
DINHEIRO VIVO

02/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Descida do IVA para 6% na restauração custaria pelo menos 137
milhões por ano
Com o OE para 2022 à porta ainda não é claro se o Executivo vai apoiar a restauração
através deste imposto sobre o consumo.

Descer ou não descer o IVA na restauração?! O setor pede com insistência mas o governo não tem
dado muitos sinais de que essa vai ser uma das medidas a constar no Orçamento do Estado para 2022.
O documento será entregue no próximo dia 11 e contas da consultora EY para o Dinheiro Vivo apontam
que uma descida deste imposto para a taxa mínima, 6%, pode custar no mínimo 137 milhões de euros
aos cofres do Estado por ano.

Na restauração, os serviços de alimentação, água lisa e produtos de cafetaria são tributados a 13% - a
taxa intermédia do IVA. O imposto a 23% é aplicado às bebidas, quer sumos e refrigerantes, quer
bebidas alcoólicas. No caso dos bens comprados para consumo fora dos estabelecimentos - alimentos
como pão, fruta, leite e iogurtes - têm IVA a 6%. Quanto às refeições já preparadas e vendidas para fora
(take away e drive-in), águas e vinho têm IVA a 13%. O restante - como refrigerantes, chocolates,
produtos de pastelaria e bebidas alcoólicas - está sujeito à taxa máxima do imposto.

Apesar de a pandemia estar a dar sinais de tréguas à boleia das elevadas taxas de vacinação, o que
acabou por levar ao fim da obrigatoriedade e da recomendação do teletrabalho, a restauração ainda
enfrenta dias cinzentos. Caracterizada por ser um setor de microempresas (muitas familiares e com
autoemprego), há muitas que não resistiram ao vírus. Os apoios públicos - alguns específicos para o
setor e outros ao emprego - podem ter permitido que muitas se mantivessem à tona, mas a herança do
SARS-CoV-2 é ainda pesada e exigirá meses até que possa ser debelada. Por isso, têm sido muitos os
apelos a mais apoios, nomeadamente através da descida do IVA.

A AHRESP, associação que representa os setores do alojamento, restauração e similares, reitera ao
Dinheiro Vivo que a aplicação temporária da taxa reduzida IVA a todo o serviço de alimentação e bebidas
de forma temporária "contribuiria para a revitalização desta atividade económica, uma das mais
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penalizadas pela situação pandémica que ainda se vive. É uma das medidas mais eficazes para apoiar o
emprego, e para potenciar investimentos mais significativos, contribuindo assim para aumentar ainda
mais a qualidade da oferta".

A EY, a pedido do DV, fez as contas e antecipa uma redução para a taxa mínima poderá retirar aos
cofres do Estado mais de 130 milhões por ano. "Assumindo que em 2021 encerraram atividade entre
30% a 36% dos 90 mil restaurantes e similares existentes em Portugal no contexto pré-pandémico (Cf.
Inquérito Rápido e Excecional às Empresas - COVID-19, Novembro 2020 - INE | Comunicado AHRESP -
Inquérito 8 Fevereiro de 2021), é possível estimar um impacto entre 137 e 166 milhões de euros por
ano, em termos de diminuição da receita de IVA do setor por força da redução da taxa de IVA dos atuais
13% e 23%, para 6%", explica Amilcar Nunes, associate partner da EY, Indirect Tax. "As variações de
impacto na receita serão tanto mais ou menos pronunciadas, caso a redução do IVA para os 6% de taxa
reduzida de imposto incluam, ou não, o fornecimento de bebidas alcoólicas como parte da prestação do
serviço de alimentação e bebidas", acrescenta.

O PSD, no início de setembro, também defendeu uma diminuição por dois anos do imposto para a taxa
mínima, algo que, segundo contas do partido de Rui Rio e citadas pelo Eco, custam aos cofres públicos
entre 100 a 150 milhões de euros por ano. Além disso, recentemente o Conselho Nacional das
Confederações Patronais apresentou as suas propostas para o Orçamento do Estado de 2022 onde
defendeu a redução "da taxa intermédia de 13% para 10%, durante o ano de 2022". E "eliminar a
restrição de aplicação da taxa intermédia a bebidas alcoólicas, refrigerantes, sumos, néctares e águas
gaseificadas ou adicionadas de gás carbónico ou outras substâncias, quando integradas numa prestação
de serviços de alimentação e bebidas".

No caso de uma descida da taxa intermédia de 13% para 10% e a sua aplicação aos serviços de
restauração, incluindo bebidas (que neste momento está nos 23%) teria um impacto menor para o
Estado que uma descida para a taxa mínima. "Assumindo que em 2021 encerraram atividade entre 30%
a 36% dos 90 mil restaurantes e similares existentes em Portugal no contexto pré-pandémico (...), é
possível estimar um impacto entre 58 e 100 milhões de euros por ano, em termos de diminuição da
receita de IVA do setor por força da redução da taxa de IVA dos atuais 13% e 23%, para 10%. As
variações de impacto na receita serão tanto mais ou menos pronunciadas, caso a redução do IVA para
os 10% de taxa reduzida de imposto incluam, ou não, o fornecimento de bebidas alcoólicas como parte
da prestação do serviço de alimentação e bebidas", diz o responsável da EY.

Estímulo ao consumo Apesar dos apelos, o governo, em declarações públicas, não tem dado mostras de
pretender mexer no IVA da restauração. Ainda nesta semana, em entrevista à revista Sábado, o ministro
das Finanças, João Leão, questionado sobre uma eventual descida do imposto, afirmou: "Não queria
entrar em detalhe na negociação, mas é importante referir que há países que já estão a aumentar as
taxas de IVA da restauração. A Alemanha, entretanto, reverteu a descida. E a Inglaterra decidiu aumentar
de forma massiva os impostos."

Neste ano, o estímulo ao consumo interno lançado pelo governo foi feito através do IVAucher, cuja fase
de descontos arrancou ontem. Mas o Ministério das Finanças alertou no passado que este medida seria
para vigorar apenas no ano de 2021. A AHRESP tem apelado à implementação de "descontos
diretamente no momento do consumo e sem limite de utilização", tal como sucedeu no Reino Unido.
Admite ainda assim que "na impossibilidade de implementar uma medida com estes contornos, no
mínimo, dever-se-á prorrogar o programa IVAucher".
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No Algarve, as discotecas também tiveram uma noite de lotação
esgotada
No Algarve, as discotecas também tiveram uma noite de lotação esgotada

No Algarve, as discotecas também tiveram uma noite de lotação esgotada
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RTP 3
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Em Faro no Algarve, a noite também foi de filas à porta de bares
e discotecas
Em Faro no Algarve, a noite também foi de filas à porta de bares e discotecas

Em Faro no Algarve, a noite também foi de filas à porta de bares e discotecas
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CMTV
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Na Praia da Rocha em Portimão, esta nova fase de
desconfinamento foi recebida com satisfação por donos e clientes
dos bares
Na Praia da Rocha em Portimão, esta nova fase de desconfinamento foi recebida com
satisfação por donos e clientes dos bares

Na Praia da Rocha em Portimão, esta nova fase de desconfinamento foi recebida com satisfação por
donos e clientes dos bares
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ANTENA 1
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Por força da saída da União Europeia a partir de hoje quem quiser
entrar em Inglaterra vai ter que mostrar o passaporte
Por força da saída da União Europeia a partir de hoje quem quiser entrar em Inglaterra
vai ter que mostrar o passaporte

Por força da saída da União Europeia a partir de hoje quem quiser entrar em Inglaterra vai ter que
mostrar o passaporte
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JORNAL DE NEGÓCIOS

04/10/2021
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1650

REACH: 3700

Queixas por causa de reembolsos duplicam no primeiro semestre
O número total de reclamações dos passageiros diminuiu 44% na primeira metade do
ano, mas as queixas relativas a reembolsos de bilhetes dispararam mais de 117%.
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EXPRESSO
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Covid-19: outubro traz boas perspetivas de retoma ao golfe e
hotéis do Algarve, com o aliviar de regras do Reino Unido
A chegada de turistas estrangeiros está em recuperação desde a última quinzena de
setembro, altura em que os britânicos ficaram dispensados de quarentenas, e as
reservas estão em alta até meados de novembro com a época de golfe. A 4 de outubro, o
Reino Unido deverá aliviar mais as restrições, dando ao Algarve expectativas de início de
retoma

Neste final de época alta, o turismo britânico começa a dar sinais de retoma no Algarve, onde se abrem
boas perspetivas para outubro e até meados de novembro para hotéis da região e sobretudo os campos
de golfe, que estão em plena temporada.
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RENASCENÇA ONLINE
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Responsáveis garantem que a Galiza reúne os requisitos do
turismo pós-pandemia - Renascença
Mais de 500 mil portugueses atravessam a fronteira para Espanha e passam férias na
Galiza. A pandemia mudou os hábitos dos turistas, afirma o presidente do C luster de
Turismo da Galiza, destacando a importância do mercado português para a região.

A Galiza reúne os requisitos do turismo pós pandemia. Saiba porquê.

SUPERLEAD: Mais de 500 mil portugueses atravessam a fronteira para Espanha e passam férias na
Galiza. A pandemia mudou os hábitos dos turistas, afirma o presidente do Cluster de Turismo da Galiza,
destacando a importância do mercado português para a região.

AUTOR: Maria João Costa

TEXTO:

Feliz pela entrevista ser feita em galego, o responsável do "cluster" de turismo da Galiza, Cesáreo Pardal,
começa por afirma que “os portugueses são irmãos, ou primos irmãos dos galegos”. Pardal lembra que,
anualmente, “mais de 500 mil portugueses atravessam a fronteira para estar na Galiza”.

Numa entrevista à Renascença, à margem da apresentação do ano Xacobeo 2021-2022 em Lisboa, o
representante do grupo de empresas ligadas ao turismo mostra-se apostado em continuar esta relação
entre Portugal e a Galiza, porque, lembra, o turista português “vai à Galiza há já muitos anos”.

Nesse sentido, e aproveitando o facto de o ano santo ter sido prolongado até 2022, por causa da
pandemia, Cesáreo Pardal diz que continuam a “fazer promoção de Galiza, a trabalhar em conjunto com
os operadores portugueses e as agências de viagens de Portugal”. Pardal é categórico: “Sem dúvida que
o mercado português é para nós um dos principais mercados.”
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Questionado sobre o efeito que a pandemia teve no setor do turismo, este responsável lembra que “na
Galiza há mais de 150 mil pessoas que dependem do turismo diretamente, que trabalham no turismo” e
que, no último ano, “a administração soube aceitar as pretensões que o tecido empresarial tinha” e
contribuiu com “quase 190 milhões de euros a fundo perdido para o setor.”

Desde há onze anos que a Galiza se preparava para o ano Xacobeo e com ele esperava milhares de
peregrinos que poderiam dinamizar a economia do turismo e da restauração. Mas a Covid-19 trocou as
voltas e adiou as expetativas.

Agora, diz Cesáreo Pardal, “uma vez que saímos do confinamento, começaram a aumentar as reservas
nos hotéis e nos restaurantes”. Neste regresso a “uma pequena normalidade”, como lhe chama o
responsável do "cluster" de turismo galego, “há gente que tinha muita vontade de viajar e que olhou
para a Galiza como não tinha olhado antes”.

“Efetivamente, depois da pandemia nada será igual. Aquilo que o turista procura primeiro é a não
massificação. Procura lugares tranquilos para disfrutar, paisagens e boa gastronomia. A Galiza reúne
esses requisitos”.

E que requisitos são esses? Pardal lembra que “há muitos anos” que vinham a trabalhar na promoção da
Galiza como “um destino tranquilo, não massificado em que as pessoas possam ir a disfrutar”. Pardal
destaca “a generosidade e unidade que têm os empresários turísticos galegos” que “também fazem com
que o turista se sinta na sua casa”.

Para este responsável, a pandemia “mudou a forma de viajar, e ainda vai mudar mais”. Apostado em
que o ano duplo de Xacobeo possa alavancar os números, Cesáreo Pardal prefere sempre o discurso
otimista e refere que é “sempre” preciso tirar algo positivo das situações.

A pandemia teve a “vantagem para o setor que teve de se digitalizar de forma mais rápida”. Agora,
indica Pardal estão “mais preparados”. “Os números estão aí, espero que continuem a aumentar e que o
ano 2022 seja dos melhores”, conclui o responsável galego.
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RENASCENÇA ONLINE
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"Um em cada quatro peregrinos de Santiago de Compostela faz o
Caminho Português" - Renascença
Vice-presidente da Junta da Galiza diz que os aeroportos portugueses são fundamentais
como porta de entrada de peregrinos. Em entrevista à Renascença, Alfonso Rueda
estima que Compostela possa receber meio milhão de peregrinos no Xacobeo 2021-2022

É a primeira vez na história que o Xacoebo, o ano Santo, é duplo. Devido à pandemia, alargaram-se as
celebrações a 2022 e a expetativa é grande. Em entrevista à Renascença, o vice-presidente da Junta da
Galiza, Alfonso Rueda, sublinha que Portugal e os seus aeroportos são uma importante porta de entrada
de peregrinos estrangeiros.

Numa altura em que o Caminho Português regista um aumento de procura, Alfonso Rueda estima que
Santiago de Compostela possa receber mais de meio milhão de peregrinos no Xacobeo.

Na apresentação do ano Xacobeo 2021-2022, em Lisboa, o político galego revela que está tudo
preparado caso o Papa Francisco se desloque a Compostela, que celebra o ano santo em 2022, e
reforça que a Junta está a trabalhar com o Governo português na certificação dos caminhos de Santigo.

O que representam os peregrinos portugueses para o caminho de Santiago?

Estão a aumentar, sobretudo no último mês e meio. E com os dias feriados em outubro certamente vai
notar-se mais. Agora, representam seis por cento do total de peregrinos. Vinte por cento dos que estão
a chegar a Santiago são peregrinos não espanhóis e desses seis por cento são portugueses. Certamente
isto vai aumentar

Depois do ano de pandemia, que oportunidade representa para a Galiza este ano Xacobeo duplo?

É uma oportunidade para a Galiza. Já o estávamos a preparar há 11 anos, desde o último ano santo. A
nossa previsão, em termos económicos, é que com o Xacobeo pode-se subir dois pontos o Produto
Interno Bruto da Galiza. Provavelmente, em 2022 possamos superar essa previsão e tenhamos um
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impulso económico muito grande. Estamos a falar de que podem chegar à Galiza peregrinos, os que
fazem no mínimo 100 quilómetros, mais de meio milhão. Depois, há muitos que vêm atraídos pelo
caminho, que não fazem os 100 quilómetros, mas querem ir a Santiago e querem estar na Galiza no
ano santo. É uma oportunidade enorme que temos.

E para a relação Portugal-Galiza que papel pode ter o Xacobeo?

Sabemos que os peregrinos internacionais são vinte por cento dos que estão a chegar. No ano de 2019,
representavam quase sessenta por cento. Os operadores turísticos dizem que estão a ter muitas
reservas, consultas e planificação para o próximo ano. Para ter uma ideia, em 2019 chegaram mais de
20 mil peregrinos da Coreia do Sul, chegaram 60 mil ou 70 mil brasileiros. Toda essa gente que vem de
diferentes países também vai chegar em 2022 e muitos deles chegam através de Portugal, começando o
caminho no Porto ou até mais a sul.

Qual a importância dos caminhos portugueses? O caminho a partir do Porto é o mais conhecido, mas há
também quem parta mais a sul. É importante identificar e certificar estes caminhos?

Sim, é muito importante. Na Galiza, há dez caminhos reconhecidos oficialmente. Há muitos mais sítios
que também gostariam de o ser, mas nisto temos de ser muito rigorosos. Nem todos os caminhos são
caminhos de Santiago. Um caminho de Santiago é um caminho que vem desde a Idade Média. Era por ali
que os peregrinos iam, tem um património que o justifica, tem as raízes históricas e, portanto, temos de
ser rigorosos.

Creio que em Portugal, há que fazer o mesmo. Desde há centenas de anos que as pessoas vão de
Portugal a caminhar a Santiago. Então, há que identificar muito bem quais eram esses caminhos, sinalizá-
los muito bem, ser rigoroso no seu traçado. Não vale desviá-lo por razões turísticas, para que passe por
uma povoação onde realmente não passava, para que passe à frente de um estabelecimento turístico
onde realmente não passava. Tudo isso tem de ser acautelado, porque temos de manter a essência do
caminho. Os peregrinos querem saber que estão num caminho autêntico e que não é algo inventado.

Nós queremos colaborar e já o estamos a fazer numa comissão de certificação com o Governo
português para os assessorar que os caminhos marcados em Portugal tenham todo o rigor histórico.
Também temos que procurar que a sinalização seja igual em todos os caminhos. Também pedimos
ajuda às autoridades portugueses para garantir a qualidade nos alojamentos que estão nos caminhos.

No Porto, foi agora colocado um marco dos caminhos de Santiago de Compostela, junto à Sé do Porto.
Poderá acontecer o mesmo em Lisboa, junto à Sé Catedral?

Sim, esses marcos são sempre oferecidos por nós. Nos lugares onde realmente há peregrinos,
interessa-nos que haja uma referência do caminho. A Junta da Galiza está sempre aberta a fazê-lo.
Efetivamente, colocamos há uns dias um diante da Sé do Porto, já os colocamos em muitos lugares do
mundo e ficaríamos satisfeitos por também o fazer em Lisboa. É um símbolo. É um elemento
reconhecível. Por isso, encantar-nos-ia vir aqui por esse marco onde nos indiquem, mas isso depende
das autoridades de Lisboa.

Mas já fizeram esse contato com Carlos Moedas? Há um novo autarca em Lisboa, recém-eleito...

Não, ainda não porque foi recém-eleito, mas podemos fazê-lo. Gostaríamos muito. Depois desta
apresentação do Xacobeo aqui em Lisboa, gostávamos de voltar e reunir com os novos responsáveis
eleitos e ter uma relação próxima. Quando maior o caminho, melhor. Interessam-nos os peregrinos que
fazem longos percursos, que vêm de muito longe porque esses são os que vão fazer o caminho muitas
vezes. Penso que a rota Porto-Santiago já está muito consolidada, por isso era interessante vir mais
para sul e que Lisboa também fosse uma porta de entrada para o Xacobeo.

Lisboa é porta de entrada de muitos peregrinos estrangeiros, como disse. Esta rota, dos caminhos
portugueses não é só feita por cidadãos portugueses. Até que ponto era realidade interessa para a
Galiza?

Sobretudo, os peregrinos que vêm de mais longe, da América e da Ásia, muitos chegam à Europa via
Portugal e, depois, vão até ao sítio onde querem começar o caminho. Por isso, interessa-nos muito.
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Temos estudos que revelam que os que vêm pela primeira vez, começam por conhecer Portugal e a
Galiza como peregrinos, mas depois querem voltar. Querem ver com mais calma, vir com mais gente.
Então, os aeroportos portugueses são como porta de entrada para o Xacobeo, para nós são
fundamentais. Para muita gente, estão mais perto do que o de Sevilha ou Madrid. O aeroporto de Lisboa
nas ligações internacionais com o Brasil, por exemplo, é um caso, mas também com a Ásia ou para os
peregrinos de África. Isso interessa-nos muito.

Quanto à visita do Papa Francisco a Santiago de Compostela, o convite já foi feito pelo Presidente da
Junta da Galiza e, numa entrevista recente, Francisco admitiu que poderia ir a Santiago. Que expetativas
têm?

A visita do Papa é fundamental. O presidente da Junta da Galiza, Alberto Núñez Feijóo, foi recebido pelo
Papa em audiência privada há uns meses. O objetivo da visita era convidá-lo a ir a Santiago. Como nós
dizemos, na linguagem “vaticana”, não lhe disse que não. Às vezes não dizer que não, pode querer dizer
que sim. Além diss,o já lhe perguntaram numa entrevista e disse que, se fosse a Espanha, iria só à
Galiza, nada mais. Nós aguardamos que sim, seria um complemento perfeito do Xacobeo 2022.
Supomos que poderá vir em meados do ano. Seria fantástico. A última vez que houve uma visita do
anterior Papa foi no ano 2010 e o seu antecessor também tinha ido noutro Xacobeo. Portanto, se vier,
nós estaríamos bem preparados e seria o complemento perfeito. Mas depende do Papa, não depende de
nós. Nós só temos é que estar preparados, caso venha.

De que forma a pandemia e as medidas de segurança ainda condicionam a vivência do ano Xacobeo?

É verdade que as medidas foram uma dificuldade. No princípio deste ano santo, não havia peregrinos.
Tivemos, em fevereiro, dezasseis peregrinos, nada mais. Agora, vamos fechar este mês de setembro
com cerca de 40 mil. Isso quer dizer que, mal foi possível as pessoas caminharem e deslocarem-se no
território, os peregrinos começaram a ir. Nos meses de verão, ainda houve dificuldades porque, por
exemplo, os albergues públicos estavam a cinquenta por cento da sua capacidade e havia dificuldades
para dormir. A oferta privada é que complementava. Agora, tudo isso com o tempo vai resolvendo-se.
Há ainda algumas restrições, mas até que desapareçam completamente isso vai provocar que venham
muitos viajantes internacionais.

Na Galiza criamos um seguro para os viajantes, peregrinos ou não. Se ficassem infetados e tivessem
que cumprir quarentena, a Junta da Galiza encarregava-se de tudo, da estadia e dos custos. Isso vamos
manter ainda no próximo ano. A verdade é que o pusemos em prática muito poucas vezes. Entre 150
mil peregrinos, só foi necessário em vinte ocasiões e funcionou muito bem. Isso também dá uma
garantia de segurança e tranquilidade para trazer os turistas de volta à Galiza.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

03/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • PORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SALOMÃO RODRIGUES

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Ponte suspensa atrai milhares a Arouca e ajuda a criar emprego
Em seis meses, houve 80 mil visitantes. Operadores de turismo e restauração com um
“verão excelente”
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EXPRESSO

02/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 85612

Trabalhadores de restaurantes, discotecas ou lojas continuam
obrigados a usar máscara. Os clientes, já não
A fase 3 do desconfinamento traz regras diferentes a trabalhadores ou clientes "em
estabelecimentos comerciais onde existe contacto físico com o público", segundo
esclarece a AHRESP

A utilização de máscara deixou de ser obrigatória no interior de restaurantes desde a última sexta-feira,
1 de outubro, desde que Portugal entrou na fase 3 e última do desconfinamento, dia em que também
puderam reabrir as discotecas, pela primeira vez desde março do ano passado, quando a pandemia
começou e os estabelecimentos noturnos tiveram de permanecer encerrados por decreto.

Mas apesar dos clientes já não terem de usar máscara no interior de restaurantes desde 1 de outubro
(ou de apresentarem certificados covid à entrada), esta obrigação legal continua a aplicar-se aos
trabalhadores, segundo destaca a Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
(AHRESP), após esclarecimentos solicitados ao Governo.

"Não obstante terminar a obrigação, para os clientes, de utilização de máscara no interior dos
estabelecimentos de restauração e similares, comerciais e de prestação de serviços a partir de 1 de
outubro, o diploma referente à terceira fase de desconfinamento veio manter esta obrigação para os
"trabalhadores dos bares, discotecas, restaurantes e similares, bem como dos estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviços em que necessariamente ocorra contacto físico com o cliente'",
explicita a AHRESP.

A associação que representa os restaurantes e cafés, mas também os bares e discotecas, frisa ainda
que os estabelecimentos que prestam serviços alimentares e de bebidas continuam sujeitos às últimas
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normas de prevenção de covid-19 a que estavam sujeitos, nomeadamente com os restaurantes a
terem de continuar a manter distanciamento entre mesas.

Segundo indicou à AHRESP a Direção-Geral de Saúde (DGS), as orientações para restaurantes e cafés
"está a ser alvo de alterações, e até que a nova versão seja oficialmente publicada, estes
estabelecimentos devem continuar a cumprir o estipulado na versão mais atualizada".

"Sabemos também que irá ser publicada muito em breve uma orientação específica para os bares e
discotecas, mas desconhecemos para já o seu conteúdo", informa a AHRESP.
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Viajantes que chegam a Portugal já não estão obrigados a
isolamento profilático
Novo despacho mantém reciprocidade quanto a certificados de recuperação ou de
vacinação com uma das quatro vacinas aprovadas na União Europeia.

Com a entrada em vigor das novas medidas de combate à Covid-19, esta sexta-feira, Portugal deixa de
obrigar os viajantes que cheguem a território nacional a cumprir o isolamento profilático.

Numa nota divulgada hoje, o ministério da Administração Interna, explica que "mantém o
reconhecimento, em condições de reciprocidade e desde que cumpram determinados requisitos, dos
certificados de vacinação e de recuperação emitidos por países terceiros a cujos titulares tenham sido
administradas vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento (Janssen, AstraZeneca,
Moderna, Pfizer)". Ainda assim, "a não reciprocidade no reconhecimento da validade do certificado digital
europeu por países terceiros impede o reconhecimento da validade dos certificados emitidos por esses
países terceiros".

São permitidas viagens essenciais e não essenciais de passageiros que tenham origem em estados-
membros da União Europeia e países integrados no Espaço Schengen, Brasil, Estados Unidos da América,
Reino Unido e "países e regiões administrativas cuja situação epidemiológica está de acordo com a
Recomendação (UE) 2020/912 do Conselho, de 30 de junho de 2020", uma lista que inclui agora o
Chile, o Koweit e o Ruanda e "exclui a Bósnia-Herzegovina e a República Popular da Moldova".

De outros países são apenas permitidas viagens essenciais: as que aconteçam por motivos
"profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias".

Os viajantes que se façam acompanhar de comprovativos de vacinação ou recuperação emitidos por
países "cuja validade seja reconhecida em Portugal e em condições de reciprocidade", podem realizar
viagens essenciais e não essenciais.

As medidas entraram em vigor às 00h00 desta sexta-feira, 1 de outubro, e são válidas até às 23h59 do
dia 31 de outubro de 2021, podendo ser revistas "em qualquer altura em função da evolução da
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situação epidemiológica", adianta o ministério.

Todos os maiores de 12 anos que queiram viajar de avião para Portugal estão obrigados a apresentar
um Certificado Digital COVID da UE, ou certificado de vacinação ou recuperação. Em alternativa, pode ser
apresentado um comprovativo de realização de teste RT-PCR ou teste rápido de antigénio - aprovados
pelo Comité de Segurança da Saúde da União Europeia - com resultado negativo, realizado nas 72 ou 48
horas anteriores à hora do embarque, respetivamente.

Os comprovativos de teste rápido devem indicar, "obrigatoriamente, a identificação do cidadão, o tipo e
nome do teste, fabricante, data, hora e local (incluindo o país) da recolha, resultado do teste, entidade
emissora e número de autenticação". Caso contrário, é necessária a realização de um novo teste à
entrada do território continental português, pago pelo próprio passageiro, que deve aguardar "em local
próprio, no interior do aeroporto, até à notificação do resultado".

Todas estas regras são aplicadas ao embarque e desembarque de passageiros e tripulações de navios
em portos localizados em Portugal Continental.
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NOVO GUIA ALGARVE TEM SUGESTÕES CULTURAIS PARA
TODOS OS GOSTOS. DESCUBRA AS ATIVIDADES PARA
OUTUBRO
A programação cultural de outubro oferece propostas de atividades para todos os gostos
e idades. A nova edição já se encontra disponível online.

A programação cultural de outubro oferece propostas de atividades para todos os gostos e idades. A
nova edição já se encontra disponível online.
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Atividades ao ar livre, concertos e exposições são algumas das dezenas de sugestões culturais que o
Guia Algarve tem para oferecer aos residentes e turistas que viajam até à região nesta altura do ano.

A programação cultural de outubro oferece propostas de atividades para todos os gostos e idades. A
nova edição já se encontra disponível online.

 

Nos primeiros dias de outubro, Sagres volta a dar palco a um dos maiores eventos de natureza a nível
nacional – o 12.º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza –, que pretende reunir
famílias e amantes da natureza numa experiência envolvente e próxima das aves que sobrevoam o
território algarvio, através de sessões de observação em terra e no mar e de sessões de anilhagem.

 

O festival vai proporcionar passeios pedestres, palestras e desafios para os mais novos de 01 a 05 de
outubro.

Em termos de programação musical, o maior destaque vai para o Concerto dos Clã, que se realiza no
dia 26 de outubro no Centro Cultural – Auditório Duval Pestana, em Lagos, com início marcado para as
21h30. Os artistas vão aproveitar a oportunidade para apresentar o seu nono disco, “Véspera”, lançado
em pleno confinamento, que tem vindo a ser um êxito junto do público em geral.

22/30

https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia Algarve/2021/Guia Algarve Outubro WEB.pdf


Já em Faro, será possível assistir ao fantástico espetáculo de ópera “Carmen”, uma reconhecida ópera
francesa em quatro atos escrita pelo músico e compositor George Bizet, a acontecer no Teatro das
Figuras (no dia 27, às 21h00).

O mês de outubro contempla ainda diversas opções para quem gosta de ocupar os tempos livres com
outras iniciativas de cariz artístico-cultural, como teatro, dança e pintura.

Da agenda fazem parte os espetáculos a Morte de um Caixeiro Viajante, uma importante peça de
teatro que retrata os Estados Unidos dos anos 40, no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão (dia 9, às
21h30) e as Cenas da Vida Conjugal, que está marcado para o Cineteatro Louletano (dia 30, às
21h00).

O Teatro das Figuras, em Faro, será ainda palco de um espetáculo de dança intitulado "And Still We
Move" BoCA - Biennial of Contemporary Arts” (dia 8, às 21h30), uma performance pensada e
interpretada por Joana Castro e Maurícia Barreira Neves que tem como base uma verídica história de
amor.

Para quem é apreciador de obras de arte existem, igualmente, diferentes opções em vários concelhos
da região. Em Albufeira, a Galeria Municipal João Bailote dá a conhecer a exposição "IV Revolução
Industrial", de Aquilo Ferreira, um incontornável nome da arte portuguesa contemporânea (de segunda a
sexta-feira das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, até dia 15 de outubro).

Já em Lagos está patente a exposição de cerâmica "A Brincar com o Fogo" de Adelaide Filipe, no
Centro Cultural (de terça-feira a sábado das 10h00 às 18h00, até dia 30 de outubro).

Sessões cinematográficas, circo, roteiros gastronómicos – como a 11.ª edição da Rota do Petisco,
nos restaurantes algarvios aderentes à iniciativa (que decorre até 10 de outubro) – e o Reinos e Mundos,
um circo contemporâneo que encherá o Teatro das Figuras, em Faro (dia 6, às 21h30), são outras das
muitas propostas do “Guia Algarve”, a agenda de eventos editada mensalmente pela Região de Turismo
do Algarve.

O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 35 mil exemplares e
distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e
campos de golfe da região.

 

https://viagens.sapo.pt/viajar/noticias-viajar/artigos/novo-guia-algarve-tem-sugestoes-culturais-para-
todos-os-gostos-descubra-as-atividades-para-outubro
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Música, arte e atividades ao ar livre marcam o mês de outubro no
Algarve
Atividades ao ar livre, concertos e exposições são algumas das dezenas de sugestões
culturais que o Guia Algarve tem para oferecer aos residentes e turistas que viajam até à
região do Algarve nesta altura do ano.

A programação cultural de outubro oferece propostas de atividades para todos os gostos e idades. A
nova edição já se encontra disponível online.

Nos primeiros dias de outubro, Sagres volta a dar palco a um dos maiores eventos de natureza a nível
nacional – o 12.º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza –, que pretende reunir
famílias e amantes da natureza numa experiência envolvente e próxima das aves que sobrevoam o
território algarvio, através de sessões de observação em terra e no mar e de sessões de anilhagem. O
festival vai proporcionar passeios pedestres, palestras e desafios para os mais novos de 01 a 05 de
outubro.

Em termos de programação musical, o maior destaque vai para o Concerto dos Clã, que se realiza no
dia 26 de outubro no Centro Cultural – Auditório Duval Pestana, em Lagos, com início marcado para as
21h30. Os artistas vão aproveitar a oportunidade para apresentar o seu nono disco, “Véspera”, lançado
em pleno confinamento, que tem vindo a ser um êxito junto do público em geral. Já em Faro, será
possível assistir ao fantástico espetáculo de ópera “Carmen”, uma reconhecida ópera francesa em
quatro atos escrita pelo músico e compositor George Bizet, a acontecer no Teatro das Figuras (no dia
27, às 21h00).

O mês de outubro contempla ainda diversas opções para quem gosta de ocupar os tempos livres com
outras iniciativas de cariz artístico-cultural, como teatro, dança e pintura. Da agenda fazem parte os
espetáculos a Morte de um Caixeiro Viajante, uma importante peça de teatro que retrata os Estados
Unidos dos anos 40, no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão (dia 9, às 21h30) e as Cenas da Vida
Conjugal, que está marcado para o Cineteatro Louletano (dia 30, às 21h00). O Teatro das Figuras, em
Faro, será ainda palco de um espetáculo de dança intitulado "And Still We Move" BoCA - Biennial of
Contemporary Arts” (dia 8, às 21h30), uma performance pensada e interpretada por Joana Castro e
Maurícia Barreira Neves que tem como base uma verídica história de amor.

Para quem é apreciador de obras de arte existem, igualmente, diferentes opções em vários concelhos da
região. Em Albufeira, a Galeria Municipal João Bailote dá a conhecer a exposição "IV Revolução
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Industrial", de Aquilo Ferreira, um incontornável nome da arte portuguesa contemporânea (de segunda a
sexta-feira das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, até dia 15 de outubro). Já em Lagos está
patente a exposição de cerâmica "A Brincar com o Fogo" de Adelaide Filipe, no Centro Cultural (de terça-
feira a sábado das 10h00 às 18h00, até dia 30 de outubro).

Sessões cinematográficas, circo, roteiros gastronómicos – como a 11.ª edição da Rota do Petisco, nos
restaurantes algarvios aderentes à iniciativa (que decorre até 10 de outubro) – e o Reinos e Mundos, um
circo contemporâneo que encherá o Teatro das Figuras, em Faro (dia 6, às 21h30), são outras das
muitas propostas do “Guia Algarve”, a agenda de eventos editada mensalmente pela Região de Turismo
do Algarve.

O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 35 mil exemplares e
distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e
campos de golfe da região.
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Teatro, concertos, exposições e rota do petisco marcam a
agenda do Algarve em outubro
Atividades ao ar livre, concertos e exposições são algumas das dezenas de sugestões
culturais que o “Guia Algarve”. A programação cultural de outubro oferece propostas de
atividades para todos os gostos e idades. A nova edição já se encontra disponível online
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Nos primeiros dias de outubro, Sagres volta a dar palco a um dos maiores eventos de natureza à escala
nacional – o 12.º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza –, que pretende reunir

famílias e amantes da natureza numa experiência envolvente e próxima das aves que sobrevoam o
território algarvio, através de sessões de observação em terra e no mar e de sessões de anilhagem. O

festival vai proporcionar passeios pedestres, palestras e desafios para os mais novos de 1 a 5 de
outubro.

Esta é uma das atividades proposta no “Guia Algarve” cuja nova edição online já se encontra disponível
para consulta.

Em termos de programação musical, o maior destaque vai para o concerto dos Clã, que se realiza a 26
de outubro no Centro Cultural – Auditório Duval Pestana, em Lagos, com início marcado para as 21h30.

Os artistas vão aproveitar a oportunidade para apresentar o seu nono disco, “Véspera”, lançado em
pleno confinamento.

Já em Faro, será possível assistir ao espetáculo de ópera “Carmen”, uma reconhecida ópera francesa em
quatro atos escrita pelo músico e compositor George Bizet, a acontecer no Teatro das Figuras (no dia

27, às 21h00).

O mês de outubro contempla ainda diversas opções para quem gosta de ocupar os tempos livres com
outras iniciativas de cariz artístico-cultural, como teatro, dança e pintura. Da agenda fazem parte os

espetáculos a “Morte de um Caixeiro Viajante”, peça de teatro que retrata os Estados Unidos dos anos
de 1940, no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão (dia 9, às 21h30) e as “Cenas da Vida Conjugal”,

que está marcado para o Cineteatro Louletano (dia 30, às 21h00).

O Teatro das Figuras, em Faro, será ainda palco de um espetáculo de dança intitulado "And Still We
Move" BoCA - Biennial of Contemporary Arts” (dia 8, às 21h30), uma apresentação pensada e

interpretada por Joana Castro e Maurícia Barreira Neves que tem como base uma verídica história de
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interpretada por Joana Castro e Maurícia Barreira Neves que tem como base uma verídica história de
amor.

Para quem é apreciador de obras de arte existem, igualmente, diferentes opções em vários concelhos da
região. Em Albufeira, a Galeria Municipal João Bailote dá a conhecer a exposição "IV Revolução

Industrial", de Aquilo Ferreira, nome da arte portuguesa contemporânea (de segunda a sexta-feira das
09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, até dia 15 de outubro). Já em Lagos está patente a exposição
de cerâmica "A Brincar com o Fogo" de Adelaide Filipe, no Centro Cultural (de terça-feira a sábado das

10h00 às 18h00, até dia 30 de outubro).

Sessões cinematográficas, circo, roteiros gastronómicos – como a 11.ª edição da Rota do Petisco, nos
restaurantes algarvios aderentes à iniciativa (que decorre até 10 de outubro) – e o Reinos e Mundos, um

circo contemporâneo que encherá o Teatro das Figuras, em Faro (dia 6, às 21h30), são outras das
muitas propostas do “Guia Algarve”, a agenda de eventos editada mensalmente pela Região de Turismo

do Algarve.

O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 35 mil exemplares e
distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e

campos de golfe da região.
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Música, arte e atividades ao ar livre marcam mês de outubro no
Algarve | Ambitur
Atividades ao ar livre, concertos e exposições são algumas das dezenas de sugestões
culturais que o Guia Algarve tem para oferecer aos residentes e turistas que viajam até à
região do Algarve nesta altura do ano. A programação cultural de outubro oferece
propostas de atividades para todos os gostos e idades. A nova edição já se encontra
disponível online.

Atividades ao ar livre, concertos e exposições são algumas das dezenas de sugestões culturais que o
Guia Algarve tem para oferecer aos residentes e turistas que viajam até à região do Algarve nesta altura
do ano. A programação cultural de outubro oferece propostas de atividades para todos os gostos e
idades. A nova edição já se encontra disponível online.

Nos primeiros dias de outubro, Sagres volta a dar palco a um dos maiores eventos de natureza a nível
nacional – o 12.º Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza –, que pretende reunir
famílias e amantes da natureza numa experiência envolvente e próxima das aves que sobrevoam o
território algarvio, através de sessões de observação em terra e no mar e de sessões de anilhagem. O
festival vai proporcionar passeios pedestres, palestras e desafios para os mais novos de 01 a 05 de
outubro.

Em termos de programação musical, o maior destaque vai para o Concerto dos Clã, que se realiza no
dia 26 de outubro no Centro Cultural – Auditório Duval Pestana, em Lagos, com início marcado para as
21h30. Os artistas vão aproveitar a oportunidade para apresentar o seu nono disco, “Véspera”, lançado
em pleno confinamento, que tem vindo a ser um êxito junto do público em geral. Já em Faro, será
possível assistir ao fantástico espetáculo de ópera “Carmen”, uma reconhecida ópera francesa em
quatro atos escrita pelo músico e compositor George Bizet, a acontecer no Teatro das Figuras (no dia
27, às 21h00).

O mês de outubro contempla ainda diversas opções para quem gosta de ocupar os tempos livres com
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outras iniciativas de cariz artístico-cultural, como teatro, dança e pintura. Da agenda fazem parte os
espetáculos a Morte de um Caixeiro Viajante, uma importante peça de teatro que retrata os Estados
Unidos dos anos 40, no TEMPO – Teatro Municipal de Portimão (dia 9, às 21h30) e as Cenas da Vida
Conjugal, que está marcado para o Cineteatro Louletano (dia 30, às 21h00). O Teatro das Figuras, em
Faro, será ainda palco de um espetáculo de dança intitulado “And Still We Move” BoCA – Biennial of
Contemporary Arts” (dia 8, às 21h30), uma performance pensada e interpretada por Joana Castro e
Maurícia Barreira Neves que tem como base uma verídica história de amor.

Para quem é apreciador de obras de arte existem, igualmente, diferentes opções em vários concelhos da
região. Em Albufeira, a Galeria Municipal João Bailote dá a conhecer a exposição “IV Revolução
Industrial”, de Aquilo Ferreira, um incontornável nome da arte portuguesa contemporânea (de segunda a
sexta-feira das 09h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30, até dia 15 de outubro). Já em Lagos está
patente a exposição de cerâmica “A Brincar com o Fogo” de Adelaide Filipe, no Centro Cultural (de terça-
feira a sábado das 10h00 às 18h00, até dia 30 de outubro).

Sessões cinematográficas, circo, roteiros gastronómicos – como a 11.ª edição da Rota do Petisco, nos
restaurantes algarvios aderentes à iniciativa (que decorre até 10 de outubro) – e o Reinos e Mundos, um
circo contemporâneo que encherá o Teatro das Figuras, em Faro (dia 6, às 21h30), são outras das
muitas propostas do “Guia Algarve”, a agenda de eventos editada mensalmente pela Região de Turismo
do Algarve.

O guia é uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 35 mil exemplares e
distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e
campos de golfe da região.
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