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Oitenta e seis inspetores do SEF reforçam aeroportos de Lisboa,
Faro, Porto e Madeira
Os inspetores terminaram a formação no final do mês de novembro e iniciam funções
esta segunda-feira.

Oitenta e seis inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vão iniciar funções, esta segunda-
feira, nos aeroportos de Lisboa, Faro, Porto e Madeira. Destes, 52 vão para o aeroporto de Lisboa, 16
para Faro, 15 para o Porto e três para a Madeira.

'Para assinalar o momento, o Diretor Nacional do SEF, Tenente-General Botelho Miguel, irá proceder,
pelas 14h00, na Sala Apolo, do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, à entrega simbólica dos
distintivos e galões aos Inspetores em funções naquela estrutura aeroportuária', adianta o SEF em
comunicado enviado às redações.

O presidente do Turismo do Algarve tem sido uma voz crítica em relação à falta de inspetores no
aeroporto da região. Em declarações à TSF, João Fernandes mostra-se agora satisfeito com a notícia e
espera que este seja um reforço para ficar.

'Naturalmente, com estes 16 inspetores ficará já com uma capacidade ao nível daquilo que é necessário,
sobretudo, atendendo ao momento dos últimos anos no volume de passageiros embarcados e
desembarcados no Algarve', explica, sublinhando 'o facto de ser uma região que recebe maioritariamente
passageiros de países terceiros, o que envolve uma exigência no controlo de fronteiras'.

Os inspetores, 51 homens e 35 mulheres, terminaram a formação a 26 de novembro. 'Ao longo de um
ano adquiriram competências únicas e essenciais para as funções no âmbito da carreira de investigação e
fiscalização, com toda a sua diversidade e complexidade', acrescenta.

Aprenderam inglês, francês e, pela primeira vez, tiveram formação em língua árabe, 'através da
cooperação com o Instituto de Línguas da Universidade Nova de Lisboa'.

A formação contemplou também duas fases teóricas e outras duas práticas, 'em exercício tutelado de
funções no Aeroporto de Lisboa e nas diferentes unidades orgânicas do SEF'.
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https://www.tsf.pt/entidade/org/servico-de-estrangeiros-e-fronteiras.html
https://www.tsf.pt/entidade/org/sef.html
https://www.tsf.pt/entidade/local/lisboa.html
https://www.tsf.pt/entidade/local/faro.html
https://www.tsf.pt/entidade/local/madeira.html
https://www.tsf.pt/entidade/local/porto.html
https://www.tsf.pt/entidade/local/sala-apolo.html
https://www.tsf.pt/entidade/etc/ingles.html
https://www.tsf.pt/entidade/etc/frances.html


* Notícia atualizada às 15h02

(Link)
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SEF tem 86 novos inspetores desde hoje a fiscalizar os
aeroportos portugueses
Lisboa, 13 dez 2021 (Lusa) -- O itenta e seis inspetores do Serviço de Estrangeiros e
Fronteiras (SEF) reforçam desde hoje a fiscalização nos aeroportos portugueses, ficando
a maioria ao serviço do aeroporto de Lisboa, que vai ficar com 52.

Os restantes inspetores vão para os aeroportos de Faro (16), Porto (15) e Madeira (3).

"É um excelente reforço para as necessidades do SEF em termos da sua missão", disse à agência Lusa o
diretor nacional do SEF, Botelho Miguel, no final da cerimónia de entrega simbólica dos distintivos e
galões aos inspetores que iniciaram funções no aeroporto de Lisboa.

Botelho Miguel sublinhou que o reforço destes 86 novos inspetores surge na sequência de uma outra
incorporação que ocorreu em 2020 e que permitiu a entrada de 100 elementos.

Atualmente o SEF conta com 1000 inspetores e o diretor considerou que neste serviço de segurança
"não há carência de inspetores", mas sim uma necessidade de "reforçar os quadros porque os mais
velhos têm naturalmente o direito" em se reformar.

O SEF está num processo de reestruturação, tendo sido adiada para maio de 2022 a extinção prevista
para janeiro devido à pandemia de covid-19.

No âmbito da extinção do serviço, as atuais atribuições em matéria administrativa do SEF relativamente
a cidadãos estrangeiros passam a ser exercidas pela Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo
(APMA), que o Governo terá de criar, e pelo Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), além de terem
que ser transferidas as competências policiais para a PSP, GNR e Polícia Judiciária.

Questionado sobre a entrada destes novos inspetores para um serviço que vai ser extinto, Botelho
Miguel respondeu que "isso é um sofisma, porque a missão deles terá de ser feita no SEF ou em uma
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outra qualquer força de segurança".

"Ao escolherem o SEF, escolheram servir o país com estas responsabilidades, estejam elas atribuídas ao
SEF ou a outras forças. Gostam de fazer aquilo para qual concorrerem. Estarão bem ou aqui ou em
qualquer outra força de segurança", precisou.

Sobre os inspetores mais antigos e que agora vão ter de ser transferidos para outras forças de
segurança, nomeadamente a GNR que tem um cariz militar, o responsável recordou que alguns deles
vieram da Guarda Fiscal da GNR e agora provavelmente vão voltar à GNR.

"Este movimento já está na nossa matriz e é fácil, talvez as pessoas que não pertençam este tipo de
organização seja mais difícil compreender", disse, frisando que na GNR há também guardas-florestais e
são elementos civis com direito à greve.

Botelho Miguel sustentou que "o direito à greve existe no seio de uma força militar que é a GNR".

O diretor nacional do SEF discordou que esteja a existir um aumento de inspetores a candidatar-se à
agência europeia de controlo de fronteiras Frontex para evitar a transferência para a PSP, GNR e PJ,
dando conta de que os elementos desta força de segurança já têm vindo a concorrer nos últimos anos.

"É natural sempre que haja vagas porque é aliciante trabalhar numa guarda de fronteira europeia, é
natural que haja sempre muitos concorrentes. Neste momento já há muitos inspetores portugueses que
estão a exercer funções no quadro da Frontex. Passado três anos terão de regressar e ser substituídos,
estes que estão a concorrer é para esses lugares, é uma rotação natural", explicou.

Questionado sobre o adiamento da extinção do SEF por mais seis meses, Botelho Miguel afirmou que foi
"nomeado para cumprir uma missão", não tendo de "comentar ou criticar esses adiamentos".

Recentemente o SEF tem sido alvo sobre várias notícias, nomeadamente sobre a gestão financeira e
fundos.

Miguel Botelho referiu que essas notícias "naturalmente têm um objetivo que é trazer intranquilidade para
dentro da instituição".

"Temos de saber lidar. Temos de passar tranquilidade a todas as pessoas que trabalham no SEF para que
esta transição se faça com a máxima das tranquilidades e sem grandes revoluções", sustentou, dando
ainda conta que, em 2021, este serviço de segurança esteve a fiscalizar as fronteiras terrestres, dirigiu
várias reuniões durante a presidência portuguesa da União Europeia e está nas fronteiras áreas e
marítimas.

CMP // ZO
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Portugal descobriu que perdeu mais de 200 mil habitantes em
dez anos. O Algarve foi a região onde a população mais cresceu
A população atual está perto do nível que se verificava há 20 anos e há cinco décadas que
não diminuía de censo para censo

Portugal descobriu em 2021 que perdeu mais de 200 mil habitantes numa década, a primeira vez em 50
anos, e que o interior continua a perder população para o litoral, conclusões dos Censos realizados quase
na totalidade pela Internet.

À data censitária a que se referiu a recolha de dados, o dia 19 de abril, Portugal tinha 10.347.892
residentes, menos 214.286 (02%) do que em 2010, e 48% dos habitantes eram homens e 52%
mulheres, segundo os dados preliminares divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística em julho.

A população atual está perto do nível que se verificava há 20 anos e há cinco décadas que não diminuía
de censo para censo.

Vivem menos pessoas em Portugal porque o saldo natural (diferença entre número de mortes e número
de nascimentos) foi negativo, com um resultado de menos 250.066 pessoas, uma quebra que o saldo
migratório (diferença entre número de emigrantes que partem e imigrantes que chegam), apesar de
positivo, não chegou para compensar.

Nos dez anos entre o último Censos e o deste ano, só aumentou a população da Área Metropolitana de
Lisboa (1,7% para 2.871.133 habitantes) e a do Algarve (3,7% para 467.495 habitantes).

Quanto à Área Metropolitana do Porto, perdeu 22.129 pessoas e tem hoje 1.737.395 habitantes.

A perda de população mais acentuada deu-se no Alentejo, onde vivem hoje atualmente 704.934
pessoas, menos 6,9%.

Na Região Autónoma da Madeira, a perda foi de 6,2%, no Centro de 4,3%, nos Açores de 4,1% e no
Norte de 2,7%.
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Portalegre é o distrito com menos habitantes (22.369) e foi a capital de distrito que perdeu mais
pessoas, registando em 2021 menos 10,3% de habitantes do que em 2021.

Foi em outras capitais de distrito do interior do país que se verificaram as maiores perdas de população
desde 2011: Beja perdeu 6,8%, tal como Castelo Branco, Guarda perdeu 5,6% e Évora 5,4.

Viseu teve um aumento de 0,4%, mas os maiores crescimentos populacionais em capitais de distrito
verificaram-se em Braga (6,5%), Faro (3,9%), Aveiro (3,1%), Setúbal (2,1%) e Leiria (1,4%).

Dos números do Censos 2021 retira-se ainda que cerca de metade da população portuguesa se
concentra em 31 concelhos, sobretudo nas áreas metropolitanas, apesar de as principais cidades do país
terem também hoje menos habitantes: Lisboa tem 544.851, menos 1,4%, e o Porto tem 231.962,
menos 2,4% do que em 2011.

Em 257 dos 308 municípios portugueses houve perda de população nos últimos dez anos, mais 60 do
que em 2011.

No interior do distrito de Beja, Barrancos foi o concelho português que perdeu mais população,
registando-se em 2021 um total de 1.435 habitantes, menos 21,8% do que em 2011).

No mesmo distrito mas em sentido contrário, foi em Odemira que se verificou o maior crescimento da
população: de 26.066 habitantes passou para 29.523, um aumento de 13,3%.

A freguesia de Paradela e Granjinha, no concelho de Tabuaço, distrito de Viseu, perdeu nos últimos dez
anos 45% da sua população até se tornar na mais pequena de Portugal continental, com os seus 99
habitantes.

No extremo oposto, a freguesia de Algueirão-Mem Martins (concelho de Sintra, distrito de Lisboa), é a
maior, com 68.656 habitantes.

O número de agregados domésticos privados e agregados institucionais cresceu 2,7% para 4.156.017,
o que, aliado ao decréscimo populacional, significa também que o tamanho médio desses agregados
desceu de 2,6 para 2,5 pessoas.

Quase 90% das respostas ao Censos 2021 foram dadas pela Internet, uma circunstância para a qual
contribuiu a pandemia de covid-19, que levou a que fossem adotados cuidados especiais no contacto
dos cerca de 15.000 recenseadores com a população.

Os resultados definitivos dos Censos 2021 só deverão ser conhecidos no quarto trimestre de 2022.
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Apoios covid custam tanto como um ano de salários no SNS
Medidas criadas pelo Governo chegaram a três milhões de pessoas e 174 mil empresas e
custam quase tanto como um ano de salários na Saúde.

o SNS
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Com a suspensão das aulas presenciais, o Estado teve de prestar apoio a 249 mil pessoas num total de
133 milhões de euros

Foto: Pedro Granadeiro / Global Imagens
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13-12Infarmed proíbe venda das máscaras cirúrgicas de duas marcas

13-12Incidência atinge o valor mais alto desde o início da matriz de risco
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https://www.jn.pt/nacional/apoios-covid-custam-tanto-como-um-ano-de-salarios-no-sns-14405522.html?target=conteudo_fechado#comment_block_14405522
https://www.jn.pt/tag/seguranca-social.html
https://www.jn.pt/tag/sns.html
https://www.jn.pt/tag/apoios.html
https://www.jn.pt/tag/nacional.html
https://www.jn.pt/nacional/infarmed-proibe-venda-das-mascaras-cirurgicas-de-duas-mascaras-14403661.html
https://www.jn.pt/nacional/internados-ultrapassam-os-990-em-dia-com-15-mortes-por-covid-14403534.html


13-12Autoridades de saúde do Norte desaconselham eventos, festas e jantares

11-12EXCLUSIVOColonoscopias deviam ser feitas aos 45 anos

12-12Norte é a região com mais novos casos em dia com 13 mortos por covid-19

Medidas criadas pelo Governo chegaram a três milhões de pessoas e 174 mil empresas e
custam quase tanto como um ano de salários na Saúde.

Para atenuar os impactos económicos da pandemia, a Segurança Social já pagou, desde que a covid nos
entrou portas dentro, em março de 2020, mais de 4,7 mil milhões de euros em apoios extraordinários.
Abrangendo um total de 3,07 milhões de pessoas e 174 mil empresas, avança o gabinete da
ministra Ana Mendes Godinho ao JN. Um montante que equivale a um ano de salários na Saúde (a
despesa anual com pessoal no SNS supera os 4,8 mil milhões).

O lay-off simplificado responde pela fatia de leão, com um quarto dos 4732 milhões de euros pagos.
Apoio que chegou a 943 mil beneficiários num universo de 121 mil empresas. Com maior impacto no
primeiro ano da pandemia, aquando do primeiro confinamento geral: 70% dos 1,2 mil milhões de euros
foram pagos em 2020. Só em abril daquele ano, quando a economia (quase) paralisou, beneficiaram
daquele apoio 777 mil trabalhadores (306 milhões de euros). Numa análise distrital ao acumulado de
apoios a lay-off pagos pela Segurança Social, o distrito de Lisboa canalizou 36% do total, seguido do
Porto, com metade.

Ainda no âmbito dos apoios à atividade empresarial, a ajuda à retoma progressiva absorve 14%(647
milhões) da despesa total com a pandemia, num total de 43 739 empresas e 338 mil pessoas
singulares. Com 72% daquela verba registada já no corrente ano, verificando-se um pico em abril.

Os setores da economia mais apoiados, em linha com as restrições determinadas pelo Executivo no
combate à crise sanitária, foram o alojamento e restauração e o comércio por grosso e a retalho Refira-
se, ainda, que os 4,7 mil milhões de euros englobam as isenções e as reduções contributivas, num valor
superior a 700 milhões, explica o Ministério do Trabalho e Segurança Social.

876 MIL DE BAIXA

Desde o início da pandemia, 876 mil pessoas estiveram já de baixa, seja por doença covid, seja por
isolamento profilático. Num total de 338 milhões de euros, com as ausências ao trabalho por quarentena
a responderem por 62% daquela verba. São 209 milhões de euros, dos quais mais de 132 milhões
foram pagos no presente ano.

Já no que à doença concerne, neste ano temos quase o dobro de despesa face a 2020, acompanhando
a escalada de novas infeções registada em janeiro e em fevereiro passados. Tudo somado, acumula-se
uma despesa de baixas por covid de 129 milhões, para um total de 376 mil beneficiários.

Relativamente ao apoio excecional à família, criado para fazer face às suspensões das atividades letivas ,
beneficiaram 249 mil pessoas, num total de 133 milhões de euros. Sendo que 2020 responde por quase
dois terços, quando as escolas entraram, em março, em modelo de ensino à distância.

Ano em que, de acordo com os dados disponíveis, mais de 80% dos apoios à família concedidos foram
solicitados por mulheres. Num raio-x às desigualdades entre homens e mulheres no que à distribuição de
tarefas diz respeito, bem como às diferenças salariais. Medida que será novamente disponibilizada às
famílias, com a suspensão das aprendizagens na semana de contenção entre 2 a 9 de janeiro. Em causa,
um apoio financeiro correspondente a dois terços da remuneração base para trabalhadores com filhos
menores de 12 anos.

Saber mais

Fora dos duodécimos

Com o chumbo do Orçamento do Estado para 2022, o país é gerido em regime de duodécimos, mas
a Segurança Social não está sujeita àquelas regras.

Apoio à família
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https://www.jn.pt/nacional/autoridades-de-saude-do-norte-desaconselham-eventos-festas-e-jantares--14403147.html
https://www.jn.pt/nacional/colonoscopias-deviam-ser-feitas-aos-45-anos-14398157.html?target=conteudo_fechado
https://www.jn.pt/nacional/norte-e-a-regiao-com-mais-novos-casos-em-dia-com-13-mortos-por-covid-19-14401210.html
https://www.jn.pt/entidade/org/seguranca-social.html
https://www.jn.pt/entidade/pessoa/ana-mendes-godinho.html


Aplica-se a trabalhadores que tenham de faltar para tomar conta de filho menor de 12 anos por
suspensão das atividades letivas. No teletrabalho, aplica-se às famílias monoparentais, às que tenham
um filho a frequentar até o 1.º Ciclo ou filho com incapacidade superior a 60%. São dois terços da
remuneração base, subindo para 100% nas monoparentais com abono ou quando os progenitores
alternem as semanas.
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Em 12 dias de restrições foram multadas 35 companhias aéreas
e 987 passageiros
No total houve 987 contraordenações, que incluíram sete estrangeiros a quem foi
recusada a entrada no país. Nas fronteiras terrestres foram realizados 294 testes de
diagnóstico à covid-19.

Quase mil passageiros e 35 companhias aéreas foram multados nos aeroportos portugueses nos
primeiros 12 dias de obrigatoriedade de desembarcarem com teste negativo à covid-19 ou certificado de
recuperação, revelou esta segunda-feira à Lusa o Ministério da Administração Interna.

Desde 1 de dezembro que todos os passageiros que cheguem a Portugal por via área são obrigados a
apresentar teste negativo à covid-19 ou certificado de recuperação no desembarque.

Num balanço desta medida para conter o aumento do número de casos de covid-19, o Ministério da
Administração Interna (MAI) avança que, entre 1 e 12 de dezembro, a PSP e o SEF fiscalizaram 377.751
passageiros e 3.843 voos, que resultaram em 987 contraordenações.

Dos 987 autos de contraordenação, 604 foram levantados pela PSP, que controla os passageiros
provenientes de voos com origem no espaço Schengen, e 383 pelo SEF, que fiscaliza os viajantes
oriundos de países fora do espaço Schengen (fora da Europa).

Estão isentos da obrigatoriedade de testes, PCR ou rápido, os passageiros de voos domésticos, os
menores de 12 anos e as tripulações.

O MAI indica também que nas 987 contraordenações estão incluídos sete estrangeiros a quem foi
recusada a entrada no país por não terem apresentado teste no desembarque, uma vez que apenas é
permitida a realização do teste no aeroporto aos cidadãos de nacionalidade portuguesa, estrangeiros
com residência em Portugal e pessoal diplomático.
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Segundo o MAI, 35 companhias aéreas foram multadas por terem transportado passageiros sem teste
negativo à covid-19 ou certificado de recuperação, tendo a maioria destas companhias transportados
pessoas da Europa.

As companhias aéreas que transportem passageiros sem teste negativo à covid-19 incorrem numa
multa entre 20.000 e 40.000 euros por passageiro e os viajantes são também alvo de uma
contraordenação por não apresentarem teste à chegada, que pode ter multa entre os 300 e os 800
euros.

Os dados do MAI mostram ainda que foram realizados nos aeroportos 991 teste de diagnóstico à covid-
19 a passageiros que entraram no país sem este documento.

Nas fronteiras terrestres, também desde 1 de dezembro que os cidadãos de países exteriores à União
Europeia e dos países da UE considerados de risco vermelho ou vermelho-escuro precisam de teste
negativo ou certificado de recuperação para

Os cidadãos oriundos dos países da UE considerados de risco baixo ou moderado devem ser portadores
do certificado de vacinação, teste ou recuperação para entrarem em Portugal.

A GNR e o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras realizaram até dia 12 de dezembro 1962 operações
aleatórias de fiscalização nas fronteiras terrestres para garantir a realização de testes à covid-19,
segundo o MAI.

No âmbito destas operações, foram feitas 15.976 fiscalizações a viaturas ligeiras e de mercadorias,
motociclos, comboios, autocarros que deram origem a 31 autos de contraordenação por falta de teste
ou certificado de recuperação.

O MAI refere ainda que nas fronteiras terrestres foram realizados 294 testes de diagnóstico à covid-19.
Portugal Continental está em situação de calamidade desde 1 de dezembro devido ao aumento do
número de casos de covid-19 e estas regras nas fronteiras estão em vigor até 9 de janeiro de 2022.

12/37



TNEWS

14/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1190

REACH: -1

Aeroportos mundiais juntam-se ao apelo por medidas de viagem
baseadas em evidências
A Airports Council International (ACI) é a mais recente voz a juntar-se aos apelos por
medidas de viagens baseadas em evidências e coordenadas entre países.

A Airports Council International (ACI) é a mais
recente voz a juntar-se aos apelos por medidas de
viagens baseadas em evidências e coordenadas
entre países.
Com a saúde pública como prioridade, a ACI pede aos governos que “melhorem muito a coordenação
das medidas de viagens entre os países e implementem abordagens baseadas em risco e evidências para
uma retoma segura das viagens”. “A atual manta de retalhos de restrições a viagens em todo o mundo
continua a afetar o sistema de aviação global e os milhões de meios de subsistência que dependem do
comércio, turismo e investimentos que o transporte aéreo proporciona”, refere a instituição que reúne
os aeroportos internacionais.

A repentina imposição de proibições de viagens por alguns Estados em reação à identificação da variante
Omicron foi denunciada por organismos internacionais, incluindo a Organização Mundial da Saúde (OMS),
lembra a ACI, citando o própria OMS: “A proibição geral de viagens não impedirá a disseminação
internacional” de variantes.
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A ACI junta-se, assim, às Nações Unidas, OMS, Organização da Aviação Civil Internacional (ICAO),
Associação de Transporte Aéreo Internacional (IATA), Organização Mundial do Turismo e World Travel &
Tourism Council no apelo para medidas de viagens baseadas no risco e coordenadas entre países.

Além disso, o ACI World reforça a necessidade dos países adotarem certificados de saúde digitais
harmonizados para testes e vacinação aceites além-fronteiras. “Isso permitiria uma melhor gestão das
medidas de viagem, juntamente com uma melhor adaptação à evolução da situação de saúde”.

“A proibição de viagens e o fecho de fronteiras não são a solução conforme as variantes surgem”, disse
Luis Felipe de Oliveira, diretor geral Mundial da ACI. “As partes interessadas da aviação querem fazer
parte da solução para restaurar as viagens internacionais com segurança, mas precisamos
desesperadamente que os governos se coordenem entre si e colaborem com o ecossistema da aviação.
Isso foi acordado numa recente conferência global na ICAO e os governos agora precisam seguir
adiante”.

“Devemos também lembrar o valor e os empregos criados por todo o setor de aviação e turismo –
proteger a população com a abordagem correta baseada no risco melhorará as circunstâncias sociais, de
saúde e econômicas das comunidades que servimos. E isso os ajudará a reconstruir”, refere o
comunicado da ACI.

“Além disso, a OMS e outros enfatizam que o acesso e a distribuição equitativa das vacinas COVID-19 é
fundamental para controlar a disseminação e o surgimento de novas variantes do COVID-19, e
precisamos urgentemente de cooperação internacional para isso”, conclui a ACI.

Recentemente, a IATA pediu aos governos que acabassem com as proibições de viagens e permitissem
que o processo de viagens continuasse, apesar do atual aumento do número de COVID-19.

A IATA exortou as autoridades dos países a seguir a recomendação da Organização Mundial da Saúde
(OMS) e manter suas fronteiras abertas.

Anteriormente, a OMS instou os governos a encontrarem alternativas para enfrentar a situação
epidemiológica atual e não impor proibições de viagens e outras restrições em resposta à situação
epidemiológica.

(Link)
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Marrocos vai repatriar cidadãos desde três países incluindo
Portugal
Marrocos vai programar viagens de repatriamento dos seus cidadãos, a partir de 15 de
dezembro, a partir de Portugal, T urquia e Emirados Árabes Unidos, após o encerramento
de fronteiras por causa da pandemia de covid-19.

De acordo com a comissão interministerial encarregada de coordenar as medidas de viagens
internacionais para prevenir a difusão do novo coronavírus, esta decisão vai permitir "o regresso a
Marrocos de cidadãos marroquinos que foram bloqueados após a suspensão dos voos", em 29 de
novembro.

Os cidadãos marroquinos ou residentes neste país do Magrebe que viajaram recentemente para o
estrangeiro, antes do encerramento de fronteiras, poderão embarcar nestas viagens especiais, explicou
o Governo marroquino, acrescentando que as despesas de deslocação são suportadas pelos
passageiros.

Antes de embarcar nos voos especiais, os viajantes devem apresentar um teste de PCR, com menos de
48 horas, e também são obrigados a uma quarentena de sete dias num hotel, escolhido pelas
autoridades, com despesas pagas pelo Governo marroquino.

O cancelamento dos voos foi decretado inicialmente por duas semanas, até à meia-noite de hoje, mas
na quinta-feira passada a agência oficial de imprensa marroquina informou que o prazo tinha sido
prolongado até data a anunciar.

A companhia aérea Royal Air Maroc divulgou na sua conta da rede social Twitter que iria cancelar os voos
até 31 de Dezembro, seguindo instruções da direção-geral da Aviação Civil de Marrocos.

O encerramento das fronteiras (também nas ligações marítimas e terrestres com a Mauritânia) deixou
bloqueados em Marrocos milhares de turistas que partiam em voos especiais de repatriamento.

15/37



16/37



OPÇÃO TURISMO

14/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

TAP já voa para Punta Cana
A T AP Air Portugal inaugurou a sua nova rota que liga três vezes por semana Lisboa e
Punta Cana, tendo já chegado ao aeroporto daquele destino turístico das Caraíbas com o
seu A330-900neo.

A TAP Air Portugal inaugurou a sua nova rota que liga três vezes por semana Lisboa e Punta Cana, tendo
já chegado ao aeroporto daquele destino turístico das Caraíbas com o seu A330-900neo.

A transportadora aérea nacional vai voar entre Lisboa e Punta Cana às quartas e sextas-feiras e
sábados, com partida da capital portuguesa às 17h00 e chegada ao aeroporto da República Dominicana
às 21h20.

No regresso, os voos da TAP partem de Punta Cana às 23h05 e chegam ao aeroporto Humberto
Delgado às 10h35 do dia seguinte (horas locais).

Os voos de ida-e-volta estão disponíveis a partir de 403 euros, com todas as taxas incluídas.

A rota será operada com os aviões Airbus A330-900neo da TAP, que oferecem a nova cabina Airspace
by Airbus.

A configuração – 168 lugares em Economy e 96 lugares em EconomyXtra – e o design da cabina, com
wifi a bordo, oferecem assentos com reclinação mais profunda em Economy, e com mais espaço para
as pernas em EconomyXtra.

Na classe executiva, a TAP oferece 34 novas cadeiras totalmente reclináveis, com mais de 1,80 m de
comprimento na posição deitada. Os assentos da classe executiva da TAP incluem tomadas para USBs e
fichas elétricas individuais, ligações para auscultadores, luzes de leitura individuais e mais espaço.
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Portugal vai retomar "dentro de dias" os voos comerciais
essenciais para Moçambique
Portugal vai retomar “dentro de dias” os voos comerciais para Moçambique, mas apenas
para viagens essenciais, exigindo teste negativo no embarque, testagem à chegada e um
período de quarentena, disse à Lusa o ministro de Estado e Negócios Estrangeiros.

Portugal vai retomar “dentro de dias” os voos comerciais para Moçambique, mas apenas para viagens
essenciais, exigindo teste negativo no embarque, testagem à chegada e um período de quarentena, disse
à Lusa o ministro de Estado e Negócios Estrangeiros.

Segundo Augusto Santos Silva, o despacho que determina o fim da suspensão envolve os ministérios
dos Negócios Estrangeiros, da Administração Interna, da Saúde e das Infraestruturas e está a ser
elaborado.

Os voos comerciais que serão retomados são apenas para viagens essenciais, como “para fins de
trabalho, estudo, reunificação familiar, regresso de residentes de Portugal ou de residentes em Portugal a
Portugal”, exemplificou Santos Silva.

Adiantando que “só as viagens essenciais são nesta fase da pandemia permitidas, ainda não as de
natureza turística”, o ministro indicou as condições adicionais para as mesmas se realizarem: “Teste
negativo no embarque, teste à chegada e um período de quarentena”.

Os dois voos de repatriamento que estavam previstos vão realizar-se na mesma, antes de Portugal e
Moçambique entrarem na “cadência normal dos voos comerciais”.

Augusto Santos Silva recordou que “na origem desta suspensão esteve a irrupção de uma nova variante
e a necessidade das autoridades sanitárias disporem de tempo suficiente para analisar com cuidado os
efeitos da nova variante”.

“Entretanto, no decurso deste tempo, as autoridades sanitárias e científicas puderam já conhecer melhor
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a variante, conhecer a capacidade de resposta a essa variante das vacinas que estão a ser aplicadas e
esse conhecimento permite-nos baixar o nível das restrições, ainda com muito cuidado, porque é preciso
ser muito cauteloso na gestão da pandemia”, disse.

Augusto Santos Silva recordou que “a decisão de suspensão de voos a partir da África Austral foi tomada
na União Europeia (UE), com a participação de Portugal, mas tomada pelo conjunto dos 27 Estados-
membros”.

“Exprimimos muitas dúvidas e reservas a essa decisão, em particular à inclusão de Moçambique, no
conjunto dos países vizinhos da África do Sul, que deviam ser considerados. Entretanto, estes dias que
passaram mostraram que, felizmente, os receios que motivaram esta decisão eram infundados”,
explicou.

E acrescentou: “França já retomou os voos com a África do Sul e Portugal vai retomar os voos, no caso
com Moçambique, não temos voos diretos com a África do Sul. Certamente que outros países vão
tomar decisões semelhantes”.

(Notícia Lusa)
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Venezuela sem resposta a pedidos de autorização de voos
humanitários da TAP - Mundo Português
A Venezuela não tem respondido aos pedidos de autorização para que a T AP realize voos
humanitários entre Caracas e Lisboa, apesar de ter autorizado outras companhias, disse
à Lusa o embaixador de Portugal em Caracas.

A Venezuela não tem respondido aos pedidos de autorização para que a TAP realize voos humanitários
entre Caracas e Lisboa, apesar de ter autorizado outras companhias, disse à Lusa o embaixador de
Portugal em Caracas.

“Nós, a TAP e a nossa embaixada em nome da TAP, fizemos um pedido para dois voos humanitários em
dezembro e dois voos humanitários em janeiro. O primeiro voo do mês de dezembro teria saído hoje.
Infelizmente não se realizou porque as autoridades venezuelanas ainda não nos deram resposta, não
obstante as insistências e os pedidos que temos feito para que permitam esses voos”, disse Carlos de
Sousa Amaro.

Segundo o diplomata, a embaixada tem argumentado que “a comunidade portuguesa é constituída por
pessoas já mais idosas, com alguma dificuldade de mobilidade”.

A comunidade portuguesa da Venezuela “é também “constituída por uma larga percentagem de pessoas
de origem madeirense, que pretendem ir passar o Natal com as suas famílias na Madeira e têm
dificuldade em fazer voos longos e também os transbordos, várias vezes, até poder chegar” ao Funchal.

“O nosso pedido infelizmente até agora não tem sido atendido”, sublinhou o diplomata.

Questionado sobre qual poderá ser o motivo para tal situação, Carlos de Sousa Amaro frisou: “não faço
a mínima ideia. A nossa Embaixada tem feito várias insistências, mas até agora não temos tido qualquer
resposta”.
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O embaixador explicou que ele próprio via passar o Natal com a família, a Portugal, e viajará via
Istambul.

“No caso de alguém que vai para a Madeira, terá que ir até Istambul, o que são mais quatro horas e
meia de voo até lá (12 horas em total) e depois mais quatro horas de voo até Lisboa, para além do voo
entre Lisboa e o Funchal. Torna-se uma viagem bastante longa e muito cansativa, especialmente para
pessoas já com alguma idade”, disse o diplomata.

Carlos de Sousa Amaro explicou que as alternativas são via Moscovo e via Punta Cana, mas que
nenhuma delas “é tão boa como diretamente de Caracas para Lisboa ou de Lisboa para Caracas”.

Segundo o diplomata, há também muitos casos de pessoas que estão em Portugal, que têm família na
Venezuela e que gostariam de ter viajado até Caracas para passar com eles o Natal e o Ano Novo.

Vários agentes de viagem, consultados pela agência Lusa, explicaram que a comunidade portuguesa local
tem perguntado frequentemente pela retoma dos voos diretos a Portugal. Também que não entendem
qual o motivo por que várias companhias foram autorizadas a fazer voos aéreos na época do Natal,
nomeadamente entre Caracas e Madrid.

As “operações da aviação comercial, aviação geral e privada” continuam restringidas na Venezuela, uma
medida que segundo o Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) tem a ver com o cumprimento das
diretrizes do Governo para “garantir a saúde dos cidadãos que residem no país, através de políticas que
permitam atenuar os efeitos gerados pela pandemia da covid-19”.

Segundo o INAC “de maneira excecional, são autorizadas as operações aéreas comerciais para o
transporte de passageiros, carga e correio entre a Venezuela e os países irmãos da Turquia, México,
Panamá, República Dominicana, Bolívia e Rússia”.

A imprensa venezuelana deu conta que as autoridades venezuelanas autorizaram várias empresas a
efetuar voos aéreos para Madrid, entre dezembro de 2021 e janeiro de 2022.

Em 2020, Portugal repatriou mais de 1.200 portugueses, em cinco voos de repatriamento. Três desses
voos foram realizados pela TAP.

Os voos tiveram como propósito repatriar portugueses que tinham ficado retidos no país da América
Latina devido à pandemia do novo coronavírus.

A Venezuela está desde 13 de março de 2020 em estado de alerta, o que permite ao executivo decretar
“decisões drásticas” para combater a pandemia.

A covid-19 provocou pelo menos 5.286.793 mortes em todo o mundo, entre mais de 267,88 milhões
infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço
da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan,
cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.
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Restaurantes portugueses à espera das estrelas: Michelin
entrega distinções esta terça-feira
Chegou o dia de apresentação do Guia Michelin 2022 e, com ele, os restaurantes
distinguidos com as famosas estrelas. Em Portugal são já 28 as casas com o desejado
símbolo da excelência gastronómica. Será que este número vai aumentar?

Já parou a contagem decrescente. Esta terça-feira é mesmo o dia em que serão conhecidos os novos
restaurantes distinguidos com as estrelas do Guia Michelin. Como sempre, não faltam apostas e palpites,
mas nestes mais de cem anos desde a publicação da primeira edição para Portugal e Espanha (1910), o
famoso guia vermelho já nos deixou perceber que o segredo é mesmo a alma do negócio. Mas também
que gosta de surpresas.

E os tempos têm corrido de feição para a restauração e os cozinheiros portugueses. Nos últimos anos
têm-se multiplicado os restaurantes estrelados, cujo número quase triplicou em pouco mais de uma
década. Em 2010 havia uma dúzia de restaurantes com as famosas estrelas e apenas um deles, o
algarvio Vila Joya, com a segunda. No guia de 2021 eram 28 as casas e chefs cozinheiros a ostentar o
símbolo estrelado, sete dos quais com dupla estrela.

E mais, enquanto no início da década passada se concentravam sobretudo no Algarve, hoje as estrelas
dão brilho à gastronomia um pouco por todo o país. Do Algarve a Viseu, de Lisboa e Porto a Bragança. E
até já chegaram também à Madeira. Faltam os Açores para a cobertura total do território, mas com o
avanço do turismo, a crescente ousadia da restauração que por ali se vai instalando e a excelência dos
produtos locais, fácil é adivinhar que não há-de faltar muito.

Não será provavelmente já neste guia de 2022 que esta terça-feira é apresentado, ou pelo menos não
tem sido referido na bolsa dos palpites, que têm apontado sobretudo para o Algarve e a zona do Tejo.
Seguro parece ser que haverá novidades. “É um ano que trará certamente algo de positivo para
Portugal”, limitou-se a dizer a porta-voz da Michelin para Espanha e Portugal, Mónica Rius Aymamí, sem
sequer levantar ponta do véu.
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E, ao contrário do que aconteceu no ano passado, com o bloqueio da pandemia, “neste ano os
inspectores já puderam viajar, visitar os restaurantes e organizar o seu trabalho, que foi apenas
perturbado por algumas alterações de agenda”. “Globalmente foi um ano positivo para Portugal”, repete
Mónica.

Entre os pares dos fogões aponta-se com insistência aos nomes de Pedro Pena Bastos (restaurante
Cura, Lisboa) e Louis Anjos (Palmares Golf, Lagos), se bem que outros contraponham também com a
recente abertura destes espaços, já que um dos requisitos normalmente exigidos pelos inspectores é
precisamente a solidez dos projectos. E se um dos critérios mais seguros para as previsões tem sido os
convites que os cozinheiros recebem para estarem presentes na cerimónia, então as apostas apontam
este ano também para Rodrigo Castelo e o seu Ó Balcão, em Santarém, que, ao que se sabe, é um dos
convidados portugueses para a gala que tem lugar esta noite em Valência, no Leste de Espanha.

Pelo Porto é que não há quem aposte. Para Vasco Coelho dos Santos e o seu Euskalduna Studio não foi
ainda desta que chegou o convite – mas há casos em que não houve convite e o restaurante recebeu a
estrela –, o que parece não ter acontecido também com Julien Montbabut, do Le Monument, o
restaurante de fine dining do Hotel Le Monumental, mais que natural candidato à estrela.

Já quanto a um novo duas estrelas a juntar aos sete já existentes em Portugal, esta parece ser uma
hipóteses remota que, a acontecer, poderá muito bem subir o alto da Torre Vasco da Gama, na Expo,
em Lisboa, onde está o Fifty Seconds by Martin Berasategui. Se não for desta, não demorará
certamente, ou não fosse Berasategui o recordista de estrelas na Península Ibérica, somando já uma
dúzia entre os seu vários restaurantes, dois deles com três estrelas.
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Associação hoteleira diz que festas de Natal e 'Reveillon'
continuam agendadas
"As principais desistências estão a verificar-se ao nível dos jantares e eventos de
empresas, que se têm mostrado mais receosos em retomar este tipo de eventos,
optando pelo seu cancelamento e/ou adiamento", refere a Associação Portuguesa de
Hotelaria, Restauração e Turismo.

A Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) avançou esta segunda-feira à
Lusa que apesar da pandemia da covid-19 os hotéis mantêm agendada a organização de festas e
jantares de Natal e de Passagem de Ano.

"De uma maneira geral, os hotéis continuam a manter agendada a organização de festas e jantares de
Natal e de Passagem de Ano, estando empenhados em perceber quais as regras e procedimentos que
terão que cumprir e que apresentar aos seus clientes para assegurar a realização destes eventos em
segurança", disse hoje fonte oficial da APHORT.

Em resposta à agência Lusa, por escrito, sobre se os hoteleiros estavam a registar nos últimos dias
cancelamentos por causa do aumento de casos com a doença da covid-19 em Portugal, a APHORT
indica que as "principais desistências" são mais ao nível de jantares e eventos de empresas.

"As principais desistências estão a verificar-se ao nível dos jantares e eventos de empresas, que se têm
mostrado mais receosos em retomar este tipo de eventos, optando pelo seu cancelamento e/ou
adiamento", refere.

Segundo a APHORT, até ao momento, os cancelamentos existentes têm "sido pontuais", sendo que a
perceção é a de que as pessoas estão a adaptar-se e a organizar-se em função das regras
estabelecidas, nomeadamente a "apresentação de certificado e, eventualmente, de comprovativo de
testagem negativa".

Vários hotéis do Porto registava no sábado transato taxas de reservas para o Natal entre 20% a 70% e
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para o 'réveillon' entre os 50% e 75%, ocupações bem "mais altas" do que nas festividades de 2020.

A 07 de dezembro, em entrevista à agência Lusa, o presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal
(TPNP), Luís Pedro Martins, assumia que o aparecimento da variante Ómicron estava a lançar "muita
incerteza" na procura turística para a época natalícia, mas disse que ainda acreditava que a atividade
fosse superior à de 2020.
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Norte e Algarve dizem não a festas e jantares
Situação epidemiológica incerta, circulação de vários vírus, nova variante e surtos em
eventos na base das decisões.
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Los hoteles de Portugal animan al mercado nacional a no cancelar
La recuperación turística se alejan en Portugal con las restricciones propias y de los
principales mercados emisores. No obstante, los hoteles del país consideran que existen
garantías suficientes para estancias vacacionales y eventos de empresa para los viajeros
nacionales y animan al mercado doméstico a no cancelar.

La recuperación turística se alejan en Portugal con las restricciones propias y de los principales mercados
emisores. No obstante, los hoteles del país consideran que existen garantías suficientes para estancias
vacacionales y eventos de empresa para los viajeros nacionales y animan al mercado doméstico a no
cancelar.

Poco antes de las fiestas navideñas, el avance de la pandemia de la covid-19 y las restricciones
impuestas por el Gobierno de Portugal golpean las perspectivas de recuperación del turismo en el país,
donde se suceden las cancelaciones de las celebraciones públicas previstas en las principales ciudades.

El sector registra mejores cifras que en 2020, pero la vuelta a niveles de actividad similares a los
prepandémicos podría atrasarse por el aumento de los contagios tanto en Portugal como en los
mercados emisores, y marca la primavera de 2022 como época de referencia para la reactivación.

L a secretaria de Estado de Turismo de Portugal, Rita Marques, ha definido la
situación actual como 'tiempos difíciles y muy desafiantes' y ha admitido que hay
que enfocarse en salvar la Semana Santa de 2022

'No salvamos la Semana Santa de 2020, no salvamos la Navidad y tampoco salvamos la Semana Santa
de 2021 y vamos a ver si salvamos la Semana Santa de 2022', afirmó recientemente en un acto del
sector, que representaba el 15,3 % del PIB nacional en 2019, porcentaje que cayó a casi la mitad en
2020.

No obstante, en los primeros nueve meses de 2021 los establecimientos de alojamiento turístico en
Portugal registraron ingresos por 1.630 millones de euros, por encima de los 1.400 millones de todo
2020, según el Instituto Nacional de Estadística luso. Sin embargo, queda lejos de los 3.469,4 millones
contabilizados entre enero y septiembre de 2019.
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Portugal afronta la quinta ola de contagios de coronavirus inmerso en el 'estado de calamidad', que
implica restricciones que obligan a presentar el certificado de vacunación para acceder a restaurantes y
hoteles, así como un test negativo adicional para ingresar en eventos deportivos y bares, entre otras.

También los viajeros que ingresen al país en avión o en barco deben presentar el certificado de
vacunación y un test negativo.

En el caso de la frontera que Portugal comparte con España, bastará el certificado de vacunación para los
procedentes de zonas de riesgo bajo o medio y se exigirá test para quienes lleguen de zonas rojas.

Preocupación por las cancelaciones
Para el sector turístico luso, estas medidas son 'perfectamente razonables' y proporcionadas dada la
situación, apunta la vicepresidenta de la Asociación de Hotelería de Portugal (AHP), Cristina Siza
Vieira, en declaraciones a Efe.

S in embargo, admite que preocupa el 'miedo' al aumento de contagios, que se ha traducido en
cancelaciones de pernoctaciones y cenas de empresas en los hoteles.

Siza Vieira, que no da cifras sobre la coyuntura que atraviesa el sector, anima a los portugueses a no
cancelar porque las medidas están 'bien definidas' y permiten celebrar estos encuentros con seguridad.

Paralelamente, ciudades como Lisboa y Oporto, entre otras, han suspendido las celebraciones públicas de
fin de año, como conciertos y fuegos artificiales, con el objetivo de evitar las aglomeraciones.

El presidente de la AHP, Raúl Martins, estima que un 10 % de los hoteles de
Portugal está cerrado actualmente y prevé que el sector podrá recuperar los
niveles prepandemia en 2024
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Si a esto se le suman las restricciones que avanzan en otros países europeos, como la exigencia de
cuarentena al volver del extranjero, las perspectivas de recuperación del sector pueden quedar
empañadas.

'Si efectivamente se comprueba que la caída de las fiestas es muy importante y que los países van a
cerrar u obligar a cuarentena (...) tenemos totalmente un invierno perdido y, por tanto, cambiarán
completamente las perspectivas de recuperación', sentencia la empresaria. Según Siza Vieira, el sector de
la hotelería registró el pasado verano un 50 % de la facturación de 2019.

Objetivo: marzo y abril
El Algarve (sur), uno de los principales destinos turísticos del país y dependiente de los visitantes
extranjeros, no ve amenazada su recuperación con el auge de los contagios ni de las restricciones, ya
que las fiestas navideñas coinciden con su temporada baja, cuando registran más turistas locales.

El presidente del ente Turismo do Algarve, João Fernandes, explica a Efe que entre agosto y noviembre
tuvieron un crecimiento 'muy interesante' en los niveles de ocupación, por lo que su mirada está apuesta
ahora en los meses de marzo y abril, cuando vuelva la demanda extranjera a la región, que representa
cerca del 30 % del mercado total turístico luso.

En 2021, prevé que la facturación en la hotelería del Algarve sea un 60 % de lo registrado en 2019.

Aún así, la vuelta de la actividad económica a niveles similares a la pandemia depende de que 'no haya un
retroceso', y de que para la Semana Santa de 2022 los mercados emisores europeos ya se hayan
recuperado.

(Link)
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Um “metro de superfície” na área metropolitana do Algarve?
Muito mais que uma rede de transporte, o metro nesta zona promoveria a diversificação
da especialização produtiva do Algarve e funcionaria como dinamizador de toda a região.

Foi referido na imprensa no passado mês que o Algarve poderia vir a ser contemplado com um “metro
de superfície”, ao abrigo do reforço dos fundos comunitários, a ser implementado entre Olhão, Faro
(aeroporto/universidade (Ualg)/zonas comerciais) e Loulé (via Estádio Algarve/zona comercial conexa).
Numa região com povoamento algo disperso (tendencialmente junto ao litoral), que privilegia o
transporte individual, a principal questão que sobreveio de imediato é a diminuta população diretamente
servida: 150.000 habitantes.

Ora o que está em causa é muito mais que esta perspetiva, devendo refletir-se à volta de dois temas: a
especialização produtiva regional e a criação de uma “miniárea metropolitana”.

Um claro problema do Algarve é a especialização produtiva excessivamente concentrada no turismo,
apesar dos muitos planos apontarem desde sempre para a diversificação económica. Ora sabemos que
o predomínio da atividade turística e os tipos de empregos que gera inviabilizam a atividade industrial e
limitam em muito a agricultura, exceto a baseada em modelos intensivos ou semi-intensivos, que em
regra recorrem a emigrantes.

Neste contexto, qual a melhor diversificação? Acreditamos que a resposta está nos serviços prestados a
empresas e instituições, baseados em tecnologias e/ou com componente de inovação e
desenvolvimento, à volta do modelo digital. Sabemos que muitas empresas internacionais têm vindo a
instalar-se em Portugal, nomeadamente em Lisboa e Porto, beneficiando da disponibilidade de mão de
obra qualificada e “barata”, qualidade de vida e infraestrutura tecnológica de bom nível. Este modelo,
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baseado em serviços avançados, tem potencial de crescimento, estando em curso a sua generalização a
outras cidades do país. No Algarve, a Universidade deverá abrir em breve o seu polo tecnológico, que
deverá albergar todo um conjunto de empresas de base tecnológica. É uma grande oportunidade de
dinamizar este modelo, dando seguimento a várias empresas que já trabalham na região no
desenvolvimento de software para o mercado global, nomeadamente aplicado a empresas turísticas.

Porém, este modelo, que carece da mistura talento nacional com a atração de nómadas digitais (a
Universidade do Algarve é uma das instituições de ensino superior que mais estudantes internacionais
atrai em termos relativos), precisa, mais do que tudo, duma área metropolitana que disponibilize:
transporte fiável, rápido e disponível, de dia, e grande parte da noite; atividades culturais, entretenimento
e lazer; assistência na saúde de bom nível; segurança e espaços urbanos dinâmicos e criativos;
ambiente cuidado e sustentável. Residências de alojamento a preços compatíveis.

Uma miniárea metropolitana, formada a partir de concelhos à volta de Faro, Olhão e Loulé/Quarteira,
permitiria constituir a massa critica que fizesse funcionar a lógica reconhecida às economias de
aglomeração, indispensável à atração de investimento (que não apenas imobiliário-turístico). Os
concelhos limítrofes farão naturalmente parte do planeamento e integração na área metropolitana. Esta
perspetiva, permite ultrapassar a lógica de decisão política predominante na região, ou seja, a municipal,
que não responde em termos de opções estratégicas de desenvolvimento regional prospetivo.

É por estes dois motivos que um “metro de superfície” nesta zona central do Algarve é muito mais que
uma rede de transporte, assumindo o caráter estruturante do desenvolvimento duma economia de
aglomeração que diversifique a especialização produtiva do Algarve e funcione como dinamizador da
restante região. E não se esqueça que o Algarve é a região do país que mais distante se encontra das
atuais áreas metropolitanas (Lisboa e Porto).

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico
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CRESC Algarve 2020 apoiou 34 projetos de Inovação Social
Programa Operacional CRESC Algarve 2020 apoiou 34 projetos de Inovação Social,
totalizando um investimento superior a 6 milhões de euros, entre 2016 e 2021.

Programa Operacional CRESC Algarve 2020 apoiou 34 projetos
de Inovação Social, totalizando um investimento superior a 6
milhões de euros, entre 2016 e 2021.
No domínio da inclusão social, a situação de crise gerada pela pandemia agravou as condições de vida
dos grupos sociais mais vulneráveis, nomeadamente idosos, crianças, desempregados, pessoas
portadoras de deficiência ou incapacidades, migrantes, minorias étnicas, e outos grupos que apresentam
maiores dificuldades de integração e participação cívica, económica, profissional e social.

Para responder a este problema, em articulação com a Estrutura de Missão Portugal Inovação Social
(EMPIS), o PO Algarve 2020 tem vindo a apoiar projetos de empreendedorismo social, quer na vertente
de criação de emprego, quer na implementação de projetos piloto com novas soluções tendo em vista
dar resposta a situações desfavoráveis de carácter social, frequentemente numa lógica complementar às
respostas tradicionais.

De entre o conjunto dos 34 projetos apoiados, dois são incubadoras de inovação social, 13 atuam na
área da inclusão social de crianças, idosos, pessoas portadoras de deficiência e outros públicos
desfavorecidos, três na área da saúde, quatro na do envelhecimento ativo, dois na integração de jovens
NEET, um na promoção da literacia digital, três na promoção da empregabilidade, atuando os restantes
nas áreas da educação, justiça, entre outras.

Todos os referidos projetos contam com o envolvimento de investidores sociais, designadamente
empresas (Leroy Merlin, Alliance Healthcare, Educoach, por exemplo), fundações (Gulbenkian, Ageas,
MONAF), entidades bancárias (Caixa Geral de Depósitos, Montepio), universidades (Algarve, Minho),
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IPSS, Comunidade Intermunicipal, municípios e empresas municipais ou a Região de Turismo do Algarve
que asseguram parte do financiamento dos projetos.

Tendo em vista apoiar a capacitação dos atores do sistema de inovação e empreendedorismo social em
Portugal, e por essa via melhorar os níveis de resposta das entidades da economia social e contribuir
para a sua sustentabilidade económica e financeira, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional (CCDR) do Algarve irá integrar o futuro Observatório Regional do Centro Nacional de
Competências para a Inovação Social.

A continuação da aposta já realizada com Fundos Europeus geridos na Região através do Algarve 2020,
no apoio a projetos de inovação social, dinamizados no contexto da economia social e que tem sido
apontada como um bom exemplo no plano europeu, será prosseguida no âmbito do PO Algarve 2030
visando continuar a contribuir para a adaptação e desenvolvimento de soluções inovadoras no contexto
territorial ou temático.

Assim, no âmbito do PO Algarve 2030, dar-se-á continuidade ao apoio ao trabalho desenvolvido pela
EMPIS na promoção de parcerias intersectoriais e de proximidade, tendo em vista a criação de um
ambiente favorável ao empreendedorismo social, gerando confiança por parte dos investidores, públicos
e privados, no sentido de desenvolvimento de processos de transformação social, para uma melhor
eficiência social e coletiva.

Consulte aqui este e outros projetos no âmbito do Programa Operacional do Algarve, com o apoio dos
fundos da União Europeia.

O Programa Operacional do Algarve é dirigido por uma Comissão Diretiva liderada pelo presidente da
CCDR ALGARVE, tendo como vogais o presidente da AMAL e um representante do governo. Mais
informação aqui.

(Link)
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'Monte da Bemposta' lança Programa para Caminhantes da Rota
Vicentina
O Monte da Bemposta, situado na costa alentejana em frente à Ilha do Pessegueiro,
associou-se à Rota Vicentina. Com esta parceria, o agroturismo vai envolver-se ainda
mais em iniciativas de promoção de turismo de natureza e sustentável, tendo acabado de
lançar um programa dedicado aos caminhantes da Rota Vicentina

O Monte da Bemposta, situado na costa alentejana em frente à Ilha do Pessegueiro, associou-se à Rota
Vicentina. Com esta parceria, o agroturismo vai envolver-se ainda mais em iniciativas de promoção de
turismo de natureza e sustentável, tendo acabado de lançar um programa dedicado aos caminhantes da
Rota Vicentina.
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A proposta 'Todos os trilhos vão dar à Bemposta' está disponível por 432€ por pessoa e tem como
principal objetivo oferecer um conjunto de comodidades aos caminhantes que participem nos trilhos
desenhados pela Rota Vicentina – o Trilho Histórico e o Trilho dos Pescadores – que se desenrolam ao
longo de 34km e passam pelas mais belas praias e zonas históricas da região.

O programa contempla quatro noites de alojamento com pequeno-almoço e jantar diário no Monte da
Bemposta, transfers para os diferentes trilhos e ainda um picnic para levar e desfrutar ao longo do
percurso.

O Monte da Bemposta combina a serenidade da planície alentejana com a frescura do mar e oferece um
vasto portfólio de atividades, para crianças e adultos, tais como: alimentar os animais da quinta –
alpacas, lamas, burros e cavalos da quinta – de forma gratuita; passear de bicicleta dentro e fora da
herdade; passear a cavalo nos areais; ter uma aula de yoga, reiki ou surf; fazer uma massagem
relaxante; jogar padel nos campos do hotel; passear de barco, fazer mergulho ou experimentar caça
submarina.

O espaço conta com 13 estúdios, de arquitetura simples e tipicamente alentejana, e ainda uma casa
principal que pode ser a solução para grupos mais numerosos. Todas as unidades de alojamento têm um
pequeno terraço com vista total ou parcial para o mar da Costa Vicentina e conjugam conforto com a
simplicidade da vida no campo.

As praias do Queimado e Ilha do Pessegueiro estão à distância de um curto passeio a pé. Mais a sul,
situam-se os extensos e tão apreciados areais da Praia dos Aivados ou do Malhão, estando a
Samouqueira, Vieirinha e São Torpes a poucos minutos de carro, mais a norte. Esta proximidade ao mar
faz do Monte da Bemposta o refúgio ideal para quem gosta de surf e mergulho.

O Monte da Bemposta apresenta a certificação Clean & Safe e afirma-se como um turismo rural Pet
Friendly, aceitando animais de estimação em todas as casas, mediante o cumprimento de algumas
normas.

MPR
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Link Notícia
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