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Que novas regras são essas para viajar na Europa? - Renascença
Pessoas com certificados não devem precisar de testes ou quarentenas. Saiba tudo sobre
a recomendação que saiu do último Conselho.

Os Estados-membros da União Europeia (UE) acordaram na terça-feira que pessoas com o Certificado
Covid-19 válido, como vacinados ou recuperados, não devem ser alvo de "restrições adicionais à livre
circulação", como testes ou quarentenas, para facilitar viagens.

O que é que vai mudar em relação ao que temos agora?

Na maior parte dos casos, deixam de ser exigidos testes e quarentenas aos viajantes europeus para
entrarem nos diferentes países da União. Isto, caso estejam vacinados ou sejam considerados
recuperados de Covid-19. Para quem não tenha a vacinação completa, as restrições mantêm-se.

Assim, o certificado de vacinação ou de recuperação deve passar a ser a condição suficiente para viajar
no interior do espaço comunitário. É uma recomendação que foi acordada ontem pelo Conselho de
Ministros europeus.

Sendo uma recomendação, significa que não tem aplicação obrigatória?

Sim, estas regras não são vinculativas – é um princípio geral e os países continuam a poder recorrer ao
chamado "travão de emergência", podendo aplicar medidas adicionais para os viajantes provenientes de
países em pior situação pandémica, como é atualmente o caso de Portugal.

Mas deve ser a exceção, porque o objetivo é que volte a haver livre circulação na União Europeia, com
base numa nova abordagem: não interessa tanto a região de origem do viajante, mas sim a situação de
cada pessoa no que toca à vacinação ou à recuperação.

Portugal deverá deixar de exigir testes a quem tenha certificado?
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Portugal é dos países que atualmente mantêm restrições à entrada, tal como Irlanda, Itália e Grécia. No
âmbito da recomendação, devem deixar de exigir testes a partir de 1 de fevereiro a quem chegue de
outros países europeus devidamente vacinado ou tenha recuperado de Covid-19. Mas é uma questão
que o Governo terá ainda de esclarecer, porque o que estava previsto era que os testes negativos nos
voos para Portugal se mantivessem obrigatórios, pelo menos, até 9 de fevereiro.

É preciso ter a dose de reforço?

Para já, o certificado é válido com as duas doses ou com a unidose da Janssen, desde que tomadas há
menos de 270 dias. Essa é outra das novidades: o certificado de vacinação passa a ser válido por nove
meses e não seis, como até aqui. Após esse prazo perde a validade, mas se, entretanto, for tomada a
dose de reforço volta a ser válido por mais nove meses.

E para o certificado de recuperação também são nove meses?

O certificado de recuperação continua a ser válido apenas por seis meses.

E quem não tenha certificado?

Quem queira viajar na União Europeia sem estar vacinado terá de fazer teste, mas há também aqui uma
alteração importante: a validade dos testes de antigénio vai ser reduzida, passam a ser aceites apenas
durante 24 horas (atualmente são válidos por 48 horas). Já o teste PCR continua a ser válido por 72
horas. A exceção são as crianças até 12 anos, que continuam a poder viajar sem certificado nem testes.

As novas regras são só para a União Europeia?

Sim, destinam-se apenas a deslocações entre os países europeus. Há uma proposta da Comissão
Europeia para que estas regras sejam alargadas a viajantes de países terceiros, mas para já o fim da
exigência de testes e de quarentenas só se aplica no interior da União Europeia.

É uma recomendação que surge numa altura de elevados contágios na Europa...

Sim, mas é também mais um sinal de que a pandemia começa a ser vista de outra forma. Mesmo com a
atual variante Ómicron, que é mais contagiosa, desde que as pessoas estejam vacinadas, o risco de
adoecerem com gravidade ou até de serem fonte de contágio é menor. E considera-se, por isso, que é
possível ter outro grau de flexibilidade. Como temos visto em Portugal: temos tido níveis recorde de
casos diários de Covid-19, mas as escolas continuam abertas, as atividades económicas continuam a
funcionar, porque o número de casos graves é, apesar de tudo, relativamente baixo.
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25/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

PRR: Portugal apresenta primeiro pedido de pagamento no valor
de 1.336 milhões
Antes da apresentação do pedido, Portugal teve que cumprir 38 indicadores contratados
com a Comissão Europeia para esta fase, 21 associados a reformas e 17 a investimentos.

Portugal apresentou hoje o primeiro pedido de pagamento à Comissão Europeia, no âmbito do Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR), no valor de 1.336 milhões de euros, após ter cumprido 38 indicadores
contratados, foi anunciado.

“Portugal apresentou hoje o primeiro pedido de pagamento no valor de 1.336 milhões de euros”, lê-se
numa nota publicada no ‘site’ da Estrutura de Missão Recuperar Portugal, responsável pela gestão do
PRR.

Antes da apresentação do pedido, Portugal teve que cumprir 38 indicadores contratados com a
Comissão Europeia para esta fase, 21 associados a reformas e 17 a investimentos.

Segundo uma apresentação enviada à comunicação social, as reformas abrangem temáticas como o
Serviço Nacional de Saúde, habitação, respostas sociais, capitalização e inovação empresarial,
qualificações e competências, florestas, mar, bioeconomia sustentável, hidrogénio e renováveis,
qualidade e sustentabilidade das finanças públicas, bem como uma administração pública mais eficiente.

Neste âmbito, destacam-se ações como a reforma da saúde mental, o plano nacional de alojamento
urgente e temporário, a estratégia de combate à pobreza ou o regime geral de gestão de resíduos.

Já as reformas associadas a investimentos abrangem as infraestruturas, descarbonização da indústria,
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empresas 4.0, escola digital, hidrogénio e renováveis, bioeconomia sustentável, descarbonização da
indústria e também o Serviço Nacional de Saúde, habitação, respostas sociais e a capitalização e
inovação empresarial.

Nestas reformas, encontram-se ações como o sistema de classificação dos utentes para o modelo
regional de cuidados continuados integrados na Madeira.

A Estrutura de Missão Recuperar Portugal destacou ainda o concurso para projetos de descarbonização
industrial e a contratação da aquisição de 600.000 computadores individuais para alunos e professores.

O PRR, que tem um período de execução até 2026, pretende implementar um conjunto de reformas e
investimentos tendo em vista a recuperação do crescimento económico. Além de ter o objetivo de
reparar os danos provocados pela covid-19, este plano tem ainda o propósito de apoiar investimentos e
gerar emprego.

A dotação total do PRR ultrapassa os 16.600 milhões de euros, distribuída pelas suas três dimensões
estruturantes – resiliência (11.125 milhões de euros), transição climática (3.059 milhões de euros) e
transição digital (2.460 milhões de euros).
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AHP espera avanços na simplificação da contratação de
trabalhadores estrangeiros
"Neste momento, a lei dos estrangeiros é altamente complexa", diz a presidente
executiva da Associação da Hotelaria de Portugal, Cristina Siza Vieira

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse esperar que o novo Governo avance na simplificação
dos processos de contratação de trabalhadores estrangeiros, uma das soluções apontadas para
responder à falta de mão-de-obra no setor.

Em declarações à Lusa, a presidente executiva da AHP, Cristina Siza Vieira, considerou que uma
interrupção no processo de simplificação legislativa, que está em discussão com o atual executivo,
representaria "um atraso inexplicável e que prejudicaria a economia do país e das empresas".

"Neste momento, a lei dos estrangeiros é altamente complexa", referiu a dirigente da associação,
acrescentando que nas reuniões com o Governo "foram apontados alguns pontos que estariam em
alteração para se poder simplificar estes procedimentos".

Para a AHP, a contratação no estrangeiro é uma das soluções para a escassez de trabalhadores na
hotelaria e turismo e, nesse sentido, a associação realiza na quarta-feira uma sessão de esclarecimento
sobre "vistos de trabalho subordinado", que contará com a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e das
Comunidades Portuguesas (DGACCP).

A iniciativa realiza-se depois de a AHP ter reunido, no final do ano passado, com a Secretaria de Estado
das Comunidades Portuguesas sobre o atual quadro legal da contratação de estrangeiros.

Nessas reuniões, foi também abordado o acordo de mobilidade com a CPLP - Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa que aguarda ratificação, um processo que ficou parado com a convocação das
eleições legislativas antecipadas.

"Com a queda da Assembleia da República e as novas eleições, terá de se aguardar para a passagem
dessas pastas para perceber como é que esse enquadramento será feito, designadamente a questão da
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ratificação do acordo com a CPLP", afirmou Cristina Siza Vieira.

A presidente executiva da AHP referiu que desde 2019 que a associação tem alertado para a escassez de
trabalhadores no setor, indicando que a pandemia de covid-19 veio depois agravar o problema.

Em 10 de novembro, o presidente da AHP, Raul Martins, disse em entrevista ao jornal Público que se
está a tentar "criar fluxos de importação de mão de obra com países específicos, desde logo com os que
formam a CPLP [Comunidade dos Países de Língua Portuguesa]" para colmatar a escassez de
trabalhadores no setor, mas apontou constrangimentos.

Também, em 18 de outubro, o presidente do Vila Galé afirmou à Lusa que o grupo continuava a debater-
se com a falta de recursos humanos na hotelaria, construção e agricultura, estando a prever contratar
300 jovens à procura do primeiro emprego e trazer 150 trabalhadores do Brasil, mas que para isso seria
necessário trabalhar com os ministérios da Economia e Trabalho.

Em 24 de setembro, o ministro e Estado e Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva,
disse, em Nova Iorque, que o acordo de mobilidade da CPLP, já ratificado por Cabo Verde e São Tomé e
Príncipe, ia entrar em vigor "muito rapidamente".

O acordo de mobilidade foi assinado em Luanda, em 17 de julho, na XIII Conferência de Chefes de
Estado e de Governo da CPLP, na qual Angola assumiu a presidência da organização até 2023.
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45% das empresas deram prejuízo no primeiro ano da pandemia
Dados do Banco de Portugal confirmam o aumento de empresas em potencial situação de
risco, sobretudo no Algarve, Madeira e região de Lisboa. Negócios da zona Centro
continuam a ser os mais lucrativos.

Quase metade (45%) das empresas portuguesas apresentaram resultados líquidos negativos em 2020,
muito acima do nível pré-pandemia: 36,9% em 2019. Segundo dados divulgados esta terça-feira pelo
Banco de Portugal (BdP), a percentagem de empresas nesta situação aumentou em todas as regiões do
país.

Ainda assim, as estatísticas confirmam que o Algarve (52,2%) e a Madeira (52,5%) foram as zonas
mais fustigadas pela pandemia de Covid-19, com mais de metade das empresas a apresentarem
prejuízos em 2020, seguidas daquelas sediadas na Área Metropolitana de Lisboa (49,1%). Apesar da
subida de seis pontos em termos homólogos, os negócios da zona Centro (38, 8%) continuaram a ser
os menos fustigados nos resultados.

Confirmando o aumento da percentagem de empresas em potencial situação de risco, o BdP mostra
igualmente um decréscimo de 7,6% para 5,9% na rendibilidade do ativo neste período marcado pelo
surgimento da Covid-19. Pela dependência do alojamento e da restauração, a redução foi mais
expressiva nas sociedades algarvias e madeirenses e menos acentuada no Centro (7,63%) e no Norte
(7,15%), que mantiveram em 2020 os valores mais elevados no comparativo entre o lucro e os ativos,
em termos líquidos.

Nesta nota estatística em que o banco central passa a publicar indicadores económico-financeiros
regionais sobre a atividade das sociedades não financeiras, 15 das 25 zonas (NUTS III) em que divide o
país apresentam uma rendibilidade negativa no setor do alojamento e da restauração, embora todas
tenham registado “reduções expressivas”. Pelo contrário, o mesmo indicador para a construção teve um
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“ligeiro aumento” em 2020, foi positivo em todas as regiões e até subiu em dez delas.

Outro ponto analisado pelo BdP foi a autonomia financeira das empresas (medida pelo peso do capital
próprio no balanço), que aumentou de 36,5% em 2019 para 38,1% em 2020. O maior reforço dos
capitais próprios aconteceu na região de Lisboa (de 32,5% para 34,8%) e as maiores reduções no
Algarve e nos arquipélagos dos Açores e da Madeira, embora a região madeirense continue a ser a que
apresenta o valor mais elevado (43,1%) para este indicador a nível nacional.
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Linking Up. Abertas candidaturas para o programa de inovação
aberta no turismo
Candidaturas para o programa de inovação aberta no turismo, promovido pelo T urismo
de Portugal e Territórios Criativos, prolongam-se até 25 de março.

A segunda edição do programa de inovação aberta no setor do turismo Linking UP já arrancou estando
abertas as candidaturas. Este programa, promovido pelos Territórios Criativos e pelo Turismo de
Portugal, em parceria com o ISEG Lisboa, a IDC, o Lispolis e a Saveas, que procura soluções inovadoras
para as questões do turismo terá as candidaturas abertas até dia 25 de março.

De acordo com o comunicado, o programa está limitado a 15 vagas para startups e outras empresas.
"O Linking Up tem como objetivo apoiar startups que tenham até 7 anos, no desenvolvimento de
soluções inovadoras para aumentar a competitividade das empresas do setor do Turismo" e que
respondam a desafios como: gestão sustentável das empresas e do destino; enriquecimento e melhoria
de experiência do turista; promoção da mobilidade inteligente e sustentável; gestão baseada em dados;
otimização das operações de negócio das empresas.

Luís Matos Martins, administrador dos Territórios Criativos, defende em comunicado que um dos
principais objetivos desta nova edição é "superar o número de soluções implementadas nas empresas".
São programas como o Linking Up que permitem às startups "acelerar os processos de inovação dentro
das empresas", acrescenta.
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Fundo tem sete milhões para reembolsar viagens canceladas pela
pandemia
Clientes que não quiseram reagendamentos ou vales já podem reclamar reembolsos em
dinheiro pelas viagens canceladas por causa da covid-19. Fundo pode ser accionado, se
agências falharem
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TAP com três vezes menos passageiros do que em 2019
Nos primeiros 11 meses de 2021, a T AP transportou 5,2 milhões de passageiros, um
número que supera em 17% o registado no mesmo período de 2020, mas fica ainda 67%
abaixo da procura que tinha antes da pandemia.

13/28



14/28



15/28



16/28



JORNAL DE NEGÓCIOS

26/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • NEGÓCIOS

INICIATIVAS - PORTUGAL

INSPIRADOR TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

“O turismo vai ser dos grandes dínamos da recuperação”
Miguel Belo de Carvalho, administrador do Santander, admite que o turismo esta
dependente de três grandes variáveis: a evolução da pandemia, a capacidade de oferta
do setor de aviação, e a mão de obra
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BARLAVENTO
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Algarve com maior taxa de risco de pobreza
Conclusão é do estudo «Portugal, Balanço Social 2021» que retrata o panorama
socioeconómico das famílias durante a pandemia, combinando diversas fontes de dados
disponíveis
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Conserveira do Arade abre portas ao público
É já no mês de fevereiro que a Conserveira do Arade, na Zona Industrial Pateiro, Parchal,
concelho de Lagoa, reabre portas ao público
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Resort da Quinta do Lago tem mais de 200 vagas de emprego
O resort da Quinta do Lago, anunciou o seu Open Day, que se realizará no próximo dia 4
de fevereiro entre as 9h30 e as 18h00. 

 

O resort da Quinta do Lago, anunciou o seu Open Day, que se realizará no próximo dia 4 de fevereiro
entre as 9h30 e as 18h00.??

 

É intenção do grupo hoteleiro, reforçar a sua estrutura de recursos humanos, nas mais variadas áreas de
atuação.

 

Os convite está lançado a todos os candidatos, a assistirem à apresentação dos seus produtos e
serviços e a participar numa masterclass de cocktails e coffee barista. Além disso poderão desfrutar de
uma degustação de canapés criada pelos Chef's do resort bem como da atuação de um DJ convidado
pela Quinta do Lago. Todos os interessados, deverão consultar e fazer o seu registo em
https://www.quintadolago.com/pt/open-day-2022/.

 

Quanto ao programa do evento, o Open Day conta com várias sessões de apresentação do Grupo
Quinta do Lago, intercaladas com entrevistas de recrutamento em diferentes horários. As sessões de
apresentação estão agendadas para as 10h, 12h e 16h00, e as entrevistas realizar-se-ão às 10h30,
12h30 e 16h30, respetivamente.

 

O resort tem mais de 200 vagas para as áreas de: F&B (serviço de mesa, bar, receção e cozinha);
Manutenção de Espaços Verdes; Serviço de Limpeza; Recepção (Golfe e Hotel); e Operacionais de Golfe.
É também possível concorrer à oportunidade de efetuar um estágio curricular e extracurricular.
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Se deseja participar nesta iniciativa, inscreva-se ou contacte o resort através de
talent@quintadolago.com ou 289 390 700.  

 

(Link)
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NAU Salgados Dunas Suites tem nova directora
O NAU Salgados Dunas Suites inicia 2022 sob uma nova liderança. Sónia Silva assumiu no
início deste ano a direcção da unidade hoteleira NAU Salgados Dunas Suites, em
Albufeira.

O NAU Salgados Dunas Suites inicia 2022 sob uma nova liderança. Sónia Silva assumiu no início deste
ano a direcção da unidade hoteleira NAU Salgados Dunas Suites, em Albufeira.

Formada em Turismo pela Universidade do Algarve, a nova directora do hotel NAU Salgados Dunas
Suites integrou o grupo NAU Hotels & Resorts em 2013, onde iniciou funções como recepcionista, no
hotel NAU Salgados Palace, tendo posteriormente transitado para o cargo de Guest Relations e de
assistente de direcção nas unidades hoteleiras do grupo NAU Hotels & Resorts em São Rafael.

Em 2017, assumiu a direcção do hotel Morgado Golf & Country Club que deixa agora para dirigir o
Salgados Dunas Suites, unidade 5 estrelas do grupo NAU com uma oferta de 152 quartos e suites,
integrado na Herdade dos Salgados, em Albufeira.

26/28



DINHEIRO VIVO

26/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Marriott procura viajantes para serem correspondentes do Tik
Tok
Cadeia internacional hoteleira lança desafio para encontrar três tik tokers que queiram
embarcar na aventura de passar um ano a narrar as suas experiências nas propriedades
da Marriott em todo o mundo.

Procura-se viajantes para passar um ano a experimentar os hotéis Marriott pelo mundo. E a contar a sua
experiência como correspondentes do Tik Tok. O desafio é lançado pela cadeia internacional de hotéis e
dirige-se a "entusiastas e influenciadores ou qualquer pessoa que esteja à procura de uma mudança
significativa na sua vida".

"30 estadias em 300 dias" é o nome do programa, uma extensão da campanha Power of Travel da
Marriott Bonvoy, lançada no ano passado para promover a natureza curativa das viagens após os
bloqueios pandémicos em 2020. A empresa explica que os vencedores poderão usufruir de estadias nas
melhores marcas hoteleiras, que vão do The Ritz-Carlton, ao Westin Hotels and Resorts ao Courtyard by
Marriott e Autograph Collection Hotels, entre outros. E ainda a hipótese de experimentar o programa
Marriott Bonvoy Moments e hospedar-se numa das mais de 5000 casas de luxo e premium selecionadas
em Homes & Villas by Marriott.

"Os interessados em experimentar esta grande aventura podem enviar um vídeo de Tik Tok usando
hashtags #30stay300days e #contest até 18 de março de 2022", explica o Marriott, convidando todos
os "aventureiros com 21 anos ou mais" a partilhar na sua candidatura por que seriam os melhores
candidatos para essa experiência, respondendo à pergunta "como é que as viagens o moldaram?" Os
três selecionados começarão a sua jornada já nesta primavera.

"O nosso objetivo é reacender a paixão pelas viagens dinamizando o portfólio do Marriott Bonvoy de
forma criativa. Viajar, é sem dúvida, uma das ferramentas mais fortes que temos para aproximar
pessoas, ampliar horizontes e fomentar o crescimento, tudo isso com um espírito inabalável de
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curiosidade", justifica Brian Povinelli, vice-presidente senior da Marriott. "Estamos animados que os
correspondentes do Tik Tok abracem o poder transformador das viagens e mostrem o Marriott Bonvoy
como um veículo para explorar o mundo através dessa experiência única", junta.

Como correspondentes oficiais do Marriott Bonvoy Tik Tok, os vencedores terão todas as despesas da
viagem de um ano pagas por todo o mundo, tornando-se embaixadores do grupo, documentando o que
veem, escutam, os lugares e pessoas que conhecem no caminho nas plataformas da sua escolha.

Dia dos Namorados com pacote especial

Também por cá há novidades no Lisbon Marriot Hotel, com o Dia dos Namorados a ser o motivo para
lançar um pacote especial para casais que inclui, além do jantar romântico no restaurante CITRUS, o
programa " O Amor está no Ar" (alojamento em quarto Deluxe com varanda privativa e vista para o
jardim, upgrade disponível e outras surpresas à chegada) e um rico pequeno-almoço buffet.

Com preços a partir de 189€/noite para duas pessoas (oferta válida para os dias 12, 13, 14, 18 e 19 de
fevereiro), há ainda a possibilidade de optar apenas pelo jantar romântico à luz de velas, com um menu
especial preparado pelo chef António Alexandre que inclui delícias como as "vieiras braseadas com
presunto crocante, rebentos e flores, espuma de ervas e curcuma ou vegano/tártaro colorido e
apaixonado com ervas aromáticas, legumes bio, abacate e citrinos (entrada); peixe galo, mexilhões,
aipo, maçã, espinafres com um afrodisiaco molho iodado ou magret de pato assado e glaceado com
especiarias e vinho do porto e risotto de cogumelos, espinafres, cebolinhas e açafrão ou
vegetariano/risotto intenso de sentimento e paixão, carnarolli, rebentos e minaturas vegetais beo,
cogumelos silvestres, erva principe,aquafaba". À sobremesa, há "delícia de framboesa e maracujá,
chocolate e baunilha ou doçura vegana e amorosa, coco, gengibre, baunilha, frutos vermelhos e
especiarias (sobremesa)", com preços por casal nos 66 euros, que incluem welcome drink, espumante,
vinhos da casa, àgua e café.
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