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Carta de alforria às Entidades Regionais de Turismo
Olhando para os números do T urismo este ano percebemos o aparecimento da linha da
esperança
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Estrangeiros estão a cancelar reservas no Algarve e em Lisboa
O sector do turismo e da restauração ficou agradado com o que consideram ser medidas
moderadas de combate à pandemia apresentadas por António Costa. Apesar disso, há
um problema nos hotéis, sobretudo no Algarve e em Lisboa

Foi um respirar de alívio para o sector do turismo ouvir o anúncio de António Costa sobre novas
restrições face ao novo aumento de casos de covid-19 - e que acabaram por ser 'light' face aos receios
de um cenário mais negro, envolvendo o fecho da economia e limites de horários, de capacidade ou
mesmo de deslocações entre concelhos.

As restrições anunciadas para hotéis e restaurantes envolvem, a partir de 1 de dezembro, uso
obrigatório de máscara, além da apresentação à entrada de certificado de vacinação, de recuperação ou
de um teste negativo. Certificados passam a ser obrigatórios para entrar em hotéis, restaurantes,
ginásios ou eventos com lugares marcados, segundo anunciou Costa.

"Do mal o menos: o certificado digital para nós não é um problema - é claro que atrapalha um pouco a
operação mas permite às empresas trabalhar. E o que queremos é que nos deixem trabalhar", frisa Ana
Jacinto, secretária-geral da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

Para os restaurantes seria crítico nesta fase que as restrições implicassem limites de horários de
funcionamento, de pessoas por mesa ou outras regras pesadas com impacto direto no funcionamento
ou mesmo nas deslocações das pessoas.

"A nossa expectativa era de que houvesse bom senso, medidas equilibradas e exequíveis e que não
impactassem no funcionamento dos operadores económicos ou na vida das pessoas", refere a
responsável da AHRESP.

"Já estamos longe do cenário de há um ano. Temos 87% das pessoas vacinadas com as doses
completas, 850 mil já tomaram a terceira dose de reforço e há 1,6 milhões de vacinados contra a gripe",
lembra Ana Jacinto.
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Tornar obrigatório o certificado de vacina para entrada nos restaurantes "não é dramático, já houve
tempos em que tivemos de lidar com essa situação", refere a secretária-geral da AHRESP.

"O mês de dezembro é muito importante para pastelarias e restaurantes, é importante que estivessem a
trabalhar nesta época", conclui Ana Jacinto.

Também para a Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), "a maior preocupação era haver restrições
às viagens e à atividade económica, isso é que defendíamos que não podia acontecer", salienta a vice-
presidente executiva, Cristina Siza Vieira.

"Agora que atingimos um grau elevado de vacinação, não fazia sentido haver restrição de atividade, de
horários ou de capacidade", refere ainda.

A apresentação de certificados covid em hotéis, eventos ou outros espaços fechados "já é o nosso
território conhecido, cria um pouco mais de ruído para a operação mas já foi assim e volta a ser assim",
faz notar Cristina Siza Vieira. "Ter de fazer um autoteste é banal, já não aflige ninguém."

Uma das 'pontas soltas' para a AHP a nível dos certificados digitais europeus é o caso dos britânicos, que
estão fora da UE. Mas, segundo anunciou António Costa, todos os turistas, independentemente da
nacionalidade, ficam obrigados a apresentar teste negativo antes de entrar em Portugal.

Mas o aumento de casos de covid em Portugal já está a gerar um movimento de cancelamentos,
sobretudo em hotéis do Algarve e de Lisboa, por parte de estrangeiros.

"Havia muito boas expectativas para o Natal e a passagem de ano mas está a verificar-se que as
próprias pessoas se estão a coibir e estamos a verificar cancelamentos de reservas, sobretudo no
Algarve e em Lisboa", constata a responsável da associação hoteleira.
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Isolar até testar negativo. Reino Unido aperta regras na chegada
de passageiros
Máscaras voltam a ser obrigatórias nas lojas e transportes públicos. Medidas devem ser
revistas daqui a três semanas.

Todos os passageiros que aterrem no Reino Unido vão ser obrigados a isolar-se até que consigam
apresentar um teste PCR negativo à Covid-19. A medida foi anunciada este sábado pelo primeiro-
ministro britânico, Boris Johnson, que anunciou também o regresso do uso obrigatório de máscaras em
lojas e nos transportes públicos.

"Temos agora de ir mais longe e implementar um novo regime de testes", disse Johnson numa
conferência de imprensa organizada em pouco tempo e apenas algumas horas depois de terem sido
confirmados os dois primeiros casos da nova variante Omicron na Grã-Bretanha. Os viajantes vacinados
que entrem no país vão ter de fazer um teste PCR em vez do de antigénio, como sucedia até aqui.

"As novas regras acrescentam a exigência de isolamento enquanto se aguarda um resultado negativo,
tornando o regime significativamente mais duro, numa tentativa de travar a propagação da nova
estirpe", disse o primeiro-ministro britânico, que promete rever as medidas dentro de três semanas,
ainda antes do Natal.

"Neste momento, esta é uma linha de ação responsável", acrescentou, antes de expressar alguma
esperança num Natal mais festivo do que o do último ano.

Boris Johnson, que antes do verão tinha levantado todas as limitações em Inglaterra, sublinhou na
conferência de imprensa a importância de "ganhar tempo", minimizando os contágios, até que os peritos
determinem o efeito da nova variante, que, disse, "parece transmitir-se muito rapidamente" e "entre
pessoas com a vacinação completa".

Os dois casos de contaminação com a nova variante do coronavírus SARS-CoV-2 foram detetados em
pessoas "ligadas a uma viagem à África do Sul", tinha anunciado previamente o Ministério da Saúde
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britânico.

"A agência de segurança sanitária britânica [UKHSA, na sigla em inglês] confirmou que dois casos de
covid-19 com mutações compatíveis com B.1.1.529 foram identificados no Reino Unido", revelou o
ministério num comunicado.

Na nota acrescenta-se que as zonas afetadas são a localidade de Chelmsford, no condado de Essex,
próximo de Londres, e a cidade de Nottingham, no centro de Inglaterra.

O ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, anunciou que mais quatro países passaram a estar incluídos na
lista de territórios cujos habitantes, a partir das 04:00 TMG de domingo (mesma hora em Lisboa), não
podem viajar para o Reino Unido (a não ser que se tratem de cidadãos britânicos e que devem observar
uma quarentena num hotel designado).

5/63



SAPO

28/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 34000

Apesar do aumento dos casos de covid-19 e das restrições
planeadas, portugueses enchem hotéis para Natal e Ano Novo
O número de casos de covid-19 continua a aumentar, mas tal não tem dissuadido os
portugueses de reservar estadias para o Natal e a Passagem de Ano. Ocupação tem
atingido níveis próximos de pré-covid e viagens para destinos como Madeira, Brasil ou
Cabo Verde estão esgotadas.

De acordo com o Jornal de Notícias, a ameaça para a saúde pública que a subida dos casos de covid-19
tem representado não tem intimidado os portugueses, que estão a levar viagens a esgotar e hotéis a
ficarem lotados para o Natal e o Ano Novo.

Nuno Mateus, vice-presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) e
diretor do operador turístico Solférias, informa o jornal de que “há algum tempo que estão esgotados os
lugares para Cabo Verde, Funchal, há poucos lugares para Porto Santo e Brasil”.

Parte da razão prende-se com uma redução da oferta de destinos, já que muitos estão “ainda fechados
devido à covid-19”. Assim, menos de seis mil pessoas encheram dez charters para o Porto Santo,
quatro para o Funchal, outros tantos para o Brasil e ainda um para a República Dominicana. Também os
voos regulares têm vindo a esgotar, apesar das agências ainda estarem cerca de 40% abaixo dos
valores pré-pandemia.

Quanto a hotéis em solo nacional, muitos ou já esgotaram a sua capacidade, ou estão perto de que tal
aconteça, em destinos como a Covilhã, Porto ou Lisboa. No Grupo Vila Galé, muitas das suas unidades
estão já esgotadas nas datas de Natal e Ano Novo, e no grupo Stay Hotels o mesmo está perto de
acontecer.

Recorde-se que, a partir de 1 de dezembro, não só passará a ser obrigatório apresentar certificado ou
teste negativo para aceder a serviços de alojamento, como também os testes à chegada de Portugal
serão obrigatórios, seja qual for o ponto de origem e seja qual for a nacionalidade do passageiro.
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De resto, o Governo fixou uma coima de 300 a 800 euros para quem entrar em território nacional por
via terrestre, marítima e fluvial sem apresentar teste negativo à covid-19, refere o diploma que altera as
medidas no âmbito da pandemia.
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Passagem de ano esgota charters para ilhas e estrangeiro
Portugueses não abdicam de viajar. Há hotéis sem vagas para as festas em Lisboa,
Porto, serra da Estrela e Alentejo, com ocupação pouco abaixo dos valores pre-covid
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Identificados 13 casos da variante Ómicron em Portugal
Os ensaios preliminares do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e a Direção-
Geral da Saúde ″sugerem fortemente″ que todas as infeções estão associadas aos
jogadores da B SAD.

Estão confirmados 13 casos da nova variante Ómicron em Portugal. O Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge (INSA) e a Direção-Geral da Saúde (DGS) adiantam que todas as amostras
positivas estão "associadas a casos de infeção de jogadores do B SAD, dado que um dos casos positivos
terá tido uma viagem recente à África do Sul".

Em comunicado enviado às redações, o INSA e a DGS referem que "os ensaios preliminares efetuados
no INSA sugerem, fortemente, que todos os 13 casos associados aos jogadores da B SAD estejam
relacionados com a variante de preocupação Ómicron".

O INSA indica ainda que as autoridades de saúde determinaram o "isolamento profilático dos contactos
dos casos de infeção associados a este surto, independentemente do estado vacinal e do nível de
exposição".

Foram também analisadas amostras de 218 passageiros de um voo com origem em Maputo que
aterrou no dia 27 de novembro, no aeroporto de Lisboa. No que diz respeito a este voo, foram
detetados dois casos positivos, um associado à variante Delta e outro que "não permite a correta
identificação", sendo que o INSA já iniciou a "sequenciação do genoma para confirmação final destes
casos".

"As autoridades de saúde em todo o território reforçam a vigilância epidemiológica, procedendo à
implementação de medidas de controlo, com o isolamento profilático dos contactos de casos de infeção
pela variante Ómicron ou com história de viagem à África Austral nos 14 dias anteriores,
independentemente do estado vacinal, pelo princípio da precaução em saúde pública. Também o INSA
continuará a realizar a monitorização das variantes genéticas do novo coronavírus de modo contínuo
através da análise de amostragens com representatividade nacional, bem como a análise de casos
suspeitos que sejam identificados pelas autoridades de saúde ou pelos laboratórios colaboradores",
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acrescenta a nota.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul e os primeiros casos no
mundo foram detetados há 15 dias. Esta nova variante é motivo de preocupação devido às mais de 30
mutações que foram identificadas. Foi considerada uma "variante de preocupação" pelo grupo de peritos
da OMS na sexta-feira, exigindo uma monitorização especial por laboratórios de todo o mundo.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19

12/63



PÚBLICO

29/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Corrida para Capital Europeia da Cultura arranca com 12 cidades
e fica mais estreita em 2022
Escolha final só deverá ser conhecida em 2023, mas há uma pré-selecção logo no início do
próximo ano. Entre ilhas, Norte e Sul, há uma dúzia de cidades candidatas.

As cidades que querem ser Capital Europeia da Cultura (CEC) em 2027, ano em que o título volta a
Portugal, tiveram que submeter as candidaturas até dia 23 de Novembro. O Gabinete de Estratégia,
Planeamento e Avaliações Culturais (GEPAC), a unidade do Ministério da Cultura que conduz o processo,
confirma a recepção de 12 documentos: vieram de Aveiro, Braga, Coimbra, Évora, Faro, Funchal,
Guarda, Leiria, Oeiras, Viana do Castelo, Ponta Delgada e de Vila Real. Pelo caminho ficou Bragança, que
tinha anunciado a intenção, mas não chegou a avançar.

A partir daqui, o calendário acelera: a audiência de pré-selecção das cidades candidatas ocorrerá “entre
finais de Fevereiro e inícios de Março de 2022”, aponta o GEPAC, sendo que a lista dessas seleccionadas
será anunciada no final da reunião. Entre Dezembro do próximo ano e Janeiro de 2023 será conhecida a
cidade que sucede a Lisboa 1994, Porto 2001 e Guimarães 2012. A localidade portuguesa que será CEC
em 2027, partilhando o título com uma cidade letã, tem direito a um apoio de 25 milhões de euros do
Ministério da Cultura.
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Aveiro. Terra velha que faz de novo
Independentemente da escolha do júri, o presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves,
garante que o que está escrito sobre investimento em programação cultural e equipamentos será
cumprido. Dá o exemplo da reabilitação do Teatro Aveirense e do lançamento do Festival dos Canais
como parte desse percurso.

O autarca percorre os pilares da candidatura: “Cultura, que tem em si o património de terra velha, de
mais de novo séculos de história; ambiente, de uma cidade que vive numa relação muito próxima com a
água e num equilíbrio que nem sempre foi fácil; tecnologia, que se mistura com a criatividade cultural e a
alma aveirense e que se caracteriza por esta forma de estar muito empreendedora e lutadora”.
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Foto

Adriano Miranda

Braga. A participação e o legado
No terreno desde 2018, a candidatura de Braga tem sido construída com base numa “extensa consulta à
população”, refere a coordenadora executiva Joana Meneses Fernandes. A candidatura quer aumentar a
participação dos cidadãos, a relação com a Natureza e com a Europa e capacitar o sector cultural
regional. Há também um lado de reorganização das infra-estruturas culturais da cidade previsto no
processo, diz.

A candidatura aposta na relação com as cidades que lhe são próximas, mas também com a Galiza.
Braga abraça o factor da proximidade geográfica a Guimarães, a última cidade portuguesa que recebeu o
título. “Não sendo esse o critério [para a escolha do júri], estará sempre presente”, diz a coordenadora.
“Por isso é que tentámos, no dossier de candidatura, dar alguma continuidade ao legado de Guimarães”.
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Paulo Pimenta

Coimbra. Pacto para a mudança
Coimbra escolheu “Correntes de Mudança” como tema-chapéu de uma candidatura que está a ser
coordenada pelo mágico Luís de Matos. Num processo que se quer “o mais transversal, participado e
transformador possível”, Luís de Matos diz que o ano da CEC tem o mérito de “retirar a discussão do
âmbito dos ciclos autárquicos”.

Ao longo de três anos e meio, afirma o coordenador, o projecto tem vindo a ser trabalhado
“directamente com os agentes culturais, pensadores e força políticas”. Desse labor já resultou a
aprovação de um Pacto de Cidade para recolher o consenso político em Coimbra em torno da
candidatura e a criação de um concelho municipal da Cultura.

No dia 1 de Dezembro, a equipa vai tornar público o documento que entregou como candidatura.
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Sara Jesus Palma

Évora. Uma candidatura do Alentejo
“A base fundamental é a identidade de Évora e do Alentejo”, introduz o presidente da Câmara Municipal
de Évora, Carlos Pinto de Sá. Nesta descrição entra a relação com a Natureza e os animais que
compõem a paisagem alentejana, “a cultura levantada do chão, do campo, da terra” e elementos
patrimoniais como o cante ou o centro histórico da cidade.

Apesar de Évora ter avançado, destaca o autarca, “esta é uma candidatura da região”, que conta com o
apoio da Direcção Regional da Cultura e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Alentejo, da universidade local, da Fundação Eugénio de Almeida, entre outras entidades. A equipa é
coordenada pela ex-directora do Teatro Viriato (Viseu), Paula Mota Garcia.
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Faro. Posição de fronteira
Um ponto-chave na candidatura de Faro, diz o coordenador Bruno Inácio, é a posição geográfica. “É um
elemento importante: permite-nos encetar um diálogo intercultural e intercontinental que é importante
no momento que a Europa atravessa”. Também não ignoram os problemas com as alterações climáticas
e o denso turismo que caracterizam a região.

Daí que, neste caminho de formulação da candidatura, Faro tenha passado por projectos que procuram
responder a essas questões através de soluções “ligadas à comunidade, à sustentabilidade e às artes”,
refere o coordenador. Outra parte do trabalho foi fazer um estudo prospectivo sobre o estado de cultura
no Algarve e sobre a possibilidade de novos caminhos para o sector no futuro.
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Andreia Gomes Carvalho

Funchal. “Um ponto de encontro”
A capital madeirense lançou-se na empreitada há um ano, com a apresentação do artista plástico Rigo
23 como comissário. Na altura, ao PÚBLICO, Rigo destacava o Funchal como “um ponto de encontro”,
pela sua vocação Atlântica e proximidade a África. Já em Março deste ano, um desentendimento com a
autarquia levou ao afastamento do artista. A Câmara Municipal do Funchal (CMF) criou uma equipa de
missão que, segundo o site da candidatura, desenhou um Plano Estratégico Municipal para a Cultura com
um horizonte até 2031.

O PÚBLICO contactou a CMF, mas o presidente, Pedro Calado (que assumiu funções em Outubro deste
ano), não esteve disponível para prestar declarações por motivos de agenda, justificou o gabinete de
comunicação da autarquia. 
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Paulo Rica

Guarda. Diálogo inter-geracional
O arquitecto Pedro Gadanho, que esteve à frente do Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia (MAAT),
assumiu a direcção executiva da candidatura da Guarda. O desenho do processo, explica Gadanho, parte
da ideia de regeneração: “Demográfica, para combater o processo de despovoamento através de
indústrias criativas; territorial, que tem a ver com uma nova lógica metropolitana marcada pelo rural e
ecológica”. Este tema é também um jogo fonético com regenerations, em inglês, para estabelecer
diálogo inter-geracional.

Uma das iniciativas que nasceram no seio da candidatura já passou do papel para o terreno. No Verão de
2021, arrancou actividade do Centro Internacional de Dramaturgia, com direcção do actor e encenador
Marcos Barbosa.
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Nuno Ferreira Santos

Leiria. Um Museu na Aldeia
A possibilidade de uma candidatura começou a ser falada em 2015. De lá para cá, foi constituída a Rede
Cultura 2027, uma plataforma que junta 26 municípios, associações da região e politécnicos (entre
outras entidades) para construir o caminho para a capital europeia. Os principais eixos deste projecto,
refere o presidente do conselho estratégico da candidatura de Leiria, João Bonifácio Serra, que esteve à
frente de Guimarães 2012, passam por “encarar a arte e a cultura como forma de capacitar o território”,
pela “escolha de parceiros” que não são apenas adereços e por reflectir sobre que novos formatos
devem entrar no processo. A Rede Cultura já tem programação no terreno, com actividades que
envolvem a comunidade como o Museu na Aldeia, uma iniciativa que percorre ambientes rurais isolados.
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Oeiras. Inclusão e desenvolvimento
Faz de um ambicioso plano de infra-estruturas a espinha da sua candidatura. Este momento corresponde
a um terceiro ciclo de desenvolvimento – que se sucede ao da inclusão social e do desenvolvimento
empresarial – do município da área metropolitana de Lisboa, sublinha o comissário da candidatura e ex-
secretário de Estado da Cultura, Jorge Barreto Xavier.

Um centro cultural em Linda-a-Velha, um Museu do Tejo na Bateria do Areeiro ou um centro de arte
contemporânea no Convento da Cartuxa são alguns dos projectos que serão avançados por Oeiras
“com ou sem CEC”, diz o comissário. Sobre a possibilidade de a localização privilegiada poder ser uma
desvantagem nesta corrida, Barreto Xavier lembra que a CEC “não é fundo de desenvolvimento
regional”.

Ponta Delgada. Embaixada marítima
A cidade funciona como posto avançado, mas a proposta é de todo o arquipélago, diz o director artístico
da candidatura de Ponta Delgada, António Pedro Lopes. Ao longo deste caminho, a candidatura quer
abordar questões ligadas à situação geográfica, às relações entre cultura, natureza e história,
constituindo-se como “um projecto de democracia cultural, com novas narrativas e personagens que
ganhem voz”. Os Açores são uma “embaixada marítima da Europa no caminho para a América”,
descreve o director, e “já ganharam” com este percurso. “Envolvemos 400 pessoas nas nove ilhas e
diáspora. Já valeu a pena pelo processo de imaginar o futuro”, diz o responsável, habituado a agitar as
águas da cultura no arquipélago com o Festival Tremor.
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Viana do Castelo. Ofícios e artes tradicionais
O vereador da Cultura do município de Viana do Castelo, Manuel Vitorino, diz que este “sonho colectivo”,
que é a candidatura da cidade a CEC, procura conjugar a oferta cultural com o desenho de ofertas
urbanas sustentáveis. Com o mote “Viana, um mar de cultura”, o percurso que foi apresentado
oficialmente em Setembro (mas que já antes tinha sido anunciado), prevê projectos como o Museu do
Mar ou um centro interpretativo de “ofícios e artes tradicionais” da cidade minhota, como o estuque. O
comissário da candidatura é o professor catedrático de história da arte, Gonçalo de Vasconcelos e
Sousa.

O início deste caminho, garante Manuel Vitorino, “já permitiu mobilizar cidadãos e instituições culturais
num projecto de planeamento e esse é o maior ganho”.
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Paulo Rica

Vila Real. Afirmar o território 
A cidade transmontana foi a última a entrar no comboio das candidaturas, com a intenção a ser
anunciada apenas em Julho de 2021. Parte deste processo que assume “Movemos Montanhas” como
lema é tecido em linho da Agarez, uma matéria-prima regional. A vereadora da Cultura da Câmara
Municipal de Vila Real, Mara Minhava, refere que “entrar nesta competição tem sido uma forma de
afirmar o território, de mostrar que a Cultura é um instrumento de emancipação, inclusão e
participação”.

Apesar de esta ser uma candidatura da cidade, destaca a responsável, Vila Real conta com o apoio dos
seus vizinhos da Comunidade Intermunicipal do Douro, que junta 19 concelhos.
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Manuel Roberto
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OMT: Turismo mundial deve perder 1,78 biliões de euros em
2021
O setor do turismo mundial deverá perder dois biliões de dólares (1,78 biliões de euros),
este ano devido a restrições ligadas à pandemia de covid-19, disse no domingo a
Organização Mundial do Turismo (OMT).

Esta estimativa, semelhante às perdas sofridas em 2020, surge à medida que foram introduzidas novas
restrições, particularmente na Europa, para lidar com uma nova vaga da epidemia e evitar que a variante
Ómicron, detetada pela primeira vez na África do Sul, se espalhe por todo o mundo.

Estes últimos desenvolvimentos mostram que "a situação é totalmente imprevisível" e que o setor do
turismo não está imune a perigos suscetíveis de causar "enormes danos" económicos, disse à agência
francesa AFP, o Secretário-Geral da OMT, Zurab Pololikashvili.

Segundo a agência especializada das Nações Unidas, que realizará a sua Assembleia Geral em Madrid,
Espanha, de 30 de novembro a 03 de dezembro, as chegadas de turistas internacionais deverão
permanecer este ano "70 a 75% mais baixas" do que antes da pandemia.

"A crise no setor do turismo é histórica, mas o turismo tem a capacidade de recuperar rapidamente",
disse Zurab Pololikashvili, que espera que 2022 seja um ano muito melhor do que 2021.

Segundo o barómetro publicado pela agência das Nações Unidas, as chegadas de turistas internacionais
"recuperaram durante a estação do Verão", sugerindo uma melhoria após um início lento do ano, graças
"à rápida progressão das vacinas".

Contudo, "o ritmo da recuperação continua a ser desigual em todo o mundo", refere um comunicado da
OMT, atribuindo essa situação a "diferentes restrições de mobilidade, taxas de vacinação e confiança dos
viajantes".

Durante o terceiro trimestre, algumas ilhas das Caraíbas, bem como vários destinos do sul da Europa e
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do Mediterrâneo, registaram "chegadas próximas de (...) ou mesmo superiores" aos níveis de 2019,
disse a organização sediada em Madrid.

Outros países, contudo, praticamente não viram turistas, nomeadamente na Ásia e na região do Pacífico,
onde muitos Estados ainda proíbem viagens "não essenciais".

De acordo com a OMT, 46 países permanecem nesta fase completamente fechados aos turistas, ou
seja, um em cada cinco destinos, e 55 estão parcialmente fechados. Em contrapartida, quatro países
levantaram todas as restrições: Colômbia, Costa Rica, México e República Dominicana.

Esta situação cria "confusão" e dificulta a retoma da atividade, diz a agência das Nações Unidas, que
apela aos países para "harmonizar" os seus protocolos, tirando partido dos progressos ligados à
"vacinação" e às novas "aplicações digitais".

Devido às incertezas que rodeiam a evolução da epidemia, a OMT não apresenta, nesta fase, uma
estimativa do número de turistas que poderiam viajar para o estrangeiro em 2022. Mas adverte que a
recuperação será "lenta" e "frágil".

As "taxas de vacinação desiguais" e "novas estirpes de covid-19", incluindo a variante Ómicron, poderão
dificultar esta "recuperação", sublinha a organização, que também teme os efeitos do "recente aumento
dos preços do petróleo" nas viagens.

Face a estes obstáculos, só uma "resposta coordenada" dos países permitirá "restaurar a confiança dos
consumidores", conclui a OMT, que planeou debater estas questões na sua Assembleia Geral na capital
espanhola.

A reunião, que contará com a participação de representantes dos 159 estados-membros, estava
inicialmente agendada para Marraquexe, Marrocos. No entanto, Marrocos decidiu não acolher o evento
devido ao ressurgimento dos casos covid-19 em muitos países.

27/63



JORNAL DE NOTÍCIAS

29/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Variante ómicron espalha-se mas sem sinais de perigo |
Passageiros sem teste arriscam coima até 800 euros
Variante ómicron espalha-se mas sem sinais de perigo | Passageiros sem teste arriscam
coima até 800 euros
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Governo não paga subsídio de risco a inspetores do SEF nos
aeroportos
Ministério da Administração Interna diz que aeroportos continuaram a funcionar
“normalmente”, pelo que não há lugar a subsídio devido à covid-19. PCP contesta: “É
absurdo”.
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Entrar em Portugal sem teste pode custar 800 euros
Passageiros arriscam multa maior. Para as companhias aéreas, passam a valores entre
20 e 40 mil
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“A expectativa é que o Natal supere o de 2019”
Líder da CCP sugere recurso a lay-off simplificado se nova vaga for intensa.
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Turkish Airlines está interessada na TAP
Ainda não existe proposta, mas turcos estão a recolher informações no mercado. Valor
ronda os 1.900 milhões e o objetivo é ter posição de controlo.
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Israel fecha fronteiras a estrangeiros devido à variante Ómicron
É o primeiro país do mundo a proteger completamente as suas fronteiras desta nova
variante.

Israel anunciou que vai voltar a fechar as suas fronteiras a todos os estrangeiros durante duas semanas
para conter a propagação da variante Ómicron da Covid-19, da qual já existe um primeiro caso no país.

O gabinete interministerial que gere o combate ao novo coronavírus realizou uma reunião de emergência
na noite de sábado e decidiu fechar os aeroportos aos voos internacionais vindos de todo o mundo e
reimpor uma quarentena obrigatória aos israelitas que regressem ao país.

Israel torna-se no primeiro país do mundo a proteger completamente as suas fronteiras desta nova
variante e as novas restrições entram em vigor a partir da meia-noite de hoje.

O Ministério da Saúde confirmou na sexta-feira um primeiro caso de infeção com a nova variante,
existindo atualmente pelo menos sete outros casos suspeitos.

Os cidadãos israelitas que regressam do estrangeiro ao país devem ser submetidos a uma quarentena de
três dias se forem vacinados e de sete dias se não o forem; em ambos os casos, necessitarão de um
teste PCR negativo antes de saírem do isolamento.

Para os estrangeiros que, em circunstâncias excecionais, possam entrar em Israel, terão de ficar em
quarentena nos chamados "hotéis Covid" controlados pelo Estado e sob rigorosa vigilância.

Israel colocou já 50 países africanos - todos exceto o Magrebe e o Egito - na "lista vermelha" devido ao
aparecimento da nova variante, que é muito mais contagiosa e resistente porque tem mais de 30
mutações, proibindo viagens de e para esses lugares.

Israelitas e residentes permanentes que regressam de um dos países da "lista vermelha" devem
completar uma semana de quarentena num "hotel Covid" e depois outra semana em casa.
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O gabinete também decidiu restabelecer a Shin Bet (Agência de Segurança de Israel) como entidade
responsável pelo controlo rigoroso do cumprimento das quarentenas através do rastreio de telemóveis
para qualquer pessoa que tenha resultados positivos quando regressa de um país da "lista vermelha".

O Governo também decidiu reduzir de 100 para 50 o número de pessoas autorizadas a reunir-se em
eventos públicos mediante a apresentação de um 'passaporte verde', que certifica que foram vacinadas
ou recuperadas da Covid-19, embora prossigam os eventos para o feriado de Hanukkah, um dos mais
importantes do calendário judaico.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.180.276 mortes em todo o mundo, entre mais de 259,46 milhões
infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço
da agência de notícias France-Presse.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do
centro da China.

Uma nova variante (Ómicron) foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a Organização
Mundial da Saúde, o "elevado número de mutações" pode implicar uma maior infecciosidade.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19

39/63



JORNAL SOL

28/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 11000

Mais de centena e meia de hotéis à venda
Menos turistas representam menos ocupação, logo menor receita. Há muitos
empresários do setor que não encontram outra solução se não vender as suas unidades
hoteleiras.

Hotéis de porta fechada, aberturas canceladas ou venda de unidades à procura de melhores dias. Este é
o raio-x do setor hoteleiro em Portugal face à quebra de turistas devido à pandemia. O cenário não é
novo. A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) já tinha admitido ao Nascer do SOL que muitos dos
projetos que estavam previstos para abrir portas foram cancelados. «Muitos dos hotéis que
previsivelmente iriam abrir adiaram a sua abertura e só irão abrir quando esta situação estiver resolvida,
o que é natural, dado que temos praticamente todos os hotéis encerrados em todo o país», admitiu Raul
Martins.

Confrontada com esta tendência de venda, a AHP garante que «a compra e venda de ativos hoteleiros
sempre existiu e como sabemos continua a haver muito interesse por parte dos operadores em
expandirem-se ou a entrarem no mercado. Com a pandemia não se assistiu a um ajuste significativo dos
preços dos ativos, o que faz com que muitos negócios que se anunciam não venham a acontecer.
Adicionalmente, os ativos hoteleiros que possam estar nessa situação negoceiam, maioritariamente, à
‘porta fechada’. Já os ativos turísticos de menor dimensão, onde muitas vezes, se inclui o AL, podem ter
variações mais voláteis, ainda que em termos de oferta sejam de impacto residual».

E, face a este cenário, o responsável garantiu que continua a ser um setor com bastante procura por
parte de investidores e operadores nacionais e internacionais.

Ainda assim, um estudo realizado pelo Idealista não deixa margem para dúvidas: o número de hotéis à
venda no país continua a subir e o número já chega quase às duas centenas em território continental e
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ilhas.  É certo que este súbito crescimento nos hotéis à venda não surpreende os responsáveis do setor.
Em abril deste ano, Francisco Calheiros já tinha dito ao Nascer do SOL que «há alguns que não vão abrir
mais, porque os apoios do Governo ou são insuficientes ou vêm tarde».

Essa tendência confirma-se agora. Só no último ano, a oferta de hotéis à venda no Idealista registou um
crescimento de 1% e, a meio deste mês, havia 166 hotéis à procura de um novo dono. A preocupação é
ainda maior se pensarmos que a pandemia começou no início do ano de 2020 e no final desse ano o
crescimento era ainda maior.

Por zonas, o maior destaque vai para a região centro, que lidera com mais unidades turísticas à venda no
mercado: 44. Ainda assim, o número diminui 15%, uma vez que há um ano, nesta região, havia 52
unidades hoteleiras à venda. Seguem-se a região Norte e o Algarve, que contam com 40 e 27 –
respetivamente – anúncios de hotéis à venda. E aqui falamos apenas em prédios hoteleiros. É que na
categoria de ‘prédios para uso misto’, o valor sobre consideravelmente.

Mas é Lisboa que regista o maior abalo. Na capital, o número de empreendimentos turísticos à venda
disparou 75% e a região passa a contar não apenas com 12 unidades no mercado – como tinha em
novembro do ano passado – mas com 21 em novembro. Nas maiores subidas destacam-se ainda os
Açores (+33%) e Alentejo (+24%). Do lado contrário, além da região Centro, também a Madeira teve
uma quebra na oferta de hotéis à venda (-10%). Das regiões para os distritos, o pódio é ocupado por
Faro, que conta com um total de 27 hotéis à venda. Seguem-se o Porto (23), Lisboa (21), Setúbal (11),
Viseu (11), Leiria (10) e ilha da Madeira (9).

Em Portugal, há apenas um distrito que não conta com um único hotel à venda: Castelo Branco. Vila Real
tem apenas um.
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Entradas em Portugal por via aérea ou marítima sem teste
negativo arriscam coima até 800 euros
O Governo fixou uma coima de 300 a 800 euros para quem entrar em território nacional
por via terrestre, marítima e fluvial sem apresentar teste negativo à covid-19, refere o
diploma que altera as medidas no âmbito da pandemia.

O decreto-lei com as novas medidas no âmbito da pandemia de covid-19, com efeitos a partir de 01 de
dezembro, foi publicado no sábado em Diário da República.

Entre as alterações previstas está o cumprimento das regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos
aeroportos, bem como ao tráfego terrestre, marítimo e fluvial, designadamente no que se refere às
obrigações de solicitação e apresentação do Certificado Digital Covid da União Europeia e do formulário
de localização de passageiros (PLF).

O documento estabelece também as obrigações de apresentação de teste PCR ou teste rápido de
antigénio com resultado negativo ou de confinamento obrigatório, por parte dos passageiros e das
companhias aéreas e dos armadores dos navios de passageiros ou respetivos representantes legais, nos
termos das declarações das respetivas situações de alerta, contingência ou calamidade.

De acordo com o decreto-lei, o incumprimento destas obrigações por parte das pessoas singulares
constitui contraordenação, sancionada com coima de 300 a 800 euros quando a pessoa não for
portadora de comprovativo de realização laboratorial de teste PCR ou de teste rápido de antigénio para
despiste da infeção por SARS-CoV-2 com resultado negativo, realizado nas 72 horas ou 48 horas
anteriores à hora do embarque, respetivamente, quando tal for legalmente exigido ou de comprovativo
de preenchimento do PLF.

Já as companhias aéreas, as entidades responsáveis pela gestão dos aeroportos ou os armadores dos
navios de passageiros ou respetivos representantes legais, consoante aplicável, arriscam o pagamento
de uma coima de 20 mil a 40 mil euros por cada passageiro que embarque sem os testes requeridos.
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Foi também fixada uma coima de 20 mil a 40 mil euros, por cada dia de incumprimento da obrigação de
disponibilização dos testes, da obrigação de rastreio de temperatura corporal por infravermelhos a todos
os passageiros que chegam a território nacional, da obrigação de repetição da medição da temperatura
corporal quando seja detetada uma temperatura corporal relevante na sequência do rastreio ou da
obrigação de implementar um sistema de verificação do cumprimento destas obrigações pelos
passageiros.

O decreto-lei refere ainda que a ANA - Aeroportos de Portugal deve implementar um sistema de
verificação do cumprimento destas obrigações por parte dos passageiros através, designadamente, de
profissionais da área de segurança privada alocados para o efeito.

A covid-19 provocou pelo menos 5.180.276 mortes em todo o mundo, entre mais de 259,46 milhões
infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço
da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.405 pessoas e foram contabilizados 1.139.810 casos
de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do
centro da China.

Uma nova variante (Ómicron) foi recentemente detetada na África do Sul e, segundo a Organização
Mundial da Saúde, o "elevado número de mutações" pode implicar uma maior infecciosidade.
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COVID-19: Novas medidas com “pouco impacto” na hotelaria do
Algarve
Os hoteleiros algarvios consideraram hoje que a exigência de certificados COVID-19 para
aceder aos hotéis terá «pouco impacto» no sector, uma vez que o procedimento já não é
novo e a maioria da população portuguesa está vacinada

«O impacto é muito residual, já que a procura no fim de ano é sobretudo de [turistas] nacionais e os
nacionais não terão dificuldade em apresentar certificado, porque a população na sua quase totalidade se
encontra vacinada», considerou o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA).

Apesar de antever um «impacto muito reduzido» na hotelaria, Elidérico Viegas admitiu que poderá haver
«algumas complicações» no que respeita à procura externa, já que passa a ser obrigatório um teste
negativo à COVID-19 para todos os voos que cheguem do exterior.

«O facto de os turistas terem de apresentar, logo à partida, no aeroporto, um certificado negativo
contribui para desmotivar muitas pessoas que pensariam viajar para o nosso país e, designadamente,
para o Algarve», sublinhou o empresário.
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Como as medidas coincidem com a época baixa do turismo, o impacto na hotelaria é menor, notou,
sublinhando que o impacto não seria o mesmo se estas restrições ocorressem na chamada época
turística.

«O que nós esperamos é que estas restrições contribuam para esbater o problema e que, no início da
próxima época turística, isto é, na Páscoa, já possamos contar com uma procura que possa contribuir
para a retoma [do sector]», referiu.

Também João Soares, diretor-geral de um hotel em Quarteira, considerou que as medidas anunciadas
«não têm um grande impacto na hotelaria», uma vez que o sector já passou por este procedimento em
gAosto, quando os hotéis eram obrigados a pedir o certificado de vacinação ou um teste negativo.

Por outro lado, no que respeita ao regresso da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados,
o também representante da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) no Algarve notou que «a grande
maioria dos hóspedes já usa máscara dentro do hotel», o que acaba por dar «alguma segurança» aos
visitantes.

«Aquilo que nos preocupa e que esperamos que nunca mais venha a acontecer é a proibição de
circulação», sublinhou, acrescentando que estima «um Natal e uma passagem de ano normais» e que o
Algarve seja a zona do país mais procurada para estes festejos.

Se para os hotéis estas novas regras parecem não trazer grandes problemas na época festiva, já as
festas de fim de ano habitualmente realizadas na rua e organizadas pelas autarquias podem ser
prejudicadas, embora ainda haja tempo para solucionar o problema.

«Penso que pode haver algumas restrições, mas as autarquias têm que ter mecanismos para, de alguma
forma, terem os espaços condicionados de forma a poderem certificar a vacinação e o teste como lhes
é pedido. Dentro dos hotéis penso que isso não será um problema», concluiu João Soares.

O regresso à exigência de certificado digital para aceder a alojamentos turísticos, que tinha deixado de
estar em vigor em 1 de Outubro, foi uma das medidas para a contenção da pandemia anunciadas na
quinta-feira por António Costa após uma reunião do Conselho de Ministros, em Lisboa.
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Confederação do turismo preocupada com controlo de testes
caso a caso nos aeroportos
"Em horários de picos, temos cerca de 2.500 a 3.000 pessoas a desembarcar", alerta
Francisco Calheiros, acrescentando que são precisas "dezenas de pessoas para poderem
fazer este controlo".

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP) manifestou-se esta sexta-feira preocupado
com a medida que obriga as companhias aéreas a controlarem caso a caso os testes à covid-19,
nomeadamente em alturas de maior movimento nos aeroportos.

“Essa é uma questão que me preocupa bastante porque temos de pensar que, em horários de picos,
temos cerca de 2.500 a 3.000 pessoas a desembarcar e, em vez de se fazer este controlo como
estava a ser feito até agora, de uma forma aleatória, estar a fazer caso a caso, é evidente que vai
prejudicar bastante o conforto dos passageiros“, disse aos jornalistas o líder da CTP, Francisco Calheiros,
à entrada da reunião de Concertação Social, em Lisboa.

Francisco Calheiros contou que está a ser preparado um relatório pela ANA – Aeroportos sobre a
operacionalização da medida para que o controlo de passageiros com teste negativo à covid-19 possa
ser feito a partir de 1 de dezembro, altura em que começa o estado de calamidade decretado na quinta-
feira pelo Governo.

Companhias aéreas consideram “intolerável” subida das multas Ler Mais

“Ainda nem sequer há um local onde isso possa ser feito, sobretudo um local onde possa haver filas de
centenas de pessoas e por quem é que irá ser feito esse controlo”, acrescentou o líder da CTP,
salientando que neste momento existe uma “falta de mão de obra extremamente grande” sendo preciso
“um acréscimo de umas dezenas de pessoas para poderem fazer este controlo”.

Sobre a aplicação de multas às companhias aéreas que transportarem passageiros sem teste à covid-
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19, Calheiros começou por dizer que “faz sempre sentido haver coimas quando as pessoas não
cumprem com aquilo que está previsto”, mas defendeu que “as pessoas é que têm de ser
suficientemente responsáveis”.

Quanto à exigência do certificado digital no acesso a hotéis e alojamento local, o presidente da CTP
desvalorizou o impacto da medida ao considerar que o setor já está habituado e que é “um processo
relativamente simples”.

Questionado sobre o impacto geral no turismo das medidas decididas na quinta-feira em Conselho
Ministros, Francisco Calheiros disse que a CTP sempre aceitou as regras sanitárias impostas para conter
a covid-19, mas sublinhou que todas as medidas que “venham complicar” a “deslocação, segurança e
comodidade” no que ao setor diz respeito “não são boas”.

Máscaras e certificados regressam nos restaurantes e hotéis Ler Mais

As companhias aéreas que transportem passageiros sem teste negativo à covid-19 incorrem em multas
de 20 mil euros por pessoa, anunciou na quinta-feira o primeiro-ministro, António Costa, após a reunião
do Conselho de Ministros.

“Os testes [à covid-19] passam a ser obrigatórios para qualquer entrada em território nacional, seja qual
for o ponto de origem e seja qual for a nacionalidade do passageiro”, disse o primeiro-ministro.

António Costa sublinhou que “é obrigação de todas as companhias de aviação, no momento do ‘check
in’ só permitirem o embarque dos voos para Portugal de pessoas que provem estar devidamente
testadas e não podem transportar para Portugal ninguém que não esteja devidamente testado”.

“Constatamos que infelizmente as companhias de aviação não têm cumprido a sua obrigação e por isso
alterámos o quadro contraordenacional e passaremos a aplicar uma coima de 20 mil euros por cada
passageiro que seja desembarcado no território português sem que esteja devidamente testado”,
anunciou o primeiro-ministro.

Além disso, segundo António Costa, o Governo vai “agravar as sanções acessórias que podem culminar
com a suspensão das licenças de voo dessas companhias para território nacional”.

“Queria deixar uma mensagem muito clara às companhias de aviação: consideramos que é uma
profunda irresponsabilidade transportar pessoas que não estão testadas e desembarcar pessoas em
território nacional que não estão testadas”, frisou, indicando que o Governo pretende manter as
fronteiras abertas.

Portugal continental vai entrar em 1 de dezembro em situação de calamidade devido à pandemia de
covid-19.
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PRESSTUR

27/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3355

REACH: -1

Companhias aéreas consideram "intolerável" aumento das multas
para 20 mil euros em Portugal
A Associação das Companhias Aéreas em Portugal (RENA) disse à Lusa que considera
“intolerável” o aumento para 20 mil euros das multas em que as companhias aéreas
incorrem a partir de 1 de Dezembro caso transportem passageiros sem teste negativo à
covid-19.

A Associação das Companhias Aéreas em Portugal (RENA) disse à Lusa que considera “intolerável” o
aumento para 20 mil euros das multas em que as companhias aéreas incorrem a partir de 1 de
Dezembro caso transportem passageiros sem teste negativo à covid-19.

“O quadro sancionatório já é suficientemente adequado e dissuasor. O Estado entende, a partir de 1 de
Dezembro deste ano, forçar as companhias aéreas e estas já estão a atendê-lo. Actualmente, as multas
são de 2.000 euros, por passageiro, pelo que o quadro sancionatório, ao nível do que foi dito e
publicado, é intolerável e absurdo”, criticou o director executivo da RENA, António Moura Portugal.

Para a RENA, é conveniente separar as duas questões: “as medidas de controlo de fronteiras e as
exigência que o Governo” coloca às companhias aéreas.

“Estamos à espera do diploma e temos dúvidas sobre a legalidade desta medida. Há seis meses, a
Presidência Portuguesa elegeu como bandeira e conquista o certificado digital. É uma boa medida, mas
mostramos a nossa perplexidade” com o que foi anunciado.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, afirmou, após a reunião do Conselho de Ministros,
que as companhias aéreas que transportassem passageiros sem teste negativo à covid-19 incorriam em
multas de 20 mil euros por pessoa, além de poderem mesmo perder a licença de voo para território
nacional.

“É obrigação de todas as companhias de aviação, no momento do check in só permitirem o embarque
dos voos para Portugal de pessoas que provem estar devidamente testadas e não podem transportar
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para Portugal ninguém que não esteja devidamente testado”, disse o governante.

Além disso, frisou: “Constatamos que, infelizmente, as companhias de aviação não têm cumprido a sua
obrigação e por isso alterámos o quadro contraordenacional e passaremos a aplicar uma coima de 20
mil euros por cada passageiro que seja desembarcado no território português sem que esteja
devidamente testado”.

As novas medidas contemplam ainda o controlo mais apertado às chegada dos passageiros com a
contratação de empresas de segurança privada que vão verificar se todas as pessoas têm testes.

Além disso, foi também referido que se forem detectadas pessoas infectadas com o novo coronavírus
estas permanecerão em áreas reservadas, a criar, e que as despesas de alojamento e alimentação
correrão por conta das companhias.

O director executivo alerta para o facto de se estar a falar de “tarefas inspectivas de pessoas que não
foram contratadas e formadas para o fazer”.

(Notícia Lusa)

Clique para ver mais: Aviação

Clique para ver mais: Portugal

49/63



DINHEIRO VIVO

27/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • SÓNIA SANTOS PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

CRUZEIROS Operadores confiantes na recuperação do negócio
constroem novos navios
As empresas de cruzeiros têm registado uma retoma lenta da atividade, mas não
esmorecem. Mantêm os planos de investimento na expectativa de que o número de
passageiros comece a aproximar-se dos níveis pré-pandémicos já a partir do próximo
ano.
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DINHEIRO VIVO

27/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 460

REACH: -1

O turismo é a nossa Porquinha Peppa
Por: JOÃO CEPEDA
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PÚBLICO

27/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RITA SIZA

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Cautela e confusão na Europa por causa da nova variante
Países da UE accionaram travão de emergência para suspender voos a partir de sete
países da África austral. Estados-membros também reforçam os controlos nas fronteiras
internas e multiplicam as medidas para conter a nova vaga pandémica
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DINHEIRO VIVO

27/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Kronos vende 37 imóveis no Algarve e quer acelerar
investimentos
O empreendimento Palmares, da Kronos Homes, tem já 37 apartamentos turísticos
vendidos e nem só portugueses compraram. Promotora espanhola quer solidificar aposta
no Algarve e na Grande Lisboa.

O tom azulado do oceano, conjugado com o azul do céu e com o verde das árvores e do campo de
golfe, salpicado com pontos de areia são, por si só, um cartão de visita para o Palmares Ocean Living &
Golf. E se este retrato até deu o mote para o nome do empreendimento da promotora espanhola
Kronos Homes em Lagos (Algarve), os atributos do resort são mais extensos, captando já a atenção
quer de nacionais quer de estrangeiros, inclusive de fora da Europa. Para a Kronos Homes, Palmares
representa um investimento de 200 milhões de euros mas está longe de ser a única ambição. Os
objetivos para os próximos anos estão definidos: acelerar a aposta tanto a sul como na Grande Lisboa.

Palmares foi o primeiro projeto que a Kronos Homes teve em Portugal, onde está desde 2017. O
empreendimento foi comprado no final desse ano e a promotora arrancou com a gestão logo depois. O
plano deste projeto prevê o desenvolvimento no total de 460 unidades. "Entrámos em Palmares em
2018. Recebemos um planeamento já aprovado e começámos. Em termos gerais: Palmares são 103
lotes para moradias grandes - com uma média entre os 400 e 500 metros quadrados de área de
construção - 11 macro lotes para apartamentos, num total de 357 unidades. Já fizemos os primeiros 37
apartamentos e agora estamos a lançar 44. Os 37 [imóveis] estão totalmente vendidos e os 44 que
foram lançados no final de outubro também estão em boa fase de vendas", apesar de ainda não
estarem construídos, adianta ao Dinheiro Vivo Rui Meneses Ferreira, sócio da Kronos Homes em
Portugal.

Os primeiros 37 imóveis do Signature Apartments, desenhados pelos catalães RCR Arquitectes, têm um
tipologia de um a três quartos - já estão vendidos -, devendo estar terminados em abril de 2022 e
representam um volume de vendas na casa dos 22 milhões de euros. Entre os compradores, os
portugueses e norte-americanos são as duas principais nacionalidades. Os americanos estarão, assim, a
descobrir o Algarve. Tipicamente quando viajam para a Europa, os norte-americanos viajam para mais
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do que um destino e quando elegem Portugal costumam ficar mais pela zona Centro, Lisboa e Porto. Os
norte-americanos "começam a descobrir de forma importante o Algarve; de tal maneira que hoje
existem canais de venda muito focados também no mercado americano. Temos outro empreendimento
no Algarve onde vendemos também muitas unidades a americanos. Consideramos que a proveniência de
compradores dessa região vai continuar no futuro", sustenta. Britânicos, alemães, suíços, belgas e
checos são outras nacionalidades que escolheram estes apartamentos.

"Além destes 357 apartamentos, temos um Club House, que já é uma obra nossa e que foi inaugurada
em novembro do ano passado; (...) temos também, que herdamos, um hotel de cinco estrelas de 20
quartos - o Beach Hotel - e este hotel juntamente com um lote que está contíguo, é onde será
desenvolvido um JW Marriott que é um novo hotel, de 172 quartos. Assinamos os acordos com a
Marriott em dezembro de 2019", diz ainda.

A construção desta unidade hoteleira de luxo deve arrancar no final de 2022 e a gestão desta ficará a
cargo da cadeia hoteleira americana. "Estamos numa joint-venture com Palmares e com um operador
inglês", neste projeto.

O empreendimento de Palmares conta também com uma área destinada a moradias, as Signature Villas.
A Kronos Homes refere que se trata de projetos chave na mão. A primeira de oito foi concluída
recentemente mas a promotora tem sentido um crescimento da procura por estes lotes para
construção, estando já mais de 50% vendidos.

Aposta em Lisboa A Kronos Homes está em Portugal há cerca de cinco anos. Palmares foi o primeiro
projeto de quatro. Para já. "Palmares representa para nós 200 milhões de euros de investimento.
Desses 200 milhões, há uma parte que foi para aquisição e outra para desenvolvimento. Em Palmares
temos outro sócio de origem norte-americana. A Amendoeira [resort localizado na região de
Alcantarilha, Silves] é um ativo que comprámos seis meses depois de termos comprado Palmares.
Nestes dois resorts estamos com este acionista", diz.

Além deste projeto a sul, a promotora imobiliária tem outros quatro projetos em Lisboa, dois dos quais
já estão em comercialização. O empreendimento residencial DISTRIKT está localizado no Parque das
Nações e The One, na Avenida João XXI, junto ao Campo Pequeno. "No Parque das Nações começámos
a comercialização há cerca de um ano e três meses. São 219 apartamentos, mas não estamos a
comercializar todos ao mesmo tempo. Estamos, neste momento, a comercializar cerca de 120
apartamentos e temos mais de 50% vendidos", afirma Rui Meneses Ferreira.

Ainda nessa zona da cidade, que começou a desenvolver-se há mais de duas décadas, com a criação da
Expo 98, a Kronos prevê arrancar com a construção de um novo edifício residencial. "É um
empreendimento na zona sul do Parque das Nações, com cerca de 27 mil metros quadrados de
construção, com algumas características especiais", aponta. Rui Meneses não esconde que o Parque das
Nações "é um mercado do qual gostamos muito", até porque já nasceu com características "do ponto
de vista urbanístico que fornecem uma qualidade de vida muito importante aos seus habitantes". Sem
desvendar muitos detalhes, o gestor assume que tem "outro projeto no Parque das Nações, mas de uso
turístico" e que está ainda em fase de desenvolvimento.

Já na Avenida João XXI, perto do Campo Pequeno, o The One - desenhado pelo arquiteto Souto de
Moura -, conta com 65 apartamentos, dos quais estão neste momento 22 vendidos, todos a
portugueses.

Pandemia não trava investimento Rui Meneses Ferreira garante que a pandemia não travou em
"absolutamente nada o investimento residencial" do grupo de origem espanhola. "Estamos agora a
levantar o quarto fundo, que são 200 milhões de euros, e 60 milhões - cerca de 30% - será para investir
na região de Lisboa. Continuamos a acreditar que este é um mercado maduro e, portanto, mais difícil,
mas também onde existe consistentemente uma procura que nos permite continuar a fazer
investimentos. Lisboa, Oeiras e Cascais são mercados onde queremos estar nos próximos anos", diz. E
acrescenta: "Esperamos lançar no início do próximo ano no Paço do Lumiar, um condomínio fechado.
Não faz sentido fazer esses investimentos se não contamos com o mercado nacional".

O sócio da Kronos Homes em Portugal explica que há mais projetos em vista. Em Espanha, a promotora
tem uma marca, a Stay, que se dedica à construção de imóveis especificamente para arrendamento
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(built to rent). "Nada mais oportuno seria fazê-lo também em Portugal e gostaríamos de nos próximos
dois anos começar com projetos de 200 ou 300 casas", aponta. Contudo, a carga fiscal desencoraja
esses investimentos. Ainda assim, admite estarem "a fazer um esforço e tentar lançar esses projetos
em Portugal".

A aposta no mercado turístico, especialmente no Algarve, "onde já temos uma estrutura", é "para dar
continuidade". "Nos próximos anos, as três vias de investimento que queremos continuar é: entrar no
mercado buil to rent com esta marca, continuar a fazer mais alguma coisa no Algarve e, por outro lado,
em Lisboa, Oeiras e Cascais queremos comprar built to sell. Queremos continuar a comprar projetos de
alguma dimensão para venda", remata.
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RÁDIO JORNAL DA
MADEIRA

27/11/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • BLOCO

INFORMATIVO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 395

REACH: -1

O secretário regional da Saúde garantiu que não é necessário
teste para os turistas que viajarem para os aeroportos da
Madeira e do Porto Santo
O secretário regional da Saúde garantiu que não é necessário teste para os turistas que
viajarem para os aeroportos da Madeira e do Porto Santo

O secretário regional da Saúde garantiu que não é necessário teste para os turistas que viajarem para os
aeroportos da Madeira e do Porto Santo
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PÚBLICO
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TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 38

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 880

REACH: 15000

Candidato próximo do Chega vai liderar SPAC
Os pilotos escolheram T iago Faria Lopes, comandante da T AP, para liderar o Sindicato
dos Pilotos da Aviação Civil
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