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Governo mantém apoio à retoma progressiva "pelo menos até ao
final do ano" - Renascença
Em resposta a uma pergunta da Renascença, Pedro Siza Vieira admite mesmo a
possibilidade de o regime de o apoio às empresas afetadas pela pandemia vigorar ainda
no início de 2022.

Veja também:

O regime de apoio à retoma progressiva poderá manter-se, pelo menos, até ao final do ano, avança à
Renascença o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

O governante, em declarações em Matosinhos, admitiu mesmo a possibilidade de o regime vigorar ainda
no início de 2022.

“Mantemos o regime de apoio à retoma progressiva, que tem vindo a beneficiar um conjunto de
atividades vasto, designadamente no setor da hotelaria ou da restauração, onde o Estado comparticipa
uma parte do salário dos trabalhadores enquanto isto se mantiver”, declarou Pedro Siza Vieira.

“Pensamos que, pelo menos, até ao final do ano, mas se calhar um pouco mais, há de se manter e
essas empresas continuarão a poder beneficiar desse apoio”, sublinhou o ministro da Economia.

O Governo anunciou ontem que Portugal avança para a terceira fase de desconfinamento a 1 de
outubro, mas na altura o primeiro-ministro nada disse sobre a continuação dos apoios à atividade
económica, sobretudo nos setores mais afetados pela pandemia.

A Confederação das Micro, Pequenas, e Médias Empresas alertou, na quinta-feira, que a falta de apoios
provoca "incertezas" na retoma à atividade. À Renascença, o presidente da Confederação avisa que a
situação é "preocupante".
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"Há empresas e setores do tecido empresarial que há quase dois anos não têm tido atividade. É
necessário que o Governo tenha isso em conta e que no próximo Orçamento de Estado sejam
contemplados apoios reais. As empresas não terão condições de sobrevivência, por estarem
descapitalizadas", afirmou Jorge Pisco.

O Governo anunciou ontem um alívio das restrições, que entra em vigor a partir de 1 de outubro.
António Costa confirmou que a última fase de desconfinamento vai avançar como estava planeado, a 1
de outubro, e anunciou alterações ao uso de máscara e do certificado de vacinação, bem como a
reabertura de discotecas e bares e fim do limite de lotação em vários espaços.

Portugal regista esta sexta-feira mais nove mortes e 757 novos casos de Covid-19, indica o boletim
epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está cada vez mais perto do lado verde da matriz de risco, apesar de um ligeiro aumento do
índice de transmissibilidade Rt.

A "task force" da vacinação contra a Covid-19 apela a todas as pessoas que recuperaram de infeção por
SARS-CoV-2, diagnosticada há pelo menos três meses e que não tenham sido ainda vacinadas, para que
compareçam num centro de vacinação, recorrendo à modalidade “casa aberta, com a maior brevidade
possível".
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Destinos turísticos menos massificados, digitalização e
preocupações ambientais vieram para ficar
Já no que diz respeito ao consumidor, a AHRESP defende que se deve procurar
“corresponder às suas novas exigências de procura, que hoje se centram muito mais em
destinos menos massificados e com maiores preocupações ambientais”, acreditando que
se trata de “tendências que vieram para ficar, e que po

A procura por destinos turísticos menos massificados e com maiores preocupações ambientais, bem
como uma maior aposta na digitalização são algumas das transformações provocadas pela pandemia de
covid-19 no setor do Turismo, que vieram para ficar, segundo algumas associações.

Para assinalar o Dia Mundial do Turismo que se celebra hoje, a Lusa perguntou a algumas das
associações mais representativas do setor em Portugal o que mudou de forma permanente devido à
pandemia.

“Uma maior aposta na digitalização, a utilização de serviços de entrega ao domicílio através da utilização
de plataformas, proporcionar experiências integradas que criem memórias e emoções e continuar a
privilegiar as medidas de segurança e higiene sanitária, são propostas que podem criar valor
acrescentado para os negócios”, destacou a secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e
Similares de Portugal (AHRESP), Ana Jacinto.

Já no que diz respeito ao consumidor, esta associação defende que se deve procurar “corresponder às
suas novas exigências de procura, que hoje se centram muito mais em destinos menos massificados e
com maiores preocupações ambientais”, acreditando que se trata de “tendências que vieram para ficar, e
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que por essa razão é preciso adaptar e mudar para evoluir”.

“A crise sanitária que ainda atravessamos deve fazer-nos refletir sobre os efeitos que esta provocou no
turismo e também no turista, com novas tendências que, embora impostas pela pandemia, podem
perdurar no tempo e criar novas oportunidades para os negócios do alojamento turístico e da
restauração e bebidas”, apontou Ana Jacinto.

Por seu turno, na perspetiva da vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP),
Cristina Siza Vieira, falar no que mudou em Portugal no Turismo por causa da pandemia não é possível.
“Se mudou em Portugal é porque mudou no mundo”, considerou.

“Na operação – hoteleira e outras – houve com certeza muitas alterações, adaptações e revisões de
procedimentos. Muitas destas alterações decorrem do cumprimento de restrições e protocolos e
higiossanitários e irão passar”, defendeu a responsável da AHP.

“No entanto, e no meio de várias alterações que têm sido apontadas, destaco duas que me parecem de
facto estruturais. A primeira, a aceleração da digitalização dos serviços, incluindo um maior uso da
automação, por exemplo em pagamentos e serviços ‘contactless’; experiências virtuais; informação em
tempo real, etc. A segunda, a aceleração da busca da Sustentabilidade, nos destinos, nos prestadores de
serviços (hotéis, companhias aéreas, etc etc.); no menor impacto ambiental que as escolhas individuais
podem ter”, ressalvou Cristina Siza Vieira.

No mesmo sentido, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal, Francisco Calheiros, acredita
que, apesar de se tratar de um setor que vai sempre sofrendo alterações, como o que aconteceu com o
surgimento das companhias aéreas ‘low cost’, “o sol e mar vai continuar a ser o sol e mar, os incentivos
vão continuar a ser incentivos, os ‘city breaks’ vão continuar a ser os ‘city breaks’, o Golf, etc”.

No entanto, o responsável apontou alterações no que diz respeito às viagens de negócios, provocadas
pela pandemia, uma vez que se tornou usual fazer essas mesmas reuniões através de meios
informáticos e telemáticos, sem necessidade de deslocações.

“Há vários estudos feitos da mudança de hábitos da população mundial com esta pandemia e a maior
parte das pessoas diz que vai gastar mais dinheiro em duas coisas: em saúde – reforçar os seus
seguros, fazer seguros – e em viagens, porque isto mostrou que tudo é finito e, de facto, a viagem
deixou de ser um luxo, passou a ser uma necessidade”, apontou Francisco Calheiros.

Também a Associação Portuguesa de Hotelaria Restauração e Turismo (APHORT), apesar de considerar
que é “ainda um pouco cedo para se perceber mudanças permanentes”, destacou algumas tendências
que a pandemia veio reforçar, como “a redução das equipas, a digitalização de processos e as
preocupações ambientais, resultantes também de uma nova agenda política”.

Para o presidente da APHORT, Rodrigo Pinto de Barros, do lado do consumidor “tem-se verificado, por
exemplo, um interesse crescente por destinos tradicionalmente menos visitados, com menor densidade
populacional, e essa é uma oportunidade que, não só as empresas, mas também as autarquias devem
procurar explorar”.

Já no que diz respeito a uma das regiões mais turísticas do país, a Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) realçou que “ofertas turísticas pouco consistentes
encerraram definitivamente, quer ao nível do alojamento privado e local, quer no que se refere a oferta
menos estruturada, como o ‘self-catering’, por exemplo”.

Mais, no Sul do país, “o desemprego aumentou, exponencialmente, e muita mão-de-obra regressou aos
países de origem e/ou migrou para outros setores de atividade, criando um problema estrutural de falta
de mão-de-obra qualificada no período de retoma”.

“No Algarve, o número de desempregados inscritos é muito mais elevado do que no período pré-
pandemia (três vezes mais) e falta mão-de-obra para satisfazer as necessidades empresariais”, alertou
a AHERTA.
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Dia Mundial do Turismo. O sector que em Portugal recuou mais
de 49% no PIB anseia pela recuperação
O sector conta atualmente com 272 mil trabalhadores diretos no país, e costumava ter
334 mil em 'ano normal'. As receitas turísticas até julho caíram 80,59% em 2021 face a
2019, segundo o Banco de Portugal

O sector que era a estrela da economia e registava a maior trajetória de crescimento é o que mais
sofreu o abalo da pandemia de covid-19, e esta segunda-feira, em que se celebra o Dia Mundial do
Turismo, a palavra chave é a recuperação.

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) vai assinalar o dia com uma conferência dedicada ao tema
"Retomar o Crescimento", que se realiza em Coimbra, no Convento de São Francisco, em Coimbra, no
dia 27 de Setembro, Dia Mundial do turismo. O primeiro-ministro, António Costa, estará presente na
sessão de abertura, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na de encerramento.

O tema da retoma é crítico, tendo em conta que entre 2019 e 2020 o turismo se ressentiu de uma
quebra de 49,1% no seu contributo para o Produto Interno Bruto (PIB) nacional.

Se em 2019 o peso do turismo no PIB era de 10,4%, em 2020 caíu para 5,5%, e segundo a
Confederação do Turismo de Portugal " espera-se que o contributo para o PIB este ano não seja melhor
que em 2020, com as receitas turísticas a ter o comportamento que é indicado pelo Banco de Portugal".

E segundo o Banco de Portugal, no saldo da balança turística destacou-se uma queda de receita do
sector de 28,58% no acumulado de janeiro a julho de 2021, em comparação com o período homólogo
do ano passado. Recorde-se que os primeiros dois meses de 2020, até o país se ressentir com a
pandemia, ainda foram de crescimento para o turismo, ao contrário do que se verificou em 2021, cujo
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início de ano foi marcado por um confinamento apertado, seguido de um período longo de sérias
restrições à circulação.

No acumulado dos primeiros sete meses, a quebra das receitas turísticas em 2021, comparativamente a
2019 ascendeu a 80,59%, de acordo com o Banco de Portugal.

Os resultados do verão foram melhor do que se esperava, mas representou um período curto de
recuperação e de crescimento, face a um primeiro semestre muito parado para o turismo devido às
restrições impostas com a covid, que inclusivamente afetaram a Páscoa, que marca o arranque da época
alta.

Em julho, já houve lugar a crescimento, muito marcado pelo mercado interno. Segundo o Instituto
Nacional de Estatística (INE), os alojamentos em Portugal receberam 1,6 milhões de hóspedes e 4,5
milhões de dormidas, representando aumentos de 59,6% e de 71,9%, respetivamente.

Mas a falta de turismo externo foi notória, e em comparação com 2019, os volume de hóspedes nos
hotéis caíu 42,5% em julho deste ano, com as dormidas a registar uma baixa de 45%. O verão acabou
por ser 'salvo' pelo crescimento dos próprios turistas portugueses, mas longe de atingir um ano normal,
e com os hotéis a debaterem-se com uma série de restrições sanitárias, o que incluiu a realização de
testes de covid aos clientes nas suas receções.

O emprego é um dos principais indicadores para avaliar o estado do turismo, e o impacto da pandemia
neste campo é notório. O sector de turismo e viagens contava em Portugal em 2019 com 334 mil
postos de trabalho diretos, o que significa que 1 em cada 10 empregos eram gerados pelo sector.

Em 2020, o país perdeu 61,6 mil trabalhadores no turismo, numa quebra cifrada em 18,5%. Os postos
de trabalho no sector baixaram no ano passado para 272 mil, o equivalente a 1 em cada 11 empregos.
Recorde-se que, em anos anteriores, o turismo era o sector mais promissor ao nível da criação de
emprego, e no período entre 2014 e 2019 foi responsável por 1 em cada 4 novos empregos a nível
nacional.

Fazendo as contas à contribuição total, incluindo emprego direto e indireto, o sector de turismo e
viagens assegurava em Portugal 1.003,7 mil postos de trabalho, o equivalente a 20,7% do emprego
total, cerca de 1/5.

Em 2020, os postos de trabalho diretos e indiretos do turismo e viagens no país caíram para 843,3 mil,
o equivalente a 17,7% do emprego total. Significa que entre 2019 e 2020, Portugal perdeu ao todo
160,3 mil postos de trabalho no turismo, o equivalente a uma quebra de 16%.

Com o início da discussão sobre o Orçamento do Estado para 2022, a Confederação do Turismo de
Portugal vem alertar que a retoma da atividade turística depende "além de apoios públicos, de uma
redução significativa dos custos de contexto suportados pelas empresas, nomeadamente compensações
para fazer face aos atuais aumentos de preço da energia elétrica e dos combustíveis, assim como a
diminuição da carga fiscal".

Segundo frisa Francisco Calheiros, presidente da CTP, "os custos de contexto estão a afetar de forma
exponencial a competitividade do sector do turismo, numa altura em que esta atividade económica
fundamental para a geração de riqueza e emprego necessita de se refortalecer para recuperar destes
quase dois anos de pandemia".
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Dia Mundial do Turismo: Portugueses estão (ou não) a poupar
para viajar?
Para 34% dos portugueses viajar é uma das principais razões para poupar dinheiro todos
os meses, de acordo com um estudo da Intrum.

Um estudo da Intrum divulgado esta segunda-feira, em que se assinala o Dia Mundial do Turismo, revela
que para os portugueses (34%) viajar é uma das principais razões para poupar dinheiro todos os meses.
Esta percentagem fica acima da registada no período homólogo de 2019, altura em que atingiu os 31%.

"Ainda assim, esta percentagem já esteve mais elevada registando os 42% nos anos 2017/2018,
quando não havia vestígios de uma pandemia mundial. Ainda quando comparamos com a média
europeia (41%) ou Espanha (40%) Portugal fica a uma distancia de 7 e 6 pontos percentuais
respectivamente", pode ler-se num comunicado sobre o estudo European Consumer Payment Report ao
qual o Notícias ao Minuto teve acesso.

"A pandemia Covid-19 teve um grande impacto em todas as áreas, ainda assim, o setor da hotelaria e
lazer (64%) foi um dos setores em que as margens de lucro foram mais afetadas. Para além disso, 86%
dos inquiridos anseia que uma recessão venha a ter um impacto muito negativo na sua empresa. Neste
dia Mundial do Turismo, é importante salientar que saber gerir as poupanças e criar prioridades de
pagamento são medidas essenciais para evitar constrangimentos financeiros nos orçamentos", afirma
Luís Salvaterra, Diretor-Geral da Intrum Portugal, citado no mesmo comunicado.

O estudo da Intrum revela ainda que as mulheres (35%) poupam mais para viajar em comparação com
os homens (32%).

Além disso, o grupo etário dos mais de 65 anos (46%) são quem mais poupa para viajar. Seguindo-se
as faixas etárias dos 18 aos 21 ano e os 22 aos 37 anos com uma percentagem de 38%. Em último
lugar encontra-se a faixa etária dos 45 aos 54 anos com uma percentagem de 24%.
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Leia Também: Puigdemont confirma que vai viajar para fora de Itália
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“Turismo para um crescimento inclusivo” é o tema de 2021
A edição 2021 do Dia Mundial do T urismo é dedicada ao tema do “T urismo para um
crescimento inclusivo”
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Certificado Digital abriu o turismo, mas receitas devem ser
metade das de 2019
Secretária de Estado admite que as receitas turísticas deste ano possam superar as de
2020 e atingir 9 mil milhões de euros. Vê na falta de mão-de-obra um constrangimento.
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Pandemia tirou 840 mil milhões ao turismo mundial
Ao fim de pouco mais de um ano e meio de pandemia, o turismo permanece muito aquém
dos níveis que se registavam em 2019
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Firmar compromissos por um turismo de futuro
Por:Cláudia Monteiro de Aguiar
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Os oito números que marcaram o turismo em 2021
Foi um dos setores mais afetados pela pandemia, mas já começou a recuperar. No Dia
Mundial do Turismo, o ECO reúne os oito números que descrevem o setor este ano.

Depois de 2020 ter sido um ano perdido, o turismo começou este verão o caminho de recuperação.
Muitos portugueses preferiram fazer férias cá dentro, acabando por ajudar o setor, e foram também
muitos os estrangeiros que regressaram a terras lusas em lazer. Os números mostram mesmo que o
número de turistas nacionais já supera mesmo os níveis de 2019. Esta segunda-feira, no dia em que se
comemora o Dia Mundial do Turismo, o ECO reuniu os oito principais números que descrevem o setor
até agora, neste que ainda foi um ano atípico.

3,35 mil milhões em receitas

De acordo com dados revelados pelo Banco de Portugal (BdP), o primeiro semestre fechou com uma
receita de 3.351 milhões de euros, um valor que corresponde a apenas 36% da meta definida pelo
Governo para o total do ano. Em agosto, a receita total estava em 2.398 milhões de euros, apenas
25% da meta definida pelo Executivo. Apesar disso, fonte oficial do Ministério da Economia adiantou ao
ECO no mês passado que “tudo fará para que os objetivos traçados sejam alcançados”, sobretudo
porque em agosto se registou uma “mudança muito positiva no turismo”.

5,22 milhões de turistas

Os números mais recentes publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que, entre
janeiro e julho deste ano, os alojamentos turísticos nacionais receberam 5,22 milhões de turistas. No
ano passado, no mesmo período, contaram-se 5,36 milhões de turistas, o equivalente a uma quebra de
2,7%, mas em 2019 a descida foi bastante mais acentuada, quando se registaram 15 milhões de
turistas (-65,4%).

18/47



70% de portugueses

Dos mais de cinco milhões de turistas que passaram por Portugal este ano até julho, 70% foram
portugueses, num total de 3,7 milhões, em comparação com os 1,56 milhões que chegaram do
estrangeiro. Em termos de evoluções, o número de turistas residentes aumentou 19% face ao mesmo
período do ano passado, superando os números de 2019, enquanto o número de estrangeiros caiu
32%.

324 mil turistas espanhóis

Num ano que ficou marcado por várias restrições às viagens, os espanhóis foram a nacionalidade que
mais procurou Portugal para passar férias, devido ao acordo entre os dois países, que dispensava de
teste ou certificado quem atravessasse a fronteira. Assim, de acordo com os dados do INE, entre janeiro
e julho, os alojamentos turísticos nacionais hospedaram 324.218 espanhóis, menos 16% do que no
mesmo período do ano passado (foram 385.991 turistas). Atrás aparecem os franceses (201.996
turistas) e os britânicos (199.581).

757,5 milhões de euros em proveitos

Até julho, o turismo obteve 757,5 milhões de euros em proveitos, mais 21% do que no mesmo período
do ano passado (693,5 milhões de euros), refere o INE. A maior fatia destes proveitos foi da
responsabilidade da hotelaria (637 milhões de euros), enquanto o alojamento local canalizou 68,5
milhões e o turismo de espaço rural e habitação registou cerca de 52 milhões de euros. No que diz
respeito aos proveitos por aposento (valores resultantes das dormidas de todos os hóspedes nos meios
de alojamento turístico), estes fixaram-se em 564,1 milhões de euros até julho.

2,43 noites de estada média

Contrariando os restantes indicadores, a estada média manteve-se como no ano passado. Entre janeiro
e julho deste ano, os hóspedes passaram, em média, 2,43 noites nos estabelecimentos nacionais, o
mesmo que no período homólogo, mas abaixo do mesmo período de 2019 (2,58 noites).

Algarve com 28,6% das dormidas

No acumulado do ano, isto é, entre janeiro e julho, o Algarve registou 3,63 milhões de dormidas, o
equivalente a 28,6% do total, mostra o INE. Atrás aparece a Área Metropolitana de Lisboa (2,33 milhões
de dormidas), o Norte (2,18 milhões) e o Centro (1,67 milhões). A Região Autónoma da Madeira surge
com 1,33 milhões de dormidas, enquanto o Alentejo teve 991 mil dormidas e a Região Autónoma dos
Açores conseguiu cerca de 522 mil.

8,29 milhões de passageiros nos aeroportos nacionais

O movimento nos aeroportos nacionais mais do que duplicou em julho, contando-se 2,8 milhões de
passageiros naquele mês, de acordo com o INE. Somando os sete primeiros meses do ano, contam-se
8,29 milhões de passageiros, o equivalente a uma quebra de 26% face ao mesmo período do ano
passado e uma descida de 75,8% face ao mesmo período de 2019.
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Turismo só usou um terço das linhas de crédito criadas para o
setor
As linhas de crédito criadas para apoiar o setor do turismo não estão a ter a procura que
o Governo antecipava
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Apoios têm de sair do papel porque empresas "estão presas por
arames". O alerta do presidente da Confederação do Turismo de
Portugal
O presidente da Confederação do T urismo de Portugal (CT P) instou o Governo a pôr em
prática medidas de apoio que ficaram "no papel", porque as empresas "estão presas por
arames" e corre-se o risco de "morrer na praia".

“Muitas das empresas [do setor do turismo], neste momento, estão presas por arames. E qual é o
problema? O problema é que não podemos morrer quando estamos a chegar à praia. Quer dizer,
estamos a ver a praia e este esforço de um ano e meio é fundamental que não seja infrutífero”,
considerou Francisco Calheiros, em entrevista à agência Lusa.

O presidente da CTP acredita que em março de 2022 o setor vai retomar a sua atividade normal, com a
aproximação do Carnaval e da Páscoa, bem como com o fim do período de época baixa, que se inicia
agora em outubro.

“Eu diria que em março nós vamos retomar a nossa atividade normal, são cinco ou seis meses”,
apontou, acrescentando que, no seu entender, o Estado deve “rapidamente” passar “do papel” à prática
as medidas de apoio preconizadas, ou mesmo criar outras medidas que ajudem as empresas a
ultrapassar o período difícil.

O responsável reiterou os elogios à atuação do Governo no início da pandemia, no que diz respeito ao
apoio às empresas, no entanto, considerou que, um ano e meio depois, “os apoios estão esgotados”.

Francisco Calheiros lembrou a criação do Plano Reativar Turismo (PRT), com 6.000 milhões de euros,
dos quais 4.000 milhões são exclusivamente para apoiar empresas.

“O programa está muito bem desenhado, fundamental, mas está no papel. Tem que sair do papel. Há
4.000 milhões para as empresas, há medidas fundamentais de capitalização das empresas, uma série de
instrumentos financeiros para a capitalização das empresas, mas que não saíram do papel”, considerou.
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“Se há um ano e meio, se a medida demorasse uma semana ou duas não era grave, porque as
empresas estavam muito capitalizadas, neste momento não há uma semana, ou duas, uma hora, ou
duas. Cada hora que passa a situação é mais dramática, mais ainda quando daqui uma semana estamos
a entrar na época baixa de outubro”, alertou.

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal  acredita que “o mal terá passado”, referindo-se
aos efeitos da pandemia de covid-19 no setor, mas aponta que a quebra de 56% estimada para este
ano “é um desastre”.

“O que nós acreditamos é que o mal terá passado, estão reunidas as condições para a retoma do
turismo”, afirmou Francisco Calheiros, em entrevista à Lusa.

No entanto, e ainda que o setor tenha entrado numa trajetória ascendente de recuperação com o verão,
o responsável descartou “um certo otimismo” de que se tem falado.

“[Perdas de] 63% em 2020, 56% em 2021, é tudo um desastre. Para quem? Para o norte, passando
pelas ilhas, as agências, os hotéis, passando pelos restaurantes, é tudo péssimo. [...] 2020 e 2021
foram dois anos terríveis”, apontou.

O responsável explicou que, apesar de o mercado nacional ter crescido mais de 6% em julho, o
internacional decresceu 76% e, uma vez que o nacional representa menos de um terço da atividade
turística, as perspetivas da CTP para 2021 são de quebras de 56%, em relação a 2019.

“Acho que há dados que convém nós termos a noção: o ano de 2020 regressou a 1993. E há um dado
ainda mais curioso: o janeiro e fevereiro de 2020 foram iguais aos [do ano] de 74”, sublinhou.

Francisco Calheiros destacou o sucesso do processo de vacinação em Portugal, que tem um impacto
“enorme” no turismo.

“Sendo nós, neste momento, um destino extraordinariamente seguro, não há razão nenhuma para que
não comecemos e retomar já em 2022 o crescimento e todos esperamos que em 2023 consigamos
atingir os números de 2019, sem nunca esquecer que os anos 2017, 2018 e 2019 foram anos
extraordinários, talvez os melhores anos do turismo português”, afirmou.

Assim, o presidente da CTP prevê que os meses de outubro e de novembro sejam melhores do que os
do ano passado e que janeiro seja melhor do que o mesmo mês dos dois anos anteriores.

Francisco Calheiros lembrou que, antes da crise provocada pela pandemia, o saldo da balança comercial
do país foi positivo por causa do turismo, com uma contribuição de cerca de 12.000 milhões.

“A balança [comercial] tomou uma proporção tal que conseguiu que todas as outras atividades – que
são deficitárias – com o turismo, a balança de Portugal fosse positiva. E isto para a imagem de um país é
extremamente importante”, realçou.

Francisco Calheiros admite que há um problema de falta de recursos humanos, porque até estava a ser
‘sexy’ trabalhar no setor, mas com a pandemia “tudo ficou congelado”.

“Há, de facto, falta de pessoal [no setor do turismo], não há dúvida nenhuma, isso é um problema com
que nós nos deparamos. É um problema que temos que abordar com muita frontalidade e é um assunto
que tem sido muito discutido nas direções da CTP”, afirmou.

“Estava a ser ‘sexy’ na altura [antes da pandemia], estava a ser uma moda trabalhar no turismo. Com
esta pandemia, tudo ficou congelado”, acrescentou o responsável.

Francisco Calheiros considerou que o setor do turismo em Portugal está a jogar na ‘Champions League’,
numa analogia ao futebol, acrescentando que o setor “tem que ser o Ronaldo”, ou seja, “o ponta de
lança da economia portuguesa”.

Para o presidente da CTP, a atratividade de um setor da economia, em termos de recursos humanos,
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aparece quando o setor se torna “vencedor”, o que tem de ser também “associado a maiores
ordenados”.

Quanto à recuperação dos efeitos da crise pandémica, Francisco Calheiros considerou que “é altura de
haver um reforço muito grande da promoção” de Portugal enquanto destino turístico, uma vez que
todos os destinos concorrentes sofreram os mesmos problemas e a competitividade é agora maior.

“Nós temos de chegar à frente, […] sobretudo com as armas que temos”, sublinhou, destacando o facto
de Portugal “ser o destino mais vacinado [contra a covid-19] do mundo” como uma dessas ‘armas’.

O Dia Mundial do Turismo assinala-se no dia 27 de setembro, segunda-feira, tendo a CTP assumido, há
cerca de 10 anos, a celebração da efeméride.

“É uma época importantíssima, é sempre no dia 27 de setembro, é o fim de uma primeira época, é já
uma projeção do ano, as perspetivas do ano que vem, é um orçamento geral de estado que por acaso
coincide numa data extraordinariamente importante”, apontou o presidente da CTP.

Este ano, o dia será marcado pela realização de uma conferência, em Coimbra, com lugares ainda
limitados, devido à pandemia, que conta com a participação de vários representantes de entidades
públicas e privadas ligadas ao turismo.

“É uma imagem de união muito importante, está lá toda a gente”, considerou Francisco Calheiros,
adiantando que serão discutidos temas prementes, como o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o
Plano Reativar Turismo (PRT), a questão da sustentabilidade, a TAP e o novo aeroporto da região de
Lisboa.

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal diz que se confunde precariedade com
sazonalidade, que é premente tratar o trabalho não declarado e a valorização dos jovens, e que a
negociação dos orçamentos tem que ser repensada.

Em entrevista à Lusa, Francisco Calheiros considerou que a Agenda do Trabalho Digno, que está a ser
discutida em Concertação Social, o que está a ser proposto, é uma alteração à legislação laboral com a
qual a CTP não concorda.

"Nós não estávamos de acordo em relação a esta Agenda, porque há aqui questões que são muito
claras. O que está muito claro ali é uma alteração à legislação laboral, que foi feita em 2019. Por amor
de Deus, seis meses antes da pandemia. Não faz sentido, nem sequer houve tempo para digerir, para
aquilatar do que é que tinha sido feito", afirma.

Ainda assim, diz, "há questões concretas", como, por exemplo, "a legislação sobre o teletrabalho, que já
existia mas que teve que ser visitada, que como é óbvio fez-se", acrescenta.

"Há um grande consenso em relação a certas matérias, dei dois exemplos: a valorização dos jovens e o
combate ao trabalho não declarado. Estamos todos de acordo, Governo, sindicatos e entidades
patronais. Agora o problema não é nos ‘pormaiores’, é nos pormenores. Assistimos a uma série de
situações que levam a uma alteração à legislação laboral com a qual não concordamos", reforça, dando
como exemplo "determinados reforços da ACT ou um combate à contratação a termo que, para a CTP,
"não faz qualquer sentido".

"Continua-se a confundir em Portugal precariedade com sazonalidade. Essa confusão continua a existir,
uma questão que está clara na cabeça de muitos países [...]. Há questões que, por exemplo, não nos
dizem diretamente respeito enquanto empresas nossas associadas, mas somos utilizadores - e é
preocupante - como o trabalho temporário. Ou seja, acho que esta Agenda do Trabalho Digno mais uma
vez vem no seguimento que é tudo medidas que em nada favorecem a flexibilidade laboral, em nada
favorecem as empresas, vem no seguimento do discurso do senhor secretário geral do PS no Congresso
em que 40 minutos onde estive presente, pouco ouvi falar de economia e nada ouvi falar de empresas e
isto são situações que à confederação do turismo nos preocupam muito", sublinhou.

Francisco Calheiros diz que esta "não é a altura" e que "quanto maior flexibilidade houver no emprego,
mais as empresas empregam (...)".
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"Muitos empresários, neste momento, com a Agenda do Trabalho Digno para sair, com a quantidade de
alterações que lá estão, já estão a fazer marcha atrás nos recrutamentos. Quanto maior flexibilidade
houver, mais se recruta", afirma.

E numa altura em que se aproxima a entrega do Orçamento do Estado para 2022 e subsequente
discussão de alguns destes temas, Francisco Calheiros diz que "é altura de repensar a forma como estes
orçamentos de estado são negociados".

"Preocupa-nos e temo-lo dito ao Governo que permanentemente é negociado com a extrema esquerda,
não sei porque é que se elimina 40% do eleitorado para se negociar. Acho que é uma questão que
devemos todos ter bastante cuidado neste sentido: talvez os piores índices, os piores indicadores, que
temos é o do investimento e não sei se o investidor estrangeiro - porque, infelizmente, em Portugal há
pouco capital para se investir - quando olha para o nosso país e vê orçamentos permanentemente
negociados à extrema esquerda com exigências como esta do Trabalho Digno que em nada ajudam a
um investidor a tomar a decisão de investir em Portugal", justifica.

O responsável lembra que são poucos os países onde há maiorias absolutas e diz desconhecer muitos
que digam "à partida" que com, pelo menos, 40% do eleitorado "não falam".

"Acho que em alturas de crise profunda como foi a da pandemia era importante haver um Governo que
visse viabilizado o seu orçamento com uma grande aprovação eleitoral. Excluir, por exemplo, o maior
partido de oposição, na minha modesta opinião não faz sentido", refere.

Concretamente sobre o salário mínimo, a CTP aguarda a proposta do executivo para 2022, mas diz que
face à crise vivida, tem que se ter cautela.

Qualuer aumento, sobretudo ao nível dos aplicados nos últimos anos, "para empresas que tiveram
quebras de 60%, não sei se não é melhor ter algumas cautelas e fazer aumentos posteriormente
quando vier a retoma", diz, apesar de afirmar saber que "é muito difícil, muito difícil, se não impossível
sem ser com ajudas, viver com o salário mínimo".

"Mas é o que há, é o que existe e é um padrão", conclui.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

27/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

“Portugal não se compara bem” com países concorrentes
Aos poucos, a retoma no turismo vai acontecendo, mas o setor mantém-se muito aquém
dos níveis que eram registados em 2019
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DIÁRIO AS BEIRAS

27/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • DIÁRIO AS BEIRAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 970

REACH: -1

Queremos um melhor turismo para os visitantes
Rita Marques, Secretária de Estado do Turismo
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DIÁRIO AS BEIRAS

27/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 39

PROGRAMA • DIÁRIO AS BEIRAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 970

REACH: -1

O Turismo precisa das empresas
Jorge Loureiro, vice-presidente da AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e
Similares de Portugal
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NOTÍCIAS AO MINUTO

27/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Época baixa à vista? AHRESP diz que lay-off simplificado deve
manter-se
Associação do alojamento e restauração considera que a medida é particularmente
relevante para as empresas do setor da animação noturna, que apesar de poderem abrir
já no dia 1 de outubro, estão "encerradas há mais de um ano e meio, com faturação
zero, e não têm quaisquer condições para assegurar a totalidade das despesas de
funcionamento de forma imediata".

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) defende que o lay-off
simplificado, uma das medidas aplicadas pelo Governo em resposta à crise gerada pandemia, deve
manter-se dado que se aproxima o período de época baixa para o setor.

"Face ao período de época baixa que se aproxima, a AHRESP defende a continuidade do lay-off
simplificado como uma relevante medida no apoio à manutenção dos postos de trabalho das atividades
da restauração, similares e do alojamento turístico", sublinha a Associação, no mais recente boletim
diário.

Apesar de haver uma 'luz ao fundo do túnel' para a animação noturna, uma vez que poderão voltar a
funcionar a partir do dia  de outubro, a AHRESP diz que esta medida será particularmente importante
para estas empresas.

"Esta medida assume particular relevância no caso das atividades de animação noturna (bares e
discotecas), pois não obstante a permissão de funcionamento a partir do próximo dia 1 de outubro,
estas empresas encontram-se encerradas há mais de um ano e meio, com faturação zero, e não têm
quaisquer condições para assegurar a totalidade das despesas de funcionamento de forma imediata",
considera a Associação.

Assim sendo, a AHRESP vê o lay-off simplificado como "uma das principais medidas que devem ser
mantidas, assegurando assim a continuidade do apoio à manutenção dos postos de trabalho, por forma
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a não se desperdiçar todo o esforço que empresas e Governo têm vindo a envidar desde o início desta
crise pandémica".

Os espaços de diversão noturna, encerrados desde março de 2020 devido à pandemia de Covid-19,
podem reabrir a partir de 1 de outubro, para clientes com certificado digital.

Na semana passada, em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, António
Costa sublinhou que esta semana deverá ser alcançada a meta de 85% da população vacinada contra a
Covid-19, pelo que é possível entrar, a partir de outubro, na terceira fase do plano de desconfinamento
anunciado no final de julho.

Leia Também: OE2022: AHRESP aponta redução da carga fiscal e do IVA como prioridades

31/47



RENASCENÇA ONLINE

25/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Nunca houve tanta gente a querer fazer formação em turismo
como na pandemia - Renascença
2021 bateu o recorde de procura de formação em turismo, um dos setores mais afetados
pela crise pandémica e que regressa com novas exigências.

Em plena pandemia e em confinamento, sem poder trabalhar fora de casa e com tempo de sobra, houve
quem pensasse que era a altura de apostar na formação. E o setor do turismo foi dos mais escolhidos,
com muitos cursos promovidos pelo Turismo de Portugal e outras entidades.

Em declarações à Renascença, a propósito da entrega dos ‘Hospitality Education Awards’, o presidente
da Associação Fórum Turismo diz que a procura por formação em turismo nunca foi tão grande como
este ano, em pandemia.

Ou seja, o tempo foi aproveitado para preparar o regresso “em grande” de um dos setores que foi mais
afetado pela pandemia de Covid-19. Um setor diferente e com novas exigências.

“Ao contrário do que se possa pensar, este ano de pandemia serviu para que muitos profissionais no
ativo tivessem tempo suficiente, que decidiram aplicar na renovação de conhecimentos. A formação (em
turismo) nunca teve tanta procura como em tempo de pandemia”, diz António Marto, presidente da
Associação Fórum Turismo, em declarações à Renascença.

Por outro lado, muitas centenas de jovens continuaram a manifestar interesse em frequentar cursos
superiores ou profissionais na área do turismo e António Marto diz acreditar que a pandemia não os
afastou dessa escolha.

“Estamos a iniciar um novo ano letivo e esses jovens conseguem perceber que o turismo vai responder
positivamente e vão ter muitas oportunidades de progredir e serem inseridos profissionalmente.

O presidente do Fórum Turismo frisa que “o Verão já foi bastante interessante na procura e começa a
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faltar mão de obra qualificada para o setor”.

António Marto considera que este “foi um ano radical. O digital é muito interessante, mas não tanto em
termos de proximidade e de afetos. E isso também se reflete na forma como os professores deram as
aulas. Por isso, este é o ano em que se deve mesmo premiar estes professores e formadores, que
foram autênticos heróis sem capa”.

E o presidente da Associação Fórum Turismo explica: “mantiveram-se firmes nas suas tarefas e à
distância, conseguiram transmitir conhecimento. No meio de todas estas adversidades, conseguiram
preparar jovens para entrar no mercado de trabalho, conseguiram manter uma palavra de calma para os
jovens e acreditar no setor que, por momentos pensámos que poderia estar a desaparecer, mas que
agora percebemos que, mais do que nunca, ganhou competências e força para se erguer de forma
diferente”.

Na gala, que decorre na segunda-feira – Dia Mundial do Turismo – na Escola de Hotelaria e Turismo do
Estoril vão ser entregues prémios em oito categorias: Melhor Projeto Educacional, Melhor Projeto de
Inovação, Melhor Carreira Docente no Ensino Superior, Melhor Carreira Docente no Ensino Profissional e
Melhor Stakeholder.

Esta são categorias já existentes, a que se juntam a de Melhor Carreira Jovem e Melhor
professor/formador na Área Digital que, segundo António Marto, vai galardoar quem melhor conseguiu
passar entusiasmo dentro de uma sala de aula virtual”.

Será ainda atribuído um Prémio Carreira a uma personalidade que se tenha distinguido na sua atividade
profissional, mas já não esteja no ativo.

Os ‘Hospitality Education Awards’ são atribuídos conjuntamente pelo Turismo de Portugal, Fórum
Turismo, ANESPO – Associação Nacional de Escolas Profissionais, RIPTUR – Rede de Instituições de
Ensino Superior da Área do Turismo e OMT – Organização Mundial do Turismo.
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ECONOMIA ONLINE

25/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Autotestes não vão ser aceites para entrar em bares e discotecas
Os testes rápidos de antigénio na modalidade de autoteste não vão ser aceites para
entrar em bares e discotecas, esclareceu fonte oficial da Presidência de Conselho de
Ministros, ao ECO.

Os testes rápidos de antigénio na modalidade de autoteste não vão servir para entrar em bares e
discotecas, esclareceu fonte oficial da Presidência de Conselho de Ministros, ao ECO.

Aquando do anúncio das medidas para a nova fase de desconfinamento, o primeiro-ministro revelou que,
a partir de 1 de outubro, os bares e as discotecas podiam reabrir portas, mediante “a exigência de
certificado digital Covid”. Essa era, aliás, também a indicação plasmada no pdf que acompanhava a
apresentação das medidas por parte do Governo.

Isto é tudo o que muda a partir de 1 de outubro Ler Mais

Contudo, o comunicado divulgado posteriormente pela Presidência de Conselho de Ministros — que foi
entretanto retificado — adiantava que era “necessário Certificado ou teste negativo para: viagens por via
aérea ou marítima, visitas a lares e estabelecimentos de saúde, grandes eventos culturais, desportivos
ou corporativos e bares e discotecas”.

Questionado pelo ECO, sobre se para o acesso aos bares e discotecas podiam ser aceites autotestes à
Covid feitos à entrada e sob supervisão dos funcionários destes espaços, tal como acontecia
anteriormente na restauração e na hotelaria, o gabinete da ministra Mariana Vieira da Silva veio
esclarecer que “o acesso será feito mediante apresentação do certificado digital, nas 3 modalidades”.

Assim, os testes rápidos de antigénio na modalidade de autoteste não são aceites para a entrada nos
bares e discotecas, bem como para viagens áreas ou por via marítima, visitas a lares e estabelecimentos
de saúde ou para grandes eventos culturais, desportivos ou corporativos. Neste âmbito, apenas será
aceite o certificado digital Covid numa das seguintes modalidades: de vacinação (com a vacinação
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completa há mais de 14 dias), de recuperação (isto num período entre 11 a 180 dias após o registo da
infeção) ou de testagem (os testes PCR têm uma validade de 72 horas, ao passo que nos testes rápidos
a validade é encurtada para 48 horas).
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JORNAL ECONÓMICO

26/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

“Não é aceitável que Algarve e Alentejo recebam 5,9% do
investimento previsto para a ferrovia”
Para a coordenadora do Movimento Mais Ferrovia, Cristina Grilo, “os transportes são um
dos principais problemas do Algarve”.

O “MMF – Movimento Mais Ferrovia” apresentou a sua proposta de investimentos ferroviários prioritários
até 2050, propondo a modernização do material circulante da Linha do Algarve pela introdução de
comboios ligeiros, do tipo “tram-train”, a ligação ao Aeroporto de Faro, com acesso à praia de Faro e à
Universidade e uma linha de Alta Velocidade com traçado paralelo à Via do Infante, ligada à rede da
Andaluzia, refere a coordenadora do MMF, Cristina Grilo, em entrevista ao Jornal Económico.

A proposta do MMF já foi remetida aos autarcas e ao Governo? Sim. Em concreto, o MMF remeteu aos
presidentes da Associação de Municípios do Algarve e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve, ao ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, e ao secretário de
Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, o seu contributo para a construção de uma “Estratégia para a
Ferrovia do Algarve 20-50”.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor
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JORNAL DE NOTÍCIAS

25/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

TAP perdeu 668 milhões em voos cancelados
Companhia aérea recebeu mais de dois milhões de pedidos de reembolso durante a
pandemia
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BARLAVENTO

24/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Portimão assinala Dia Mundial do Turismo com «burricada», golfe
e vela
Portimão assinala uma vez mais o Dia Mundial do T urismo, este ano sob o mote «T urismo
para um Crescimento Inclusivo», na segunda-feira, dia 27 de setembro.
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Portimão assinala uma vez mais o Dia Mundial do Turismo, este
ano sob o mote «Turismo para um Crescimento Inclusivo», na
segunda-feira, dia 27 de setembro.
A designação desta temática pela Organização Mundial do Turismo (OMT) enquadra-se no âmbito da
atuação enquanto agência especializada das Nações Unidas para o turismo responsável e sustentável e
do seu plano de orientações para o sector, no sentido de uma recuperação e crescimento inclusivos,
visando garantir que todo o setor terá uma palavra a dizer no seu futuro – incluindo as comunidades
locais e as minorias.

O programa, preparado em conjunto entre a Câmara Municipal e a Associação Turismo de Portimão,
pretende promover a inclusão, a redução das desigualdades e a solidariedade social, integrando várias
iniciativas inclusivas que vão mobilizar cerca de duas centenas de pessoas ligadas a associações, escolas
e instituições de solidariedade social.

Nesse sentido, dão o seu contributo à programação da efeméride o Projeto Vela Solidária, a Associação
Portuguesa de Perturbações de Desenvolvimento e Autismo – Algarve, os Centros Comunitários do
Pontal, da Coca Maravilhas e da Aldeia das Sobreiras, o Instituto de Cultura de Portimão, associações de
jovens como a DYPALL Network, os Agrupamentos de Escolas da Bemposta, Engenheiro Nuno
Mergulhão e Manuel Teixeira Gomes, nomeadamente os alunos que frequentam o Ensino Especial, e
também os utentes do projeto municipal Exercício & Saúde.

Passeios de barco
Durante a manhã de dia 27 de setembro, está previsto um passeio de barco pela costa, a bordo do
catamaran «Ophelia», direcionado a jovens que integraram as equipas de voluntariado municipal e aos
utentes do Exercício e Saúde, em colaboração com a empresa Portitours e contando com o apoio da
DYPALL Network, vocacionada para o voluntariado jovem.

Já os jovens com multideficiências, que frequentam o Ensino Especial, terão a oportunidade de fazer
viagens de observação de golfinhos, experiência proporcionada em colaboração com a empresa Dolphin
Seafaris.

Ainda direcionado aos alunos do Ensino Especial e aos utentes das instituições de solidariedade social, o
programa inclusivo contempla uma «burricada» no BurroVille, com lanudos dóceis e afáveis, uma aula de
iniciação ao golfe, no campo de prática do Alto Golf, e a prática das modalidades de vela e vela adaptada,
em colaboração com as empresas BurroVille, Pestana Alto Golf e associação Vela solidária,
respetivamente.

Em complemento a esta programação específica, os turistas que visitarem o Posto de Turismo de
Portimão, entre as 9h30 e as 17h30, terão a oportunidade de participar em passatempos simbólicos e
ações de boas-vindas.

40/47



Merece ainda referência o facto de o Museu de Portimão (das 10h00 às 18h00) e o Centro de
Acolhimento e Interpretação de Alcalar (das 10h30 às 13h00 e das 14h00 às 16h00) terem entrada livre
neste Dia Mundial do Turismo.

Todas as iniciativas cumprirão as mediadas de contingência recomendadas pela Direção–Geral da Saúde,
tendo sempre presente a segurança sanitária e o bem-estar dos participantes.

Crescimento turístico inclusivo
O Dia Mundial Do Turismo celebra-se, desde 1980, a 27 de setembro e pretende promover a tomada de
consciência sobre o valor social, cultural, político e económico do setor e a contribuição desta atividade
para serem alcançados objetivos de desenvolvimento sustentável.

A pandemia da COVID-19 teve um impacte social e económico bastante nefasto, tanto as economias
desenvolvidas como naquelas em desenvolvimento, tendo este setor económico sido fortemente
penalizado, embora possa contribuir para impulsionar a recuperação e o crescimento dos países mais
afetados.

Foi sob este enquadramento que a OMT designou o Dia Mundial do Turismo 2021 como um evento
centrado na promoção e sensibilização da atividade turística enquanto catalisadora do crescimento
inclusivo.
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Postos de Turismo de Lisboa voltam a abrir as portas | Ambitur
O Dia Mundial do T urismo, que se celebra a 27 de setembro, será marcado pela muito
esperada reabertura dos postos de informação turística do T urismo de Lisboa,
nomeadamente no T erreiro do Paço, Palácio Foz, Arrábida, Cais do Sodré, Belém e
equipamento Pilar 7 da Ponte 25 de Abril. Estes espaços integram a rede Ask Me Lisboa
que tem como propósito apoiar a experiência dos turistas, divulgar a oferta,
comercializar e promover os produtos dos associados do Turismo de Lisboa.

O Dia Mundial do Turismo, que se celebra a 27 de setembro, será marcado pela muito esperada
reabertura dos postos de informação turística do Turismo de Lisboa, nomeadamente no Terreiro do
Paço, Palácio Foz, Arrábida, Cais do Sodré, Belém e equipamento Pilar 7 da Ponte 25 de Abril. Estes
espaços integram a rede Ask Me Lisboa que tem como propósito apoiar a experiência dos turistas,
divulgar a oferta, comercializar e promover os produtos dos associados do Turismo de Lisboa.

Esta é uma medida que se justifica no quadro de uma progressiva retoma do Turismo, depois de nos
últimos 18 meses, o setor ter sido altamente penalizado com a crise pandémica e Lisboa ter sido a
região nacional mais afetada.

“O esforço para agora retomar o turismo em Lisboa é muito grande. É certo que a estabilidade da
segurança sanitária é fundamental nesta fase, mas é preciso lembrar que o tecido económico do setor
precisa de apoios de forma a garantir a força de trabalho qualificada e os serviços essenciais que
asseguram a boa experiência de quem nos visita”, reforça Paula Oliveira, diretora executiva da
Associação Turismo de Lisboa.

Fazem também parte da rede de informação turística Ask Me Lisboa, os postos de turismo que já se
encontravam abertos, sendo que o primeiro a abrir foi o do aeroporto Humberto Delgado, seguido dos
postos existentes no Arco da Rua Augusta, Lisbon Story Center, Centro Interpretativo da História do
Bacalhau, Centro Tejo, NewsMuseum e Mitos e Lendas de Sintra.
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Estes postos que agora reabrem, localizados no Palácio Foz, Terreiro do Paço e na Experiência Pilar 7 da
Ponte 25 de Abril, estarão em funcionamento todos os dias, das 10h00 às 18h00. Na Arrábida e no Cais
do Sodré, o posto receberá turistas todos os dias, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, exceto
à segunda-feira. Já o Ask Me Lisboa de Belém, no Mosteiro dos Jerónimos, também abrirá durante este
horário, com encerramento à segunda-feira e no primeiro e terceiro domingo de cada mês devido à
realização duma iniciativa regular nos Jardins de Belém.
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Argentina reabre hoje fronteira com o Brasil, após 18 meses
A ponte internacional T ancredo Neves, que une Brasil e Argentina, será reaberta a partir
de hoje ligando novamente as cidades de Foz do Iguaçu e Puerto Iguazú, fechada há 18
meses devido à pandemia, anunciou fonte oficial.

A reabertura, ainda limitada, é considerada uma prova-piloto para a readaptação do fluxo de turistas às
novas regras que estabelecem cotas diárias de pessoas e protocolos sanitários.

"A reabertura é para a entrada de turistas brasileiros e de argentinos no exterior. É uma prova-piloto
para harmonizar o sistema que estava apagado havia um ano e meio", anunciou a diretora de Migrações
argentina, Florencia Carignano, durante uma conferência de imprensa no fim-de-semana.

De forma generalizada, as fronteiras terrestres argentinas só vão abrir para os turistas de países vizinhos
a partir de 01 de outubro e para todos os estrangeiros de qualquer nacionalidade a partir de 01 de
novembro, anunciou o Governo.

O ponto escolhido da fronteira com o Brasil movimentou 11,156 milhões de pessoas em 2019, nos dois
sentidos da fronteira. Este ponto é o mais transitado do país, alternando com o aeroporto de Buenos
Aires, o principal da Argentina.

A prova-piloto vai limitar-se a uma média de 890 pessoas diárias no sentido Brasil-Argentina.

O maior limitante para o aumento do fluxo diário de pessoas é o teste de antigénio que todos, sem
exceção, devem fazer no posto de entrada na Argentina. Entre a chegada ao país, o processo para o
teste e o resultado, o tempo de espera é de cerca de duas horas, limitando a quantidade de turistas
diários, de acordo com a capacidade de controlo das autoridades argentinas.

Este testo deixará, no entanto, de ser exigido quando o país atingir 50% da sua população
completamente vacinada, segundo o decreto de reabertura das fronteiras. Atualmente, 47,2% da
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população argentina está vacinada com duas doses.

"Por isso, faltam poucos dias para que possamos aumentar o fluxo diário de pessoas. O que condiciona a
quantidade de voos é a capacidade de testes dos laboratórios", apontou Carignano.

O horário de reabertura formal da ponte será às 17:00 locais (21:00 em Lisboa) com a presença das
autoridades nacionais, além de empresários do setor turístico.

A reabertura favorece também o regresso de argentinos que não podiam voltar por terra ao seu próprio
país. Todas as fronteiras terrestres mantiveram-se fechadas também aos argentinos. Até agora, o único
porto de entrada no país para os próprios argentinos era o aeroporto de Buenos Aires, mas com uma
capacidade diária limitada que deixou milhares retidos no exterior.

Para entrar na Argentina, o estrangeiro deverá preencher um formulário e comprovar ter um esquema
completo de vacinação com, pelo menos, 14 dias. Também deverá apresentar um exame de PCR
negativo, realizado até 72 horas antes da entrada na Argentina. Todas as vacinas são aceites.

Do lado argentino da fronteira, o turista passará por um novo teste de antigénio antes de poder entrar
no país. Se ficar mais de cinco dias na Argentina, precisará ainda fazer um novo PCR entre o 5.º e o 7.º
dia desde a chegada. Estes exames deverão ser pagos pelo próprio turista.

Quem não estiver completamente vacinado, incluindo os menores de idade, poderão entrar na Argentina,
mas terão de ficar em quarentena e fazer tanto o teste antigénio, quanto o PCR posterior.

Com 45 milhões de habitantes, a Argentina acumula, desde o início da pandemia, 5,2 milhões de
infetados, dos quais 114.862 faleceram.

Nas últimas 24 horas, o país teve 562 novos casos, número mais baixo dos últimos 16 meses, e 14
mortes, o valor mais baixo dos últimos seis meses.

O Brasil é o segundo país mais afetados pela covid-19 no mundo, a seguir aos Estados Unidos, com
594.200 mortes e 21,3 milhões de casos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.740.525 mortes em todo o mundo, entre 231,48 milhões infeções
pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da
agência France-Presse.

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 vários países.

Leia Também: Argentina flexibiliza restrições com perspetiva eleitoral
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Museu do Caramulo foi nomeado para os The Historic Motoring
Awards 2021
O Museu do Caramulo, no concelho de T ondela, foi nomeado para os T he Historic
Motoring Awards 2021, que são considerados os mais prestigiantes prémios atribuídos à
elite do setor internacional dos automóveis clássicos

Nomeado na categoria Museum/Collection of the Year (Museu/Coleção do ano), o Museu do Caramulo
faz parte dos cinco finalistas, junto com o Autoworld Brussels (Bélgica), o Great British Car Journey
(Inglaterra), o Mullin Automotive Museum (EUA) e o Studio 434 (Inglaterra).

“Isto é resultado de um trabalho que vem sendo feito há 20 anos, mas obviamente com muito mais
intensidade nos últimos anos” disse à agência Lusa o diretor do Museu do Caramulo, Salvador Patrício
Gouveia.

Segundo o responsável, apesar da pandemia de covid-19, os últimos tempos foram de “reafirmação do
museu”, com obras, novos projetos e eventos.

“Os eventos que já tínhamos têm estado a crescer muito e a ganhar uma componente internacional que
nos começa a trazer esta visibilidade para além-fronteiras”, considerou.

Por exemplo, o Caramulo Motorfestival, que se realizou este mês e que Salvador Patrício Gouveia
considera que é o “cabeça de cartaz” do museu, já conta com muitos participantes internacionais.

“Temos pessoas que vêm ver e participar, da África do Sul, dos Estados Unidos e da Europa toda”,
frisou.

Para Salvador Patrício Gouveia, “esta nomeação é exatamente como nos Óscares (atribuídos pela
Academia de Artes e Ciências Cinematográficas)”.

“Só o facto de sermos nomeados já é uma honra enorme para toda a equipa que está sete dias por
semana, há 70 anos, a puxar por este museu e por tudo à volta”, afirmou.

The Petersen Museum (EUA), The Bugatti Trust (Inglaterra), Museo Nicolis (Itália) e Simeone Foundation
Automotive Museum (EUA) são alguns dos museus já galardoados com o prémio Museum/Collection of
the Year.
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A cerimónia de entrega de prémios decorrerá no dia 18 de novembro, no Rosewood Hotel, em Londres.

O Museu do Caramulo tem quase 70 anos de existência e já foi visitado por mais de um milhão e meio
de pessoas.

Alberga uma coleção de arte, outra de automóveis, motos e bicicletas, e uma terceira de brinquedos
antigos, além de ter regularmente exposições temáticas e temporárias e organizar vários eventos, como
o Salão Motorclássico, o Caramulo Motorfestival, o Freedom of Speed, o Museu na Rua e o Rider —
Passeio de Motos Clássicas.

AMF // SSS
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