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Hotéis atraem turistas com IVAucher. Até duplicam o voucher
Livrarias, restaurantes e hotéis estão a aderir ao IVAucher. Apressaram-se a inscrever
no programa do Governo, fazendo eco desse feito. Mas há, na hotelaria, quem vá mais
longe e duplique o benefício.

Nos cafés, restaurantes, mas também nas livrarias e nos hotéis. São muitos os estabelecimentos onde
os portugueses podem gastar os milhões de euros de IVA que acumularam durante os meses do verão,
no âmbito do IVAucher. São vários os espaços comerciais que procuram, nesta fase do programa, atrair
clientes que gastem tanto os euros devolvidos pelo Estado como os que juntaram neste período de
pandemia. Muitos fazem campanhas, mas na hotelaria há quem vá um pouco mais longe e dê novos
vales para quem reservar com o IVAucher.

Desde 1 de outubro que os contribuintes podem começar a descontar o dinheiro gasto com o IVA nos
setores da cultura, restauração e alojamento. O consumidor paga a totalidade da fatura e é depois
reembolsado até um máximo de 50% do valor da despesa, no prazo de dois dias úteis na conta bancária
associada ao cartão de pagamento utilizado. É um incentivo ao consumo para ajudar setores que foram
mais castigados pela pandemia, mas também para dar um impulso à retoma da economia.

Já pode usar o saldo do IVAucher. Veja como funciona Ler Mais

Ao todo há 82 milhões de euros que vão injetar mais de 160 milhões na economia. Livrarias como a
Wook aderiram ao programa, explicando por email aos clientes como podem utilizar estes milhões de
euros nas suas lojas, mas também há muitos restaurantes, entre eles muitas cadeias de fast food, que
estão a aproveitar o “selo” do IVAucher para chamarem mais consumidores. E o mesmo acontece com
algumas das maiores cadeias hoteleiras a operar em Portugal.

O Vila Galé foi dos primeiros a anunciar publicamente que aderiu ao programa. Também o Pestana Hotel
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Group foi rápido a aderir ao IVAucher, convidando os consumidores a ficarem hospedados nos seus
hotéis. “De Vila Real de Santo António a Viana do Castelo com Évora, Lisboa e Porto pelo meio, na
Madeira ou Açores, os hóspedes poderão conhecer o país e aproveitar o desconto nos hotéis e
pousadas do grupo hoteleiro”, diz a cadeia hoteleira. O Grupo Hoti Hotels também aceita o desconto,
salientando que o “iVAucher poderá ser utilizado tanto nas estadias como nos restaurantes” das suas
unidades.

Contudo, há quem vá mais longe. Em vez de alertar apenas para a adesão ao programa, a Discovery
Hotel Management decidiu lançar uma campanha de descontos associada ao programa que passa por
dar um voucher a quem fique nos hotéis do grupo com recurso ao IVAucher.

“Aqui o IVAucher vale por dois”, é o mote da campanha. A ideia é que os turistas utilizem o saldo do
IVAucher para descontar na estadia, sendo que no final da estadia será dado um outro vale da Discovery
Hotel Management “de valor igual ao seu IVAucher para usar noutro hotel” da cadeia que tem unidades
hoteleiras como o Douro 41, o Évora Farm Hotel, o Santiago Hotel Cooking & Nature ou o Praia Verde
Boutique Hotel.

Este voucher é “entregue para estadias cuja reserva foi feita através do programa IVAucher (de outubro
a dezembro, 2021)“, sendo que será “válido para utilização em estadias após a sua data de emissão e
até dia 31 de março de 2022“.

A atribuição deste voucher, igual ao valor utilizado do saldo do IVAucher, acaba por ser um duplicar do
incentivo para o consumidor, uma lógica que em tempos foi replicada pelas fabricantes de automóveis na
compra de veículos novos mediante o abate do usado. Recorde-se que durante os anos em que vigorou
o incentivo ao abate, várias empresas chegaram a duplicar ou mesmo a triplicar o valor do apoio para
descontar na compra do novo.
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Mais escalões de IRS, um novo aumento extraordinário das
pensões mais baixas e a atualização salarial de 0,9% da Função
Pública, são algumas das novidades do Orçamento do Estado
para 2022
Mais escalões de IRS, um novo aumento extraordinário das pensões mais baixas e a
atualização salarial de 0,9% da Função Pública, são algumas das novidades do
Orçamento do Estado para 2022

Mais escalões de IRS, um novo aumento extraordinário das pensões mais baixas e a atualização salarial
de 0,9% da Função Pública, são algumas das novidades do Orçamento do Estado para 2022
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Alojamento local salva aldeias do desaparecimento
O investimento em novas unidades de alojamento local está a manter vivas as aldeias do
interior do país, resgatando casas da ruína, criando emprego e sustentando o
aparecimento de projetos agrícolas
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Distanciamento social volta a ser um símbolo de status para
turistas em Portugal
O empresário Márcio Braga percorreu mais de 500km de carro entre o Porto e Albufeira,
no Algarve

 

O empresário Márcio Braga percorreu mais de 500km de carro entre o Porto e Albufeira, no Algarve. É
um brasileiro disposto a ir de um extremo ao outro de Portugal, numa jornada de mais de quatro horas,
para alcançar paraísos particulares. Neste início de outono com turismo reaquecido, o mais badalado
destino de verão pode ser uma experiência privada.

Milhares de brasileiros têm feito o mesmo. Na transição da alta para a baixa temporada, uma casa com
o máximo de privacidade ou uma praia quase vazia são os refúgios. Poderia ser uma hábito herdado dos
tempos mais duros do combate à pandemia de Covid-19, remanescente mesmo com a reabertura total.
Mas, agora, o distanciamento social volta a ser mais um símbolo de status para o viajante em busca da
sua própria ilha deserta.

— Fica mais tranquilo para aproveitar o sol neste lugar paradisíaco, onde parece verão o ano inteiro —
disse Braga, empresário do ramo de chips eletrônicos, natural de Belém e torcedor do Paysandu.

Por paradisíaco, ele se referiu à Praia dos Arrifes, em Albufeira. É uma pequena faixa de areia dourada
cercada por uma falésia, com rochas distribuídas em toda a sua extensão. Dentro d 'água, há três
enormes rochedos que dominam a paisagem. Em certas horas do dia, está quase vazia e com sol até
depois das 19h.

Acima da praia, a menos de 1km da faixa de areia, o São Rafael Villas desponta como abrigo imponente,
apesar de discreto. Do topo da colina e com vista livre, o mar é o único horizonte. 
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Das quatro unidades ocupadas no último fim de semana, havia brasileiros em duas delas. São oito casas
de dois andares, com suítes e piscinas individuais, além de vagas para estacionamento, onde é o único
lugar possível para esbarrar com um vizinho.

As casas foram projetadas para dar total privacidade aos hóspedes em busca do protagonismo em suas
escapadas, com menos personagens em volta. Até em família ou junto de amigos é possível separar
espaços com conforto, sem abrir mão do reencontro na piscina, varandas ou jardim.

“O local ideal para um retiro em segurança” tem sido o lema do empreendimento, que reúne serviço
moderno com o que há de mais tradicional na região. A frase funcionou no auge da pandemia e
permanece como lembrança de um passado recente de confinamentos, quando viajar dependia de uma
operação calculada. Hoje, aponta para o futuro daqueles propensos a evitar o turismo de massa, que
recomeça nas áreas metropolitanas das maiores cidades.

Em pouco tempo, a partir da São Rafael Villas, é possível chegar à praia homônima, uma das mais
procuradas do Algarve, mas sem aglomeração nesta época do ano.  É alvo preferido dos brasileiros,
figuras fáceis nos últimos anos. Dados enviados ao Portugal Giro pelo Turismo do Algarve informam que
houve crescimento de 322% do número de hóspedes brasileiros na região entre 2014 e 2019. 

Mas, como lembra o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, veio a pandemia de Covid-19
para frear a progressão. E, agora, há um esforço para voltar a atrair os brasileiros,  posicionados em 11º
no ranking de turistas de 2019 (82 mil hóspedes). 
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— O Brasil é um dos atuais mercados de aposta seletiva para o turismo do Algarve. Em apenas cinco
anos, o total de hóspedes brasileiros no Algarve passou de 19.504 para 62.872. E o número de
pernoites passou de 47.935 para 212.557. A pandemia veio interromper este ciclo de crescimento, mas
acreditamos que com o levantamento das restrições de viagens, ele possa ser retomado de forma
gradual — escreveu Fernandes em nota.

Até maio deste ano, foram cerca de 2,7 mil turistas brasileiros, número que deve aumentar quando
forem adicionados os meses do verão e o princípio de outono europeu. O objetivo é vencer o maior
problema do turismo, que é sazonal e deixa a região quase deserta na baixa temporada.

— De uma maneira geral, o turista brasileiro que procura o Algarve revela uma vontade de conhecer o
destino fora da época alta e de explorar a diversidade da sua oferta turística, o que o torna num visitante
muito interessante para a região. Em termos de estratégia, estamos concentrados em promover o
Algarve como um destino com uma oferta autêntica, diversificada, de qualidade e apelativa ao longo de
todo o ano — detalhou Fernandes.

(Link)
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Transavia: ″Portugal foi dos primeiros mercados a recuperar. No
verão de 2022 vamos ter mais 26% de capacidade″
A companhia do grupo Air France-KLM diz que a falta de slots é um desafio em Portugal,
mas garante que está atenta às oportunidades. Uma base aérea em Portugal não está
nos planos a curto prazo.

A operação da Transavia, companhia aérea low-cost do grupo Air France-KLM, para o mercado
português foi das primeiras a recuperar neste verão. Nicolas Hénin, diretor comercial, assume que a
ausência de slots é um desafio. Não quer comentar diretamente a situação da TAP - devido à
reestruturação pode ter de libertar slots - mas garante que vão estar atentos às oportunidades porque
querem continuar a crescer. Como é que caracteriza a operação portuguesa da Transavia? Portugal é
um mercado fundamental para nós. Já o era antes da crise e foi um dos primeiros mercados a recuperar
da pandemia em termos de tráfego e de load factor [ocupação].

O mercado português? O mercado português. Conseguimos oferecer quase tantos lugares em julho de
2021 como em julho de 2019. Foi um dos primeiros mercados a recuperar. Apostamos em alguns
mercados essenciais na Europa neste verão: Grécia, Espanha e sobretudo Portugal. No mercado
português, tivemos 93% de load factor em setembro. Estamos com ocupação quase máxima nos voos.
É fundamental para nós porque Portugal é um mercado que combina tipos de tráfego complementares:
lazer, visitar amigos e família - por causa da grande comunidade em França - e um pouco do segmento
de negócios. Esse é um dos principais motivos porque é um dos primeiros mercados a recuperar. As
famílias querem voltar a reunir-se e vimos isso imediatamente assim que foi possível disponibilizar
capacidade.

O que esperam deste trimestre? A nossa capacidade é superior à que tínhamos antes da pandemia no
último trimestre. Queremos apostar na recuperação para Portugal, manter aí a nossa posição
competitiva e melhorar no próximo verão, quando pretendemos crescer mais.

O que quer dizer com isso? No verão de 2022, vamos ter mais 26% de capacidade do que no verão de
2019, entre França e Portugal.
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Para que aeroportos? Para todos. Para o Porto vamos acrescentar voos diários; vamos ter entre cinco a
seis voos diários entre Paris e o Porto no próximo verão. Vamos ter mais voos diretos para Faro e
vamos ter cinco voos diários para Lisboa. Todos os destinos vão crescer. Vamos lançar uma nova rota
para Ponta Delgada e também aumentaremos a nossa capacidade para o Funchal, acrescentando voos
diretos entre Paris e o Funchal. Em todos os locais em que possamos crescer, cresceremos.

Porque é que decidiram lançar a rota para Ponta Delgada? Era algo que estávamos a analisar já há algum
tempo. Gostamos, por vezes, de descobrir novos mercados e fazê-lo um antes [dos outros].

O mercado francês quer também turismo de natureza? Sim, é por isso que já estávamos a analisar
antes [da pandemia] porque estamos convencidos que é um dos destinos emergentes de lazer que vão
crescer no futuro.

Por causa da pandemia? Mesmo antes. Tivemos alguma hesitação porque tem um tráfego aéreo
pequeno; e antes de lançar uma rota é preciso avaliar o risco de colocar um avião para estes destinos e
sermos capazes de estimular o tráfego. Mas acho que depois da pandemia este tipo de destinos vão ser
perfeitos.

Há mais planos para o mercado português? Uma base aérea? Até agora, o nosso crescimento tem
estado focado no mercado francês e todas as nossas bases estão em França, também porque estamos
um bocadinho atrasados face à concorrência. Fomos lançados em 2007, por isso temos muito que
recuperar. França foi a área central de desenvolvimento para nós. Há ainda muito que podemos fazer.
Neste momento, esse é o foco.

Querem expandir em França e depois ponderar o estrangeiro? Sim, é esse o plano. E há uma dificuldade
adicional em Portugal para ser específico: há constrangimentos ao nível dos slots. As oportunidades não
eram muitas antes [da pandemia]; talvez isso mude no futuro. Claro que vamos olhar para qualquer
possibilidade a médio prazo. Não no próximo ano, nem possivelmente no seguinte, mas a médio prazo...
Em termos de destino, é dos maiores para nós. Portugal seria um forte candidato se ponderarmos abrir
uma base no estrangeiro.

Mas não em breve. Não nos próximos dois anos.

A TAP recebeu uma Ajuda de Estado. Como vê a situação da empresa? A situação da TAP pode ter
algum efeito para a Transavia? É difícil dizer qual o impacto no futuro. Fomos capazes de retomar a
nossa operação muito rápido para Portugal neste verão e em resultado disso, quando olhamos para o
verão completo - entre abril e outubro - a Transavia France foi o principal operador em termos de
capacidade entre Portugal e França. Fomos capazes de alcançar esta posição talvez mais rápido porque
fomos capazes de realocar capacidade muito rapidamente. Como vai evoluir no futuro não sei, mas
poderá haver algumas oportunidades no futuro ou talvez não. Mas vamos ser muito oportunistas porque
Portugal é um mercado fundamental para nós.

Vão estar atentos para perceber se vai haver slots em Lisboa? Claro. Em Lisboa, mas também no Porto.
Estamos sempre em busca de desenvolvimentos lá. Fizemos isso no passado e fomos bem-sucedidos
em tê-los e vamos tentar o mesmo no futuro.

Mas como vê a situação da TAP? Não quero comentar sobre isso.

Esperam atingir os níveis de 2019 em 2023/2024? Em termos de capacidade, no próximo ano. A
capacidade vai ser mais elevada em 2022 do que em 2019. Será cerca de 15% mais elevada na nossa
rede. A rentabilidade vai depender na qualidade da procura em 2022.

Relativamente ao aeroporto de Lisboa. Qual é a vossa opinião? Tem sido um bocadinho desafiante este
verão em Lisboa porque o aeroporto estava congestionado. Trabalhámos muito com eles mas tivemos
isso em diferentes locais da Europa, porque a velocidade da recuperação, quer em procura quer em
tráfego, nem sempre correspondia pela velocidade de recuperação dos aeroportos. Se o tráfego
aumentar mais, comparando com os níveis pré-pandémicos, vamos precisar de ter essa
correspondência com os aeroportos. Mas estamos ansiosos por ver os desenvolvimentos do Montijo ou
de outros locais porque poderia ser uma forma de crescermos e expandir-mos em Portugal. Se há esse
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atraso, há, e estamos a monitorizar a situação. O importante é que o desenvolvimento das
infraestruturas no aeroporto de Lisboa esteja em conformidade com o aumento de tráfego que temos,
mesmo no próximo ano. Continuamos a debater a questão com o aeroporto.

O que é que a Transavia aprendeu com a pandemia? E o que isso vai significar para a empresa?

Em primeiro lugar, melhoramos em termos de agilidade ao desenhar por exemplo a nossa rede e tirar
partido das oportunidades. Tivemos de redesenhar a nossa rede quase todas as semanas porque um
país estava aberto, o outro fechado, e tínhamos de tomar decisões e calendarizar os voos todas as
semanas. Agora temos essa agilidade e, de uma perspetiva de negócio, isso também nos ajudou a
posicionarmos a capacidade onde a procura é mais elevada. Ainda não estamos 100% num ambiente
estável mesmo na Europa e não sabemos como vai ser o futuro. Sentimos que estamos seguros mas
não sabemos se irá surgir uma nova variante e não o podemos garantir no futuro próximo. Aprendemos
com o que fizemos nos últimos 18 meses e ajudou-nos caso tenhamos de tomar este tipo de decisões
no futuro - deslocar capacidade de um ponto para o outro e colocar a nossa capacidade onde está a
procura.

O governo português, tal como outros governos europeus, têm vindo a dizer que as viagens de curta
distância deveriam ser feitas por comboio. Qual é a vossa posição?

Há duas coisas diferentes. Uma é o que vão ser as regras. Em França, quando há uma alternativa de
comboio, que demore menos de duas horas e meia, não se pode voar ponto a ponto. Por exemplo, a Air
France teve de descontinuar a rota Paris para Bordéus. Depois, teremos a forma como evoluiu a procura
dos clientes. Os clientes vão tomar as suas próprias decisões e o que vemos é que já temos o impacto
no mercado francês interno, onde em alguns sítios as pessoas mudaram para o comboio em vez de
avião. Por isso, os clientes farão as suas escolhas e vamos adaptarmo-nos. O que vamos procurar é ser
complementar aos comboios; onde os comboios não forem relevantes, os aviões poderão ser e as
pessoas vão continuar a querer viajar e vamos voar.

A Transavia vai ter mais aviões no próximo verão. Que tipo de aviões? Qual é o plano de expansão?

Temos apenas um tipo de avião e queremos manter assim porque para uma companhia low-cost
significa muita eficiência em termos económicos. É fundamental manter um tipo de avião e por isso para
nós é Boeing 737 800. E é isso que vamos acrescentar à frota. Temos atualmente 50 e vamos ter mais
11 até abril [de 2022] para termos uma frota de 61 aviões. No verão de 2019, operámos 38 aviões,
por isso, passar de 38 para 61 é um crescimento significativo e é dessa forma que vamos ser capazes
de crescer para Portugal em 26%, mas também para Espanha, quase duplicando a nossa capacidade, e
para a Grécia. Por isso, crescendo na nossa rede, mas crescendo para os nossos principais mercados e
onde já vimos a retoma da procura neste verão.

Há vários low-cost na Europa. Acredita que vai haver consolidação?

Poderá acontecer. Quando há uma disrupção económica forte muitas vezes alguns saem destas crises
mais fortes, com muita liquidez, e alguns saem das crises com mais dificuldades. Por isso, é o período de
tempo em que se vê movimentações nos negócios. Há companhias pequenas mais isoladas. É difícil
prever porque depende nomeadamente da velocidade da recuperação, etc. Mas já vimos algumas
tentativas, que falharam.

A jornalista viajou a convite da Transavia
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“Voltámos a trabalhar com agências de viagens”, diz a presidente
da TAP
Christine Ourmières-Widener, presidente executiva da TAP

Retomar as relações com as agências de viagens é uma das principais missões da nova presidente da
TAP, que reconhece que houve falhas nesta matéria. “Recomeçámos a falar com o mercado e a
restabelecer relações com as agências de viagens, a perguntar-lhes o que podemos fazer para voltar, a
dizer-lhes que gostamos de trabalhar com elas”, explica Christine Ourmières-Widener. Por alguma razão,
a TAP perdeu esta ligação, lamenta. “Estivemos desligados das agências de viagens em Portugal por
algum tempo, agora estamos a trabalhar com elas de novo.” Porquê esse corte? “Honestamente, não
sei o que aconteceu, mas o passado é o passado.” A gestora, que esta semana visitou os Açores, diz
que reconstruir as relações anteriores “vai demorar tempo. Vai ser passo a passo”. “Queremos retomar
com os operadores de viagens e não só em Portugal, estamos a fazer isso também na Europa.”

Christine Ourmières-Widener adianta que irá este mês ao Brasil com a administradora executiva para a
área comercial, Silvia Mosquera. É um mercado, salienta, cuja ligação se atenuou por causa da crise e
que precisa de ser trabalhado, até porque é o principal destino da TAP. “Há muito trabalho a fazer”,
reconhece. A presidente da TAP nega que a KLM, a Air France e a Lufthansa estejam a voar mais para o
Brasil do que a TAP. “Não é verdade. A nossa capacidade em número de destinos para o Brasil é
definitivamente a nossa força, e nós vamos mantê-la.”

Não é verdade que a KLM, a Air France e a Lufthansa estejam a voar mais para o Brasil do que a TAP, diz
Christine Ourmières-Widener

No Brasil há vários nós a desatar. A gestora diz que não está ainda decidido vender a empresa de
manutenção e engenharia VEM — um sorvedouro de dinheiro e fonte permanente de perdas nas últimas
décadas. É uma hipótese que esteve em cima da mesa no âmbito do plano de reestruturação, mas pode
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deixar de estar. “Vou estar no Brasil no final deste mês não só para visitar as nossas equipas mas para
visitar a VEM e algumas entidades no Brasil. Quero ver a infraestrutura. É um processo complexo, é uma
história longa. Já perdi bastante tempo a olhar para essa questão. Faz parte de um plano mais
alargado.” Afirma que a VEM está “a fazer um bom trabalho, mantendo os clientes que tem há bastante
tempo”. No final do mês se ficará a saber quais os planos para esta empresa brasileira.

A gestora diz que a companhia brasileira Azul — onde o anterior acionista da TAP, David Neeleman, tem
uma importante participação — mantém-se como parceira. Sobre os acordos estudados no tempo de
Neeleman, que iriam permitir à Azul gerir as reservas da TAP no Brasil, ficando a TAP com a gestão das
reservas da Azul em Portugal, Christine afirma que é um assunto a estudar. “Vamos ver o que poderá
otimizar o nosso desempenho, o Brasil é um país estratégico mas ainda não há nenhuma decisão.”

 

 

Reproduzir Vídeo

Sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, a presidente da TAP não quer tomar posição, mas
considera que é fundamental saber com antecedência, já que a transferência para uma nova
infraestrutura é um processo complexo que demora anos a preparar. E alerta para os constrangimentos
do atual aeroporto. “Sim, estou preocupada com a recuperação do tráfego, o crescimento da TAP no
futuro... A visibilidade sobre o que teremos ao nível de infraestruturas é crítico para a estratégia de longo
prazo. Temos tido boas conversas com a ANA, a ANAC e a NAV. Temos algumas ideias para otimizar as
operações no aeroporto de Lisboa enquanto esperamos pelo novo.”

Embora remeta para o Estado, como acionista, a definição da estratégia e a decisão sobre um futuro
parceiro, a presidente da TAP reconhece que é importante participar no processo de consolidação.
“Quando alguém decide casar, não é só por a noiva ser sexy, tem de se pensar mais à frente, num
prazo de 20 a 30 anos. Tem de se definir porque é importante fazer uma parceria”, sublinha. “O Governo
já disse que um parceiro industrial será bem-vindo, e penso que é o caminho a seguir. A consolidação é
chave.” No longo prazo, diz, é importante perceber que papel o Estado quer para a TAP. “Terá de ser
estudado cuidadosamente.”
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OPÇÃO TURISMO

08/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

Portugal em risco moderado em mapas sobre viagens na UE
O Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) actualizou ontem (07)
os mapas de indicadores combinados, para decisões sobre viagens na União Europeia
(UE).

O Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) actualizou ontem (07) os mapas de
indicadores combinados, para decisões sobre viagens na União Europeia (UE).

Na actualização agora realizada, os Açores recuam da categoria mais favorável, a verde, para a de risco
moderado, a laranja, na qual se encontram todas as outras regiões de Portugal.

Assim, todas as regiões de Portugal são agora consideradas de risco moderado para a covid-19 nos
mapas do Centro Europeu para Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), para decisões sobre viagens
na União Europeia (UE).

Recorde-se que na semana passada, os Açores tinham passado para a ‘lista verde’, depois de terem
estado na ‘lista laranja’. Também nesta categoria de risco moderado está a Madeira já há algumas
semanas.
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NOTÍCIAS AO MINUTO

10/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Planos para viajar? Índia, Bali e Vietname vão reabrir ao turismo
Conheça aqui as datas de reabertura para cada um destes destinos asiáticos.

Depois de um ano com fronteiras encerradas devido à pandemia, marcar viagem para a Índia, Bali ou
para o Vietname vai ser novamente possível.

O governo indiano anunciou, na quinta-feira, que vai conceder vistos de turista para visitantes
estrangeiros pela primeira vez em 18 meses.

Os turistas que cheguem em voos charter poderão obter o visto a partir de 15 de outubro. Para outros
voos, os vistos serão apenas autorizados a partir de 15 de novembro.

A decisão foi tomada depois de uma queda no número de novos casos no país nas últimas semanas.

Já a ilha indonésia de Bali vai reabrir ao turismo internacional a 14 de outubro, após mais de dois meses
de restrições devido ao novo coronavírus, mas apenas para um número limitado de países. São eles o
Japão, a China, a Coreia do Sul, o Dubai e a Nova Zelândia.

Ainda assim, segundo o ministro Luhut Pandjaitan, os visitantes vão ter que cumprir uma quarentena de
oito dias à chegada ao país.

O Vietname, por sua vez, planeia reabrir os destinos turísticos mais importantes já a partir de dezembro
para turistas vacinados, desde que provenientes de países considerados de baixo risco. A reabertura total
só deverá acontecer em junho de 2022.

O país anunciou em setembro que reabriria a popular ilha turística de Phu Quoc para turistas estrangeiros
vacinados neste mês, mas a reabertura foi adiada para novembro.

Depois de Phu Quoc, outras zonas turísticas vietnamitas, como a baía de Ha Long, a cidade histórica de
Hoi An, a estância balnear de Da Lat e o destino de praia de Nha Trang vão seguir-se, com um fluxo

15/21



controlado.

Leia Também: Cabo Verde destaca qualidade no turismo após formar 2.500 profissionais

16/21



PÚBLICO

09/10/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

FUGAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 15000

instaFugas
Quer ver as suas fotografias no nosso feed do Instagram? Use as hashtags
#FugasPorPortugal ou #FugadoViajante. Vamos seleccionar as melhores
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CORREIO DE LAGOS

11/10/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

11.ª edição da Rota do Petisco prestes a chegar ao fim com
prémios para oferecer
É já este domingo que nos despedimos da 11.ª edição da Rota do Petisco, que desde 10
de Setembro oferece aos petiscadores a oportunidade de provarem 292 petiscos a partir
dos melhores produtos da região do Algarve.

É já este domingo que nos despedimos da 11.ª edição da Rota do Petisco, que desde 10 de
Setembro oferece aos petiscadores a oportunidade de provarem 292 petiscos a partir dos
melhores produtos da região do Algarve. 

Esta odisseia gastronómica está prestes a chegar ao fim, pelo que o melhor é aproveitar o tempo que
lhe resta, até 10 de Outubro, para carimbar os "destinos" que lhe faltam no passaporte do evento,
incluindo alguns mais distantes, de outros países, a partir da Rota do Mundo.

De Odeceixe à Ilha de Tavira, este ano foram 11 os municípios parceiros com petiscos a apresentar e
que a equipa da Rota do Petisco fez questão de visitar na sua iniciativa do "Dia do Município", um dia
especialmente dedicado a cada um dos municípios, com o encontro da equipa com o executivo e
representantes de cada autarquia e interacção com estabelecimentos e petiscadores que foi encontrando
pelo caminho, oferecendo brindes do evento.

No âmbito desta iniciativa, houve também um concerto da Orquestra Ligeira de Lagos e, no Dia Mundial
do Turismo, a Presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, partilhou a sua
mensagem sobre a Rota do Petisco pretendendo «saudar os restaurantes que aderiram à Rota e pedir-
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lhes que continuem a investir nesta gastronomia. É de facto, uma das formas de nos distinguirmos
também do resto da Europa e Mundo. Sejamos turistas dentro da nossa própria terra e valorizemos a
Rota do Petisco que é um projecto nosso e que gostaríamos que continuasse a crescer».

.

«Experienciar sabores e sensações
num Algarve que tanto tem para ver e
visitar»
O Presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, deu também o seu
testemunho à Organização, reconhecendo a potencialidade do evento na dinamização da actividade
turística da região, muito marcada pela sazonalidade, algo que o projecto tenta combater ao concretizar
o roteiro gastronómico após a época alta.

«A ampla adesão de 292 estabelecimentos do nosso destino é reflexo da riqueza e diversidade dos
nossos restaurantes que abrem o apetite a quem embarca nesta viagem. Esta é uma excelente iniciativa
de promoção e dinamização da região, sabendo que o paladar de quem adquire o passaporte, percorre a
rota e descobre as diferentes ementas disponíveis nos restaurantes aderentes nunca mais irá esquecer o
Algarve», comenta.

.

Vote nas Melhores Ementas e Espíritos
da Rota
Para concorrer ao Prémio Especial da Rota – uma estadia de duas noites para duas pessoas, com
pequeno-almoço incluído, no hotel de 4* Vila Petra em Albufeira – terá de ser criativo e escrever uma
frase para slogan do evento que inclua as palavras “Rota do Petisco”. A  frase é submetida no formulário
que pode encontrar no website www.rotadopetisco.com, onde os petiscadores são desafiados também
a eleger quais são, para si, as 10 Estrelas da Rota do Petisco 2021, nas modalidades de Melhor Ementa e
Melhor Espírito.

.

Carimbe o Passaporte, partilhe
Fotografias e Ganhe Prémios
Em 2021 a Rota do Petisco volta a dar prémios. Após percorrer, pelo menos, 12 paragens do roteiro
gastronómico poderá habilitar-se a prémios, entre estadias e experiências diversas, como uma
massagem ou tatuagem, de 22 parceiros do evento. Para tal, basta fotografar 12 carimbos diferentes
do seu Passaporte e enviar para premios.rotadopetisco@gmail.com ou pelo WhatsApp 910 174 814.

Através da Rota das Imagens são ainda premiadas as três melhores fotografias, partilhadas nas redes
sociais por petiscadores, com a hashtag #rotadopetisco2021. Esta Rota conta com a parceria de André
Mota – Fotografia e Vídeo.

Para mais informações consulte o website www.rotadopetisco.com.

(Link)
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https://teiadimpulsos.us3.list-manage.com/track/click?u=79c890ec9173759ba4cc8c685&id=48cefd4454&e=8b1f204d85
mailto:premios.rotadopetisco@gmail.com
https://teiadimpulsos.us3.list-manage.com/track/click?u=79c890ec9173759ba4cc8c685&id=bc3b56f943&e=8b1f204d85
https://correiodelagos.com/turismo-negocios/11-edicao-da-rota-do-petisco-prestes-a-chegar-ao-fim-com-premios-para-oferecer/
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Não é tempo para ilusionismos
Por: Rosália Amorim
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