, no Ministério do Trabalho, com a anterior
concessionária, Risto Rail, e com a atual, a Apeadeiro 2020, que desde 01 de agosto assumiu a
concessão.

Contudo, refere, “a Risto Rail recusou esclarecer, remetendo para um protocolo que pretendia fazer com
a Apeadeiro 2020, e o Ministério do Trabalho deu cobertura à empresa”.

Segundo a Fesaht, “os sindicatos já reclamaram da situação junto das empresas, mas a situação
mantém-se”.
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Também pedidas pela federação sindical foram a intervenção da Autoridade para as Condições do
Trabalho (ACT) e uma nova reunião no Ministério do Trabalho com as duas empresas, mas até agora
não foram obtidas respostas.

De acordo com os sindicatos, “a Risto Rail diz que o grupo Gategroup [ao qual pertence] não manda
mais dinheiro para Portugal e que só pagará quando receber da CP e da Apeadeiro 2020”.

E embora, segundo a Fesaht, a atual concessionária esteja “obrigada a pagar o subsídio em causa, sem
prejuízo do direito de regresso sobre a Risto Rail”, o facto é que “também não paga”.
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Uma vacina contra a crise económica
Quem, nas últimas semanas, percorreu o sul do país deu conta de que, do Barlavento ao
Sotavento, sur...

Quem, nas últimas semanas, percorreu o sul do país deu conta de que, do Barlavento ao Sotavento,
surgem sinais animadores de retoma. Na hotelaria, na restauração e no comércio notam-se os primeiros
indícios de aumento da procura - um bulício que, apesar de contar com um significativo contributo dos
mercados inglês e francês, é sobretudo dinamizado pelo mercado nacional.

De acordo com a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), as taxas de
ocupação das unidades de alojamento registaram um aumento de 40% por parte do mercado
português, face a Julho de 2019. Os portugueses representaram cerca de dois milhões do total das
estadias contabilizadas até Junho de 2021. Dados recentes indicam ainda que a taxa de ocupação
hoteleira na segunda quinzena de Agosto deverá superar os 60%. Sinais encorajadores, portanto!

Esta reanimação deve-se, em grande medida, aos avanços que se conseguiram no campo da vacinação
e ao sentimento de confiança que, em consequência disso, se gerou na sociedade portuguesa. Para este
desfecho contribuíram diversos factores: por um lado, a maturidade cultural dos portugueses em matéria
de saúde pública, de que são demonstrativos os 97% de adesão ao Plano Nacional de Vacinação; por
outro, o rigoroso planeamento do processo logístico de vacinação, liderado pelo vice-almirante Gouveia
e Melo. Metódico, organizado e resiliente, o líder da task force não se tem poupado a esforços,
percorrendo o país, visitando centros de vacinação de norte a sul, incentivando e mobilizando os
portugueses no “combate à ameaça que o vírus representa para a vida de todos nós” - louvável e
merecedor de aplauso e reconhecimento público. Naturalmente que esta conjugação de esforços
redundou na adesão massiva, registada durante o mês de Agosto, dos mais jovens. Foi especialmente
encorajador verificar que também as gerações mais novas se empenharam em fazer deste processo de
combate ao vírus um sucesso, confirmando que a população portuguesa, no seu todo, está mobilizada
em torno do objectivo de devolver a normalidade ao país e reconquistar a liberdade perdida no último
ano e meio.

Não sendo despiciendo o cansaço natural provocado por quase dois anos vivenciados entre
confinamentos e desconfinamentos, não raras vezes alicerçados em decisões pouco claras e de difícil
compreensão, dificilmente se conseguiria iniciar o caminho da reversão sem o empenho de todos -
empresas, famílias, instituições públicas e privadas e comunidade em geral. Este comportamento merece
particular destaque porque foi adoptado mesmo diante de sinais, vindos do Governo e das autoridades
de saúde, que por vezes se mostraram contraditórios. Recordem-se, a este propósito, os festejos do
final do campeonato e os eventos internacionais em período de maior propagação da variante delta.
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Os portugueses têm feito a sua parte para que o país inicie o caminho da recuperação económica.
Espera-se que o Governo também faça a sua. Será determinante que a bazuca financeira seja encarada
como uma verdadeira vacina contra a crise, sendo por isso fundamental realizar os fundos comunitários
com a mesma responsabilidade com que os portugueses têm encarado o combate a esta pandemia.
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Bacalhau basta?
A crise pandémica teve impacto setorial muito diferenciado. As atividades ligadas ao
turismo foram das mais afetadas. Nos últimos anos, o seu desenvolvimento havia sido
responsável por um aumento nas exportações (as vendas a estrangeiros, mesmo que
ocorram no país, são assim classificadas) que muito ajudou nas contas nacionais e no
crescimento económico. Atividades intensivas em trabalho deram emprego a muita gente,
parte da qual imigrante. O  boom refletiu-se nos resultados, com o Banco de Portugal a
colocar o setor da hotelaria e restauração n

A crise pandémica teve impacto setorial muito diferenciado. As atividades ligadas ao turismo foram das
mais afetadas. Nos últimos anos, o seu desenvolvimento havia sido responsável por um aumento nas
exportações (as vendas a estrangeiros, mesmo que ocorram no país, são assim classificadas) que muito
ajudou nas contas nacionais e no crescimento económico. Atividades intensivas em trabalho deram
emprego a muita gente, parte da qual imigrante. O boom refletiu-se nos resultados, com o Banco de
Portugal a colocar o setor da hotelaria e restauração no topo da rentabilidade. A euforia nem sempre foi
boa conselheira, como se viu aquando da contestação de alguns "empresários" da restauração, vários
dos quais associados a aplicações ostentatórias dos ganhos.

Como sempre, a média esconde situações muito díspares. A restauração de bairro ou o hotel de
província pouco terão beneficiado com essa onda e, por isso, terão sido os menos capazes de fazer
frente às consequências da pandemia. Os outros, desde que tivessem tido juízo, ou não fossem
apanhados no meio de novos investimentos, haveriam de ter um pé-de-meia para aguentar o primeiro
impacto e, mesmo, o segundo. Os apoios do Estado fizeram o resto. As taxas de falência, muito abaixo
do que seria de esperar, e os poucos encerramentos voluntários, demonstram que, mesmo no meio da
habitual lamúria, se manteve a esperança de que os bons tempos voltariam e a recuperação aconteceria.

E a resiliência? Um pouco por todo o país há excelentes empreendimentos que os portugueses
redescobriram. A lei da oferta e da procura ditou o aumento de preços. E o serviço? Soube de situações,
mesmo em unidades de luxo, em que a qualidade, alimentação incluída, ficou aquém do desejável, em
especial quando as taxas de ocupação eram elevadas. "Falta pessoal qualificado", não é explicação. Não
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o sabiam? Por que foram além do que eram capazes? Por incompetência? Ganância? Os cínicos dizem-
me: os clientes são portugueses, não reclamam! Não acredito! Mas que há ainda muito para melhorar,
há! A concorrência não dorme...

Alberto Castro, economista e professor universitário
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Algarve procura turistas de luxo na Alemanha
A Associação T urismo do Algarve (AT A) participou no Loop Summer 2021, o mais
reconhecido Luxury T ravel Show exclusivamente direcionado a mercados como a
Alemanha, Áustria e Suíça, que decorreu em Frankfurt na semana passada.

A Associação Turismo do Algarve (ATA) participou no Loop Summer 2021, o mais reconhecido Luxury
Travel Show exclusivamente direcionado a mercados como a Alemanha, Áustria e Suíça, que decorreu
em Frankfurt na semana passada.
O evento reúne os principais agentes do setor que se dedicam ao segmento do turismo de luxo, com o
objetivo de promover, ao longo dos três dias, a realização de reuniões de negócios estratégicas e de
momentos de networking eficazes entre os participantes

 

A promoção da região junto de viajantes que procuram qualidade, exclusividade e experiências
diferenciadoras tem sido uma das apostas do Turismo do Algarve, com vista ao desenvolvimento
sustentável da região enquanto destino turístico. No atual contexto de pandemia, esta aposta vê a sua
importância reforçada, na medida em que, mais do que nunca, o crescimento em valor e a consolidação
da perceção da qualidade diferenciada da oferta da região face aos principais destinos concorrentes estão
entre os principais objetivos que o Turismo do Algarve pretende alcançar.

“Temos vindo a intensificar o esforço de captação de turistas de um segmento médio/alto, com poder
de compra, que sejam apreciadores de um turismo mais sustentável e menos sensíveis ao fator preço”,
explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “A presença no Loop Summer 2021, onde
estamos a participar pela primeira vez, assume, assim, uma relevância estratégica, tendo em conta que
nos permite contactar diretamente com agências de viagens e operadores turísticos especializados neste
tipo de turismo e que trabalham com o mercado alemão, o segundo mercado externo mais expressivo
para a nossa região, a seguir ao Reino Unido”, acrescenta.

Neste contexto, o Turismo do Algarve está empenhado em tornar a experiência de quem visita a região
cada vez mais rica, mais autêntica e mais emocional. “O Algarve tem todas as condições para dar
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resposta ao elevado nível de exigência dos turistas de luxo. Mais do que a ostentação, este tipo de
viajante procura experiências novas e exclusivas, valoriza a autenticidade, o serviço personalizado e a
atenção ao detalhe”, revela João Fernandes. “A riqueza e o caráter diferenciador da oferta turística da
região estão a dar cartas nesse sentido. Estes turistas ficam encantados não só com a diversidade de
alojamento de luxo ou de restaurantes com estrela Michelin que conseguem encontrar no Algarve, mas
também com a beleza das nossas paisagens naturais e, acima de tudo, com a interação que conseguem
obter com a comunidade local, tendo acesso a propostas surpreendentes que lhes permitem descobrir,
de forma genuína, a história, a cultura e a gastronomia da região”, conclui.

FONTE: Associação Turismo do Algarve (ATA)

(Link)
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GNR detém dirigente sindical no Hapimag Resort Albufeira
No passado dia 23, um dirigente do Sindicato dos T rabalhadores da Hotelaria do Algarve
foi detido, por elementos das forças da GNR local, quando distribuía comunicados aos
trabalhadores no Hotel Hapimag.

"A intervenção da GNR foi realizada a solicitação da respectiva entidade patronal - entidade cujo historial
de violação dos direitos dos trabalhadores da empresa é já bem longa -  e em manifesta violação dos
direitos liberdades e garantias consagrados na Constituição da República Portuguesa", explica em
comunicado a União dos Sindicatos do Algarve.

Acrescenta ainda a união, que "tal procedimento, grave, e totalmente inaceitável e inadmissível, e que
certamente não caracterizará a postura geral da Instituição, e dos seus profissionais, não pode, de todo,
passar em claro, exigindo-se  das entidades responsáveis, no imediato, a tomada de medidas
preventivas que evitem a repetição de tais acontecimentos".
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