
SIC

08/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 153705

REACH: -1

E à semelhança de outros países da União Europeia, Portugal
começa a levantar gradualmente algumas restrições
E à semelhança de outros países da União Europeia, Portugal começa a levantar
gradualmente algumas restrições

E à semelhança de outros países da União Europeia, Portugal começa a levantar gradualmente algumas
restrições
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JORNAL DE NOTÍCIAS

08/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 40

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RITA NEVES COSTA

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Peritos sugerem alívio nas restrições
Proposta está a ser trabalhada, mas ainda não há data marcada para nova reunião de
especialistas no Infarmed
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TECNO HOTEL

08/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Prémio Nacional de Turismo 2021 distingue projetos inovadores,
sustentáveis e inclusivos
3ª edição atribui Prémio Carreira a André Jordan, criador de inúmeros projetos que
desenvolveram o T urismo no Algarve, entre os quais, a Quinta do Lago, o Belas C lube de
Campo e Vilamoura.Ler mais

3ª edição atribui Prémio Carreira a André Jordan, criador de inúmeros projetos que desenvolveram o
Turismo no Algarve, entre os quais, a Quinta do Lago, o Belas Clube de Campo e Vilamoura.

Foram hoje conhecidos os vencedores da 3ª edição do Prémio Nacional de Turismo (PNT 2021), num
evento que contou com a presença dos principais players do setor do Turismo, membros dos Comités e
do Júri da iniciativa. A iniciativa, organizada em parceria entre o BPI e o semanário Expresso, teve como
eixo central os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e recebeu nesta edição mais de 400
candidaturas de projetos nacionais inovadores, sustentáveis e inclusivos.

André Jordan foi homenageado com o Prémio Carreira, destacando-se pelo papel fundamental que teve
na criação de uma imagem de modernidade e sofisticação do turismo nacional, sendo conhecido como
“o pai do turismo português”. Colocou o Algarve e Portugal no mapa mundial do turismo de qualidade,
com uma visão a longo prazo e considerando sempre as questões ambientais e de sustentabilidade.

O seu percurso destaca-se pela criação da Quinta do Lago, do Belas Clube de Campo e de Vilamoura,
com o projeto Vilamoura XXI, tendo apostado no desenvolvimento do turismo de golfe, essencial na
atividade turística da Região do Algarve, um dos principais destinos a nível mundial.

Nas cinco categorias a concurso, o Júri decidiu reconhecer as seguintes empresas e iniciativas:

TURISMO AUTÊNTICO

Vencedor: Cerdeira –Home for Creativity – Requalificação de uma aldeia de xisto abandonada, com
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oferta de alojamento em casas tradicionais de xisto, intervencionadas por artistas. O projeto diferencia-
se pela associação de oferta turística de alojamento em espaço rural a turismo criativo associado às
artes e ofícios (experiências, workshops, cursos de cerâmica, carpintaria, cestaria, desenho, pintura e
outros).

TURISMO GASTRONÓMICO

Vencedor: A Rota do Petisco – Roteiro gastronómico de 1 mês, em que os participantes são guiados por
um “passaporte”, que visa a promoção da restauração e do comércio da região do Algarve (13
concelhos e 290 estabelecimentos), através da divulgação da gastronomia tradicional portuguesa, da
revitalização das localidades aderentes e de animação social e cultural. Dispõe ainda de oferta
diversificada consoante o público.

TURISMO INCLUSIVO

Vencedor: Access TUR – Projeto de turismo acessível e de inclusão com o intuito de aumentar a
acessibilidade do setor turístico na Região Centro (envolvendo 100 municípios) através da qualificação da
oferta e procura turísticas (por ex. criação de itinerários de turismo acessível, realização de ações de
formação e sensibilização, entre outras), bem como da desmistificação dos preconceitos e estereótipos
relativos a pessoas com necessidades especiais. Contributo para a geração de interação e confiança
entre os clientes e os agentes turísticos, demonstrando a atratividade do turismo acessível do ponto de
vista económico-financeiro, social e cultural e académico.

Menção honrosa: GuestAccess – Webapp bilingue (Português e Inglês, presente em 7 países) gratuita,
para capacitação dos profissionais de hotelaria e restauração, por forma a melhorar o atendimento a
pessoas com incapacidade permanente ou temporária. Projeto lançado no âmbito do Future Labs do
NEST (espaços abertos à inovação para uso de start-ups ou entidades que queiram desenvolver
produtos e serviços através da experimentação em ambiente real) iniciado na Escola de Hotelaria e
Turismo de Setúbal.

TURISMO INOVADOR

Vencedor: World of Wine (WOW) – Quarteirão cultural em Vila Nova de Gaia, que reúne uma oferta de
museus temáticos (7), restaurantes, bares e cafés (12), uma escola de vinho, uma galeria de
exposições temporárias e um espaço para eventos. Com base nas diversas parcerias estabelecidas
(+90, entre indústria, designers e associações empresariais), privilegia o acesso à experiência turística e
o cross-selling de produtos e experiências, enaltecendo os setores estratégicos da Região (vinho,
indústria e património) e proporcionando uma experiência turística inovadora, assente na comunicação
interativa, tecnológica e sensorial (vídeo mapping, hologramas, QR codes).

Menção honrosa: Ponte Suspensa 516 Arouca – Maior ponte pedonal suspensa do mundo (516 m de
comprimento e 175 m de altura), inserida no Arouca Geoparque mundial da UNESCO, em pleno Vale do
Paiva e nas imediações dos Passadiços do Paiva, numa área classificada como Rede Natura 2000. Com
capacidade para 2.000 pessoas em simultâneo, apresenta uma forma inovadora de observação do
património natural da região, promove visitas efetuadas com guias certificados e dispõe de uma central
de reservas com módulo de business intelligence que permite uma melhor da interação com os visitantes
e a criação de pacotes turísticos e culturais integrados, orientados para o perfil de cliente.

TURISMO SUSTENTÁVEL

Vencedor: Sentido Galomar – Hotel requalificado com certificação A+, autossuficiente em energia, com
postos de carregamento de viaturas elétricas, sistemas de aproveitamento de águas pluviais e gestão de
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resíduos e utilização de materiais reciclados e recicláveis. Unidade energeticamente autossustentável, que
vende o excedente de produção a outro hotel do Grupo. Dispõe de um sistema que permite ao hóspede
saber o seu consumo energético face à média histórica do quarto, premiando (com ofertas) os clientes
com consumos sustentáveis.

Menção honrosa: Noah Surf House – Unidade de alojamento perto da praia de Santa Cruz (Torres
Vedras) com promoção de uma estratégia de redução da pegada ecológica, mediante utilização de
construção sustentável e mobiliário reaproveitado, fomento de atividades como a limpeza e manutenção
de praias com os hóspedes, abolição da utilização de plástico descartável, utilização dos produtos da
horta biológica no restaurante do hotel e compostagem dos resíduos orgânicos, monitorização de
consumos de água, entre outros. Na sua operação privilegia os fornecedores locais.

PNT 2021 recebeu 439 candidaturas

O PNT foi criado com o objetivo de premiar as empresas portuguesas que se distingam como casos de
sucesso no setor do turismo. A iniciativa do BPI e do semanário Expresso conta com o alto patrocínio do
Ministério da Economia e da Transição Digital, o apoio institucional do Turismo de Portugal, IP, e o apoio
da Deloitte, como knowledge partner.

O PNT 2021 recebeu 439 candidaturas e nomeações de empresas turísticas de todo o país. Deste total,
30% dizem respeito a Turismo Gastronómico, 29% a Turismo Autêntico, 17% a Turismo Inovador, 14%
a Turismo Sustentável 10% a Turismo Inclusivo. Foram também efetuadas 39 nomeações destinadas à
categoria especial “Carreira”.

A qualidade das candidaturas foi avaliada por Comités Técnicos e por um Júri, constituído por
representantes de diferentes quadrantes da sociedade portuguesa. Qualidade e inovação da oferta,
satisfação do cliente, qualificação ambiental, performance operacional e contributo para o
desenvolvimento turístico foram alguns dos critérios considerados para essa avaliação e eleição dos
vencedores.

O BPI apoia as empresas do setor do Turismo

O BPI afirma-se como um parceiro para as empresas do setor do turismo. É, desde 2016, o
patrocinador oficial da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, a maior feira de turismo em Portugal, é parceiro
fundador do NEST – Centro de Inovação do Turismo, em 2021 aderiu ao Programa Empresas Turismo
360, uma parceria promovida pelo Turismo de Portugal, que pretende mobilizar as empresas do setor a
incorporarem indicadores ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) na sua gestão, e
integrou igualmente a plataforma Invest in Tourism, lançada pelo Turismo de Portugal, que se pretende
constituir como dinamizador do investimento nacional, mas sobretudo estrangeiro, no setor turístico
português.

Com o objetivo de dar resposta a necessidades específicas de Clientes, o Banco dispõe de soluções
completas e competitivas para ajudar as empresas a enfrentar os grandes desafios do presente e do
futuro e dispõe de uma equipa dedicada de especialistas que tem como foco, entre outros, a
estruturação de financiamentos do setor, na promoção de um turismo inteligente e sustentável.

BPI. Banco para o Turismo.

Legenda da foto (esq. para dir.): Pedro Barreto, Administrador do Banco BPI; André Jordan, vencedor do
Prémio Carreira; Francisco Pedro Balsemão, CEO do grupo Impresa
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SIC

08/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 153705

REACH: -1

E agora vamos conhecer os vencedores da terceira edição do
Prémio Nacional de Turismo
E agora vamos conhecer os vencedores da terceira edição do Prémio Nacional de Turismo

E agora vamos conhecer os vencedores da terceira edição do Prémio Nacional de Turismo
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SIC

08/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 128088

REACH: -1

Já sente os efeitos do alívio de restrições às viagens em vários
países da Europa, ainda as portas da época alta do golfe
dispararam os pedidos de reservas
Já sente os efeitos do alívio de restrições às viagens em vários países da Europa, ainda as
portas da época alta do golfe dispararam os pedidos de reservas

Já sente os efeitos do alívio de restrições às viagens em vários países da Europa, ainda as portas da
época alta do golfe dispararam os pedidos de reservas
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JORNAL SOL

07/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 11000

Turismo otimista quanto ao alívio das restrições
Atividade turística poderá começar a ver luz ao fundo do túnel. Em causa está o fim de
obrigatoriedade de teste negativo ao vírus SARS-CoV-2 para entrar em Portugal,
bastando a apresentação de um certificado digital covid-19 ou um comprovativo de
vacinação.

Para os responsáveis do turismo não há dúvidas: a medida que entrou ontem em vigor e que facilita a
entrada de passageiros por via aérea em Portugal poderá contribuir para impulsionar o aumento dos
turistas no nosso país. Para o presidente da Entidade Regional do Turismo da Região de Lisboa, as novas
regras são “bastante importantes” e irão “contribuir para entrar numa fase de retoma do turismo”,
lembrando, no entanto, que, depois de dois anos “de uma pandemia muito dura”, há ainda “uma fase
longa e difícil” a percorrer.

“A nossa visão é que esta medida é bastante positiva. Aliás, ao longo deste período de dois anos
notamos que sempre que há um alívio das medidas restritivas há uma resposta positiva por parte da
procura”, disse Vítor Costa.  E lembrou que Lisboa continua a ser um destino atrativo, onde a maior
parte dos turistas vem em lazer, pelo que é expectável que este segmento recupere, já a partir de
março, o que vai em linha com a expectativa já revelada por hoteleiros.

Também o novo presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA),
revelou que “é sinal, primeiro, de que a pandemia vai perdendo terreno e que vamos podendo retomar
as nossas liberdades e, por outro lado, para um destino turístico como o Algarve, é extremamente
importante que o turista tenha o mínimo de barreiras à entrada no destino”, afirmou Hélder Martins.

O responsável disse ainda que que espera que o levantamento de restrições continue e “que isso traga a
estabilidade que o Algarve precisa para continuar a recuperação de um destino que foi tão afetado nos
últimos dois anos” pelas medidas restritivas aplicadas às viagens e à entrada no país devido à pandemia.

E admitiu que já se “está a notar um aumento da procura” e “um interesse maior por parte de turistas e
de operadores”, aumento que se está a sentir sobretudo “em áreas em que não são tão expectáveis
que sofram essa influência [do fim dos testes] de imediato”.
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Recorde-se que a obrigatoriedade de teste negativo ao vírus SARS-CoV-2 para entrar em Portugal
terminou esta segunda-feira, bastando a apresentação de um certificado digital covid-19 ou um
comprovativo de vacinação reconhecido.
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RENASCENÇA ONLINE

07/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Covid-19. “É preciso dar um sinal urgente” de alívio às pessoas -
Renascença
Bernardo Gomes, membro do grupo das linhas vermelhas, diz à Renascença que “há
claramente medidas que já podem ser facilitadas”. Não concorda com certificados na
hotelaria e turismo, mas avisa: “temos de nos preparar para futuras ondas” e “melhorar
a qualidade do ar interior”.

Veja também:

A curva descendente da pandemia começa a ser visível em Portugal e há quem, por isso, defenda o alívio
rápido das restrições para evitar um adensar da contestação.

“Eu acho que é preciso dar um sinal urgente, rápido. Quanto mais tempo se esperar mais vai subir a
contestação. As pessoas claramente estão cansadas, claramente querem ter outro tipo de realidade e de
facto há margem para facilitar nalgumas coisas”, defende o especialista em saúde pública Bernardo
Gomes, também membro do grupo das linhas vermelhas.

Na sua opinião, dar “um sinal de alívio no final do mês é errado, é asneira, porque vai aumentar a
tensão”. Esse sinal, poderia vir já na próxima semana. “Dentro do menu de medidas que estão em vigor,
há claramente medidas que já podem ser facilitadas”, diz, em declarações à Renascença.

Que medidas poderiam cair? O uso da máscara em espaços que não sejam públicos ou de saúde,
diminuir a testagem e o uso de certificados.

“Há aqui um conjunto de exposição de certificados de forma generalizada, nomeadamente em contexto
de hotelaria e restauração, que a mim já não fazem grande sentido, não acrescentam grande valor”,
considera.

No que diz respeito ao uso de máscara, em “transportes públicos, serviços públicos, serviços de saúde
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deverá haver, na minha modesta opinião, solidariedade” nesta questão. E, para já, “se calhar pensar
numa transição para certificados”.

Em relação ao isolamento, este especialista em saúde pública é mais cauteloso e reconhece a
necessidade de os infetados se manterem em isolamento, nomeadamente se tiverem sintomas.

“Uma pessoa infetada não pode, a meu ver, sair antes do sétimo dia após sintomas. Esta evicção
continua a ser particularmente importante quando a pessoa está em contacto com crianças e indivíduos
vulneráveis”, afirma.

O médico Bernardo Gomes, do grupo das linhas vermelhas, alerta que podem existir novas ondas de
contágios no futuro.

“Nós temos de nos preparar para futuros cenários e futuras ondas e termos aqui um conjunto de
cautelas”, sobretudo evitar a exposição ao vírus, “que não é desejável”.

“O risco está presente ainda”, diz, destacando que “há uma fatura que vai ser paga e que ainda
desconhecemos o valor total em relação à adaptação a este vírus. O que recomendo vivamente é que
tenhamos cautela suficiente para reconhecer que não sabemos tudo, mas temos urgência em facilitar a
vida das pessoas dentro do possível”, reforça.

Na opinião deste especialista em saúde pública, a aposta de futuro para evitar novos vírus e variantes é
perceber de uma vez por todas que a qualidade dos espaços que frequentamos terá de ser outra.

“Se há alguma coisa que possa ficar disto, e até como contributo para outras doenças, é nós pensarmos
a nossa vivência do ar interior, sendo que continuamos sem dar o devido destaque a engenheiros,
arquitetos e outros especialistas que tenham a perceção do ar interior; continua a ser uma temática que
não é discutida e, a meu ver, é urgente nós pensarmos como é que podemos melhorar a qualidade do ar
interior”, defende com veemência.

Neste ponto, incluem-se as salas de aula nas escolas.

Na última semana, Portugal teve menos 92 mil novos casos diários do que nos sete dias anteriores.
Entre segunda-feira passada e domingo (dia 6), o país registou um total de mais de 293 mil novas
infeções. No entanto, na semana anterior, e no mesmo período, Portugal tinha registado mais de 385 mil
novos casos.

Nas últimas 24 horas, o país registou 36 vítimas mortais e mais de 17 mil novas infeções.
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JORNAL I

08/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 14000

Turismo otimista quanto ao alívio das restrições
Em causa está o fim de obrigatoriedade de teste negativo ao vírus SARS-CoV-2 para
entrar em Portugal.
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CORREIO DA MANHÃ

08/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • CORREIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • TIAGO GRIFF

FAV: 5

AVE: € 6670

REACH: 66000

Enchente turística anima Algarve
Já não é necessário apresentar testes negativos nos aeroportos
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ECONOMIA ONLINE

08/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Procura pelo Algarve sobe com fim de teste à chegada, revelam
hoteleiros
Presidente da AHET A confirma subida da procura nas áreas de reuniões, congressos e
golfe, e vê como medida “muito positiva” o fim da obrigatoriedade do teste negativo à
Covid-19 na chegada a Portugal.

O fim da obrigatoriedade de apresentar teste negativo à Covid-19 na chegada a Portugal é “muito
positivo” e está a originar um aumento “significativo” da procura pela região, disse esta segunda-feira à
Lusa o presidente da principal associação hoteleira regional.

O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Hélder Martins,
disse que a tendência de subida se confirma em áreas como reuniões e congressos ou golfe, mas
reconheceu que é cedo para quantificar o aumento, porque os turistas que chegaram esta segunda-feira
ao aeroporto de Faro “ainda não sabiam” que a medida já está em vigor.

“Da nossa parte, vemos como muito positiva e é uma das várias medidas que vão ter de aparecer. É
sinal, primeiro, de que a pandemia vai perdendo terreno e que vamos podendo retomar as nossas
liberdades e, por outro lado, para um destino turístico como o Algarve, é extremamente importante que
o turista tenha o mínimo de barreiras à entrada no destino”, afirmou.

A obrigatoriedade de teste negativo ao vírus SARS-CoV-2 para entrar em Portugal terminou às 00:00
desta segunda-feira, bastando a apresentação de um certificado digital Covid-19 ou um comprovativo de
vacinação reconhecido.

Segundo o novo presidente da AHETA, eleito em final de janeiro e que substitui no cargo Elidérico Viegas,
que era presidente da associação há 26 anos, apesar de ainda ser época baixa, “os indicadores que
existem para os próximos tempos são positivos”, porque “a procura tem crescido”.

A mesma fonte disse esperar que o levantamento de restrições continue e “que isso traga a estabilidade
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que o Algarve precisa para continuar a recuperação de um destino que foi tão afetado nos últimos dois
anos” pelas medidas restritivas aplicadas às viagens e à entrada no país devido à pandemia de Covid-19.

Hélder Martins indicou que esta segunda-feira já se “está a notar um aumento da procura” e “um
interesse maior por parte de turistas e de operadores”, aumento que se está a sentir sobretudo “em
áreas em que não são tão expectáveis que sofram essa influência [do fim dos testes] de imediato”.

Como exemplos, apontou as áreas das reuniões e congressos, mas também no golfe, que “está à porta
da época alta” – que normalmente se inicia em março -, e é, segundo o presidente da AHETA, a “primeira
atividade que permite uma ocupação de todas as unidades ligadas” a essa atividade.

“Aqui no aeroporto [de Faro] começam-se a ver chegar muitos sacos de golfe entre os turistas – dos 23
voos que chegam hoje, a maioria são do Reino Unido – e é importante que ela decorra com
normalidade, porque o golfe é um produto importantíssimo para combater a sazonalidade”, referiu ainda
Hélder Martins.

Após a decisão tomada em Conselho de Ministros na quinta-feira e publicada no domingo, esta segunda-
feira termina a medida que estava em vigor desde 1 de dezembro do ano passado e que impunha a
todos os passageiros que chegassem a Portugal por via aérea a apresentação de um teste negativo ou
de um certificado de recuperação.

Agora, para entrar no país, é “exigida apenas a apresentação do Certificado Digital Covid da União
Europeia nas suas três modalidades ou de outro comprovativo de vacinação devidamente reconhecido”,
segundo o gabinete da ministra da Presidência.

17/53



TVI

08/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 76112

REACH: -1

No turismo algarvio, estas novas regras são encaradas com
otimismo o impacto deverá sentir-se de forma progressiva
No turismo algarvio, estas novas regras são encaradas com otimismo o impacto deverá
sentir-se de forma progressiva

No turismo algarvio, estas novas regras são encaradas com otimismo o impacto deverá sentir-se de
forma progressiva
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JORNAL ECONÓMICO

07/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 6005

REACH: 30000

Procura pelo Algarve sobe com fim de teste à chegada, anuncia
associação hoteleira
O fim da obrigatoriedade de apresentar teste negativo à covid-19 na chegada a Portugal
é “muito positivo” e está a originar um aumento “significativo" da procura pela região,
disse hoje à Lusa o presidente da principal associação hoteleira regional.

O fim da obrigatoriedade de apresentar teste negativo à covid-19 na chegada a Portugal é “muito
positivo” e está a originar um aumento “significativo” da procura pela região, disse hoje à Lusa o
presidente da principal associação hoteleira regional.

O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Hélder Martins,
disse que a tendência de subida se confirma em áreas como reuniões e congressos ou golfe, mas
reconheceu que é cedo para quantificar o aumento, porque os turistas que chegaram hoje ao aeroporto
de Faro “ainda não sabiam” que a medida já está em vigor.

“Da nossa parte, vemos como muito positiva e é uma das várias medidas que vão ter de aparecer. É
sinal, primeiro, de que a pandemia vai perdendo terreno e que vamos podendo retomar as nossas
liberdades e, por outro lado, para um destino turístico como o Algarve, é extremamente importante que
o turista tenha o mínimo de barreiras à entrada no destino”, afirmou.

A obrigatoriedade de teste negativo ao vírus SARS-CoV-2 para entrar em Portugal terminou às 00:00 de
hoje, bastando a apresentação de um certificado digital covid-19 ou um comprovativo de vacinação
reconhecido.
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Segundo o novo presidente da AHETA, eleito em final de janeiro e que substitui no cargo Elidérico Viegas,
que era presidente da associação há 26 anos, apesar de ainda ser época baixa, “os indicadores que
existem para os próximos tempos são positivos”, porque “a procura tem crescido”.

A mesma fonte disse esperar que o levantamento de restrições continue e “que isso traga a estabilidade
que o Algarve precisa para continuar a recuperação de um destino que foi tão afetado nos últimos dois
anos” pelas medidas restritivas aplicadas às viagens e à entrada no país devido à pandemia de covid-19.

Hélder Martins indicou que hoje já se “está a notar um aumento da procura” e “um interesse maior por
parte de turistas e de operadores”, aumento que se está a sentir sobretudo “em áreas em que não são
tão expectáveis que sofram essa influência [do fim dos testes] de imediato”.

Como exemplos, apontou as áreas das reuniões e congressos, mas também no golfe, que “está à porta
da época alta” – que normalmente se inicia em março -, e é, segundo o presidente da AHETA, a “primeira
atividade que permite uma ocupação de todas as unidades ligadas” a essa atividade.

“Aqui no aeroporto [de Faro] começam-se a ver chegar muitos sacos de golfe entre os turistas – dos 23
voos que chegam hoje, a maioria são do Reino Unido – e é importante que ela decorra com
normalidade, porque o golfe é um produto importantíssimo para combater a sazonalidade”, referiu ainda
Hélder Martins.

Após a decisão tomada em Conselho de Ministros na quinta-feira e publicada no domingo, hoje termina a
medida que estava em vigor desde 01 de dezembro do ano passado e que impunha a todos os
passageiros que chegassem a Portugal por via aérea a apresentação de um teste negativo ou de um
certificado de recuperação.

Agora, para entrar no país, é “exigida apenas a apresentação do Certificado Digital covid da União
Europeia nas suas três modalidades ou de outro comprovativo de vacinação devidamente reconhecido”,
segundo o gabinete da ministra da Presidência.
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O facto de já não ser obrigatório apresentar um teste negativo
para entrar em Portugal já está a originar um aumento da
procura pelo Algarve
É o que diz a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos da região

O facto de já não ser obrigatório apresentar um teste negativo para entrar em Portugal já está a originar
um aumento da procura pelo Algarve. É o que diz a Associação de hotéis e empreendimentos turísticos
da região. Joana Carvalho Reis, a azáfama desta manhã no aeroporto de Faro animou Hélder Martins,
turistas desse aumento Reino Unido com os seus trovas de de Gaulle o presidente da Associação de
hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, lembra que está agora a começar a época alta desta
modalidade que torna a região particularmente atrativa últimas semanas de sentir, em termos gerais no
Algarve, com aumento de preço, o aumento da procura e o fim dos testes obrigatórios à chegada a
Portugal só vem ajudar é mais um aliciante para que. O Algarve volta aos níveis que já teve não de
imediato é lógico, porque não é de um dia para o outro que se consegue esse regresso. Mas, pelo
menos os sinais já são muito positivos na altura da Páscoa já vai ser possível fazer uma avaliação mais
concreta, mas a expectativa é alta até lá, Hélder Martins lembra que é preciso segurar os empresários e
empresas. E hoje grandes debilidades, nomeadamente financeiras e é preciso que o Governo que saia
desta sair destas eleições para tomar posse em breve, tem isso como primeira prioridade, as empresas
têm que ter aqui algum sinal algum alívio para que possam aumentar, nomeadamente o emprego e
possam ter a sua atividade. Sem andar com uma corda ao pescoço desafios para o novo Governo do
lado dos empresários, Hélder Martins garante trabalho e empenho dois mil e vinte e dois já dá sinais
positivos, mas aproxima-se do pré-pandemia o que é um é uma comunicação. Que nós não
conseguimos adivinhar neste momento, mas o nosso objetivo é esse é que chegássemos possível esses
números e que pudéssemos no ano que vem que assim acreditamos que poderá ser já uma. Claro de
retoma, se não houver mais surpresas, dois mil e vinte e três acredite Hélder Martins, dois mil e vinte e
três será o ano da satisfação. De associação de hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve. Com o
fim da obrigatoriedade de apresentar teste negativo à covid dezanove para entrar no país.
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Procura pelo Algarve sobe com fim de teste à chegada
O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve, Hélder
Martins, disse que a tendência de subida confirma-se em áreas como reuniões e
congressos ou golfe.

O fim da obrigatoriedade de apresentar teste negativo à Covid-19 na chegada a Portugal é "muito
positivo" e está a originar um aumento "significativo" da procura pela região, disse esta segunda-feira à
Lusa o presidente da principal associação hoteleira regional.

O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Hélder Martins,
disse que a tendência de subida se confirma em áreas como reuniões e congressos ou golfe, mas
reconheceu que é cedo para quantificar o aumento, porque os turistas que chegaram hoje ao aeroporto
de Faro "ainda não sabiam" que a medida já está em vigor.

"Da nossa parte, vemos como muito positiva e é uma das várias medidas que vão ter de aparecer. É
sinal, primeiro, de que a pandemia vai perdendo terreno e que vamos podendo retomar as nossas
liberdades e, por outro lado, para um destino turístico como o Algarve, é extremamente importante que
o turista tenha o mínimo de barreiras à entrada no destino", afirmou.

A obrigatoriedade de teste negativo ao vírus SARS-CoV-2 para entrar em Portugal terminou às 00h00
desta segunda-feira, bastando a apresentação de um certificado digital Covid-19 ou um comprovativo de
vacinação reconhecido.

Segundo o novo presidente da AHETA, eleito em final de janeiro e que substitui no cargo Elidérico Viegas,
que era presidente da associação há 26 anos, apesar de ainda ser época baixa, "os indicadores que
existem para os próximos tempos são positivos", porque "a procura tem crescido".

A mesma fonte disse esperar que o levantamento de restrições continue e "que isso traga a estabilidade
que o Algarve precisa para continuar a recuperação de um destino que foi tão afetado nos últimos dois
anos" pelas medidas restritivas aplicadas às viagens e à entrada no país devido à pandemia de Covid-19.
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Hélder Martins indicou que hoje já se "está a notar um aumento da procura" e "um interesse maior por
parte de turistas e de operadores", aumento que se está a sentir sobretudo "em áreas em que não são
tão expectáveis que sofram essa influência [do fim dos testes] de imediato".

Como exemplos, apontou as áreas das reuniões e congressos, mas também no golfe, que "está à porta
da época alta" -- que normalmente se inicia em março -, e é, segundo o presidente da AHETA, a
"primeira atividade que permite uma ocupação de todas as unidades ligadas" a essa atividade.

"Aqui no aeroporto [de Faro] começam-se a ver chegar muitos sacos de golfe entre os turistas - dos 23
voos que chegam hoje, a maioria são do Reino Unido - e é importante que ela decorra com normalidade,
porque o golfe é um produto importantíssimo para combater a sazonalidade", referiu ainda Hélder
Martins.

Após a decisão tomada em Conselho de Ministros na quinta-feira e publicada no domingo, hoje termina a
medida que estava em vigor desde 01 de dezembro do ano passado e que impunha a todos os
passageiros que chegassem a Portugal por via aérea a apresentação de um teste negativo ou de um
certificado de recuperação.

Agora, para entrar no país, é "exigida apenas a apresentação do Certificado Digital Covid da União
Europeia nas suas três modalidades ou de outro comprovativo de vacinação devidamente reconhecido",
segundo o gabinete da ministra da Presidência.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19
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Covid-19: alívio de restrições promete impacto positivo no
turismo algarvio [vídeo] - Postal do Algarve
Os hoteleiros acreditam que os resultados positivos na operação de golfe no Algarve
podem ser o primeiro indicador de recuperação do setor.Os hoteleiros acreditam que os
resultados positivos na operação de golfe no Algarve podem ser o primeiro indicador de
recuperação do setor.

O alívio das restrições às viagens tem já impacto positivo na operação de golfe no Algarve. Os hoteleiros
acreditam que pode ser o primeiro indicador de recuperação do setor e, por isso, a região de turismo
lança nos próximos dias uma campanha de convite às viagens junto dos principais mercados emissores
de turistas.

O relaxamento das medidas nos países de origem já vinha animando o movimento nas últimas duas
semanas. Os aviões, antes quase vazios, passaram a aterrar em Faro com cerca de 70% da ocupação.
Saber que Portugal relaxa também agora as regras, só pode dar boas perspetivas a quem vive do
turismo.

Portugal ainda figura entre os países com maior taxa de incidência da covid-19 na Europa. No Algarve,
espera-se que o cenário mude em muito pouco tempo.

O primeiro teste será já a Páscoa. Até lá, esperam os hoteleiros que nenhuma nova variante possa vir a
travar a vontade europeia de regresso à normalidade.
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Passageiros de voos internacionais e das regiões autónomas
obrigados a preencher formulário
O Governo anunciou hoje que todos os passageiros de voos com destino ou escala em
Portugal Continental, bem como os passageiros de voos provenientes das Regiões
Autónomas dos Açores e da Madeira, deverão preencher o PLF (Passenger Locator
Form) - Formulário de Localização de Passageiros.

O Governo anunciou hoje que todos os passageiros de voos com destino ou escala em Portugal
Continental, bem como os passageiros de voos provenientes das Regiões Autónomas dos Açores e da
Madeira, deverão preencher o PLF (passenger locator form) – Formulário de Localização de Passageiros.

O formulário deverá ser preenchido eletronicamente após a realização do check-in e antes da hora de
embarque.

De acordo com as pasta das Economia e Transição Digital, Administração Interna, Saúde e
Infraestruturas e Habitação, as coimas para o incumprimento das obrigações de apresentação e de
verificação do preenchimento do PLF podem variar entre os 20 mil euros e os 40 mil euros quando
praticada pelas companhias aéreas ou pelas entidades responsáveis pela gestão dos respetivos
aeroportos.

Para os passageiros, essas mesmas coimas oscilam entre os 300 e os 800 euros.

“O preenchimento e a apresentação do PLF por todos os passageiros permite às autoridades de saúde,
com total respeito pelo regime da proteção de dados pessoais, efetuar o rastreio de contactos
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relativamente a casos confirmados de COVID-19, e deste modo interromper, precocemente, possíveis
cadeias de transmissão”, sublinha o Executivo numa nota enviada à imprensa.
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Multas para quem não preencher formulário
Passageiros têm de prestar informações sobre localização
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Ficou “afetada a credibilidade do Governo” na resposta às
empresas, diz CIP
“Se o funil é apertado, não nos podemos admirar que deixe passar pouca água”, critica
António Saraiva, referindo-se à baixa utilização de programas como o Retomar.

O presidente da Confederação Empresarial de Portugal (CIP), António Saraiva, acredita que “ficou afetada
a credibilidade do Governo anterior na resposta às necessidades das empresas”, tendo em conta a baixa
utilização de programas como o Retomar.

Em resposta à Lusa, o dirigente associativo disse que “seria um ótimo sinal que a única razão que explica
a baixa taxa de utilização da linha Retomar fosse o facto de a maioria das empresas à qual é dirigida não
sentir a necessidade de recorrer a este programa”. “Mais uma vez, assistimos ao anúncio de apoios que
tardam a concretizar-se e que, quando chegam, vêm com tantas limitações e exigências que poucas são
as empresas que a eles podem ou querem aceder. Ficou, assim, afetada a credibilidade do Governo
anterior na resposta às necessidades das empresas”, garantiu.

“Veremos o que sucederá com o próximo executivo, que esperamos que conte com um ministério da
Economia com poderes efetivos e reforçados”, destacou ainda António Saraiva.

Na sexta-feira, o Banco Português do Fomento (BPF) anunciou que a linha de Apoio à Recuperação
Económica – Retomar, que tem uma dotação de mil milhões de euros, tinha, no dia 31 de dezembro,
apenas 4% de utilização.

Segundo a instituição, “o pouco recurso a esta linha, que regista 4% de utilização a 31 de dezembro de
2021, um trimestre após a sua criação, é um sinal de que a maioria das empresas portuguesas nos
setores mais afetados pela crise não sentiu a necessidade de recorrer a este programa após o fim das
suas moratórias de crédito, pois está a conseguir cumprir as suas obrigações com os credores, ou está a
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encontrar soluções alternativas que consideraram mais vantajosas”.

António Saraiva reconheceu que “de facto, as dificuldades causadas pelo fim das moratórias revelaram-
se, aparentemente, menos graves do que o que inicialmente se previa”, mas alertou para que “é preciso
esperar mais algum tempo para tirar conclusões definitivas”.

No entanto, disse o dirigente associativo, “quando, em finais de setembro, esta linha foi lançada – cerca
de dois meses e meio depois de ter sido anunciada – a CIP previa já que seriam muito poucas as
empresas a beneficiar dela, quer pela fraca intensidade dos apoios (desde logo o limite de 25% das
garantias públicas), quer porque veio carregada de uma série de critérios de elegibilidade muito apertados
e outras exigências que limitam e dificultam o acesso das empresas”.

De acordo com o presidente da CIP, “por exemplo, esta linha restringiu o seu acesso a um conjunto
muito limitado de setores considerados mais afetados, constantes de uma lista de apenas 10% dos
Códigos de Atividade Económica”. “Esta lista mereceu-nos naturais dúvidas, tanto mais que continuam a
ser desconhecidos os critérios e fontes de informação que a fundamentaram”, salientou, acrescentando
que “de fora, ficaram muitas empresas que, independentemente do setor a que pertencem, têm sofrido
quebras de faturação de dimensão semelhante ou superior às que foram objeto destes apoios”. “Se o
funil é apertado, não nos podemos admirar que deixe passar pouca água”, criticou.

De acordo com António Saraiva, “acresce o facto de esta linha constituir uma solução que não passa
pela redução do endividamento das empresas”, acrescentando que “em julho do ano passado,
simultaneamente com este Programa Retomar, foi também anunciado o Programa Reforçar, destinado
precisamente a promover a redução do endividamento das micro e pequenas empresas, programa esse
que, quase sete meses depois, ainda não chegou ao terreno”.

Em novembro, durante o congresso da 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e Turismo, o ministro de
Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, deu conta de dificuldades com este
programa. “Não tenho a certeza de que consigamos ter o Programa Reforçar para ajudar as empresas a
amortizar as suas linhas de crédito garantidas porque não temos Orçamento do Estado para o próximo
ano, mas esperemos que isso possa ser compensado“, afirmou.
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Segurança Social pagou quase 8,8 milhões a empresas em lay-
off simplificado em dezembro
Depois de dois meses consecutivos sem chegar a nenhuma empresa, o lay-off
simplificado atingiu o máximo de oito meses, quanto ao apoio pagos às empresas pela
Segurança Social.

A Segurança Social pagou quase 8,8 milhões de euros às entidades empregadoras que recorreram, no
último mês de 2021, ao lay-off simplificado, medida extraordinária que estava há dois meses sem
abranger empresa alguma.

Em causa está um regime que permite aos empregadores que se encontrem encerrados,
temporariamente, por imposição legal ou administrativa do Governo, no âmbito da pandemia de
coronavírus, reduzir os horários dos seus trabalhadores ou suspender os contratos de trabalho, ao
mesmo tempo que recebem da Segurança Social um apoio para o pagamento dos salários, que devem
ser assegurados, por sua vez, na íntegra até ao triplo do salário mínimo nacional.

Em dezembro, face à escalada dos casos de Covid-19 alimentada pela variante Ómicron, o Executivo
decidiu decretar o encerramento, a partir do dia 25 desse mês, de bares, discotecas, creches e
atividades de tempos livres (ATL), abrindo-lhes, assim, o acesso ao lay-off simplificado.

Deste modo, depois de dois meses consecutivos sem abranger qualquer empresa (uma vez que
nenhuma atividade económica esteve obrigada a encerrar em outubro e novembro), em dezembro, o
lay-off simplificado chegou a 1.803 entidades empregadores, às quais foram pagos apoios no valor total
de 8.780.706 euros, de acordo com as estatísticas da Segurança Social. É preciso recuar a abril de 2021
para encontrar um gasto mensal superior, relativamente ao lay-off simplificado.

Segundo os dados oficiais, a atividade económica com mais entidades empregadoras em lay-off
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simplificado foi a educação (855), seguindo-se as atividades de saúde humana e apoio social (510) e,
depois, o alojamento, restauração e similares (165). E foi em Lisboa e no Porto que se encontraram
mais empresas nesta situação: 382 e 361 respetivamente.

Os dados da Segurança Social dão nota, além disso, de que, relativamente a janeiro — mês em que
durante a primeira semana as escolas estiveram encerradas e durante a primeira quinzena os bares e
discotecas continuaram obrigados a fechar portas — já foram pagos, até ao momento, 1.611.257
milhões de euros a empresas em lay-off simplificado (889). Também neste mês, a educação é a
atividade económica em que se encontram mais empregadoras enquadradas nesta medida
extraordinária.

Quanto ao apoio à retoma progressiva (apoio visto como alternativa ao lay-off simplificado, já que
permite aos empregadores reduzirem os horários de trabalho, mesmo que não estejam encerrados por
causa da pandemia), em dezembro, a Segurança Social pagou 5.681.869 euros em apoio a 2.192
entidades empregadoras, que se enquadram, sobretudo, no setor do alojamento, restauração e
similares, bem como nos serviços e no comércio.

Já em janeiro, a Segurança Social pagou, até ao momento, 2.225.721 euros a 796 empresas que
recorreram ao apoio à retoma progressiva.

Desde o início da pandemia, já foram gastos quase 1,2 milhões de euros em apoios atribuídos ao abrigo
do lay-off simplificado a 121 mil empregadores. Já no âmbito do apoio à retoma — medida que nunca
chegou a ser tão popular como a anteriormente referida –, foram pagos 683 milhões de euros a quase
44 mil empresas.
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ANA recupera 1/5 da receita que “voou” em 2020
A concessionária dos aeroportos nacionais, que em 2020 perdeu mais de 600 milhões de
euros de receitas devido à crise pandémica, registou no ano passado um aumento dos
proveitos em 45% para cerca de 416 milhões de euros.
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Mais de dois terços do alojamento local fora dos grandes centros
“Nos destinos mais inovadores como o interior, surf e natureza, o AL chega a representar
mais de 70% das dormidas”, refere a Associação do Alojamento Local de Portugal.

No final de janeiro, o Registo Nacional do Alojamento Local (RNAL) contabilizava 99.158 registos, dos
quais 72% localizados fora dos grandes centros urbanos. Lisboa e Porto representam 28% da oferta e
foram os destinos mais afetados pelo impacto da pandemia.

Os números são da Associação do Alojamento Local de Portugal (ALEP), segundo a qual durante os dois
anos em que os casos de covid-19 deixaram o turismo em standby, o grande destaque do AL foi o
interior. “Nos destinos mais inovadores como o interior, surf e natureza, o AL chega a representar mais
de 70% das dormidas”, refere a associação. Por outro lado, “distritos antes pouco expressivos lideraram
o crescimento da oferta durante os dois anos de pandemia com destaque para : Bragança (+50% de
registos) , Guarda (+47%) , Portalegre (+36%), Vila Real (+ 32%)”, revela um levantamento elaborado
pela ALEP e agora divulgado.

Já os centros urbanos de Lisboa e Porto “foram os destinos mais afetados” e, se “antes lideravam o
crescimento”, registaram neste período e “pela primeira vez na história, uma redução da oferta de AL”.
Entre 2020 e 2021, Lisboa registou um aumento de 0,7% e o Porto uma subida de 0,6%.

Em termos de faturação, os dois centros urbanos foram, também, os destinos que mais sofreram com a
crise, num setor que registou quebras em 2020 e em 2021 em comparação com 2019: entre 70% e
75% no primeiro ano e de cerca de 55% a 60% em 2021, de acordo com as estimativas da ALEP.

Ainda segundo o levantamento efetuado pela associação, o AL representa hoje cerca de 40% das
dormidas turísticas em Portugal, quase metade das dormidas de Lisboa e mais de 60% das dormidas do
Porto, num total de aproximadamente 44 milhões anuais de dormidas.
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Olhando para os empresários do setor, a ALEP sublinha que “atualmente mais de 55.000 famílias no país
dependem diretamente do AL” e que “a maioria atua a título particular ou como microempresas”. A
associação apresenta dados mais finos apenas para Lisboa e conclui que na capital, “há cerca de 7.500
titulares a operar, dos quais 5.000 são particulares (empresários em nome individual) e 2.500 são
empresas”. Destas, 40% têm apenas um AL registado em seu nome e 68% têm até três.

Por outro lado, das 30 maiores empresas titulares de unidades de AL, “apenas uma é proprietária de
mais de 30 unidades”. Tem 31, concretiza a ALEP, para concluir que “a maior parte são empresas de
gestão que gerem propriedades de pequenos proprietários, mas tem os registos em seu nome”.

 

99.158
REGISTOS

Total de unidades de alojamento local no país no final de janeiro. Destas, Lisboa e Porto representam
uma fatia de 28%.
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Bali reabre portas ao turismo internacional
A ilha indonésia de Bali já está a receber turistas de todo o mundo, embora sob
quarentena, após quase dois anos sem voos internacionais devido à pandemia de covid-
19.

A ilha indonésia de Bali já está a receber turistas de todo o mundo, embora sob quarentena, após quase
dois anos sem voos internacionais devido à pandemia de covid-19.

Apesar desta medida, a ilha ainda impõe requisitos aos visitantes, que devem ser vacinados e dispostos a
passar cinco dias em quarentena, num dos cinco hotéis ou seis barcos designados pelo Ministério do
Turismo da Indonésia.

O turismo representa 54% da sua economia, sendo que em 2019, recebeu 16 milhões de visitantes
contra os 1,5 milhões em 2021 e os 4 milhões em 2020.

Na semana passada, a Indonésia concordou com Singapura em abrir duas das suas ilhas, Batam e
Bintan, a visitantes da cidade-Estado asiática, a cerca de 50 quilómetros das ilhas da província indonésia
de Riau, embora os turistas sejam obrigados a permanecer em certos hotéis.
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Turismo de Lisboa já prevê retoma
O presidente da Entidade do T urismo de Lisboa, Victor Costa, considera que a facilitação
da entrada de passageiros por via aérea vai “contribuir para entrar numa fase de
retoma”. Mas há setores nos quais a recuperação será mais lenta.
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Anúncio de suspensão gera corrida a alojamento local
A Assembleia Municipal da Câmara de Lisboa vota esta terça-feira a proposta do PS para
a revisão do egulamento e, até que isso aconteça, a suspensão de novas unidades de
alojamento local
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Crescimento do alojamento local em Lisboa “foi quase nulo” na
pandemia
Associação diz que entre novas entradas e cancelamentos, o crescimento do sector foi
diminuto, criticando assim a decisão de suspender novos registos, que a Assembleia
Municipal vota hoje
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Turismo fluvial no Douro recupera 23% em 2021 face a ano difícil
de 2020 - Expresso
No ano passado, o turismo fluvial no rio Douro registou uma recuperação de 23% face a
2020, ano em que este segmento sofreu um duro golpe por causa da pandemia de covid-
19 e se contabilizou uma quebra de 86,24% comparativamente com 2019

A Via Navegável do Douro (VND) recebeu 279.151 passageiros em 2021, uma recuperação de 23,34%
face a 2020, ano com quebras acentuadas devido à covid-19, segundo a Administração dos Portos do
Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL).

Segundo dados disponibilizados na página da Internet pela gestora da VND, a APDL, no ano passado o
turismo fluvial no rio Douro registou uma recuperação de 23% face a 2020, ano em que este segmento
sofreu um duro golpe por causa da pandemia de covid-19 e se contabilizou uma quebra de 86,24%
comparativamente com 2019.

Em 2021, viajaram na via navegável 279.151 passageiros, 160.897 (58%) dos quais em cruzeiros na
mesma albufeira e noturnos, 74.438 em cruzeiros de um dia (27%), 33.307 em barcos-hotel (12%) e
10.151 (4%) em embarcações de recreio.

No ano de 2020, em que devido à pandemia de covid-19 as embarcações estiveram paradas entre
março e junho/julho, transitaram no rio Douro 226.333 passageiros, menos 86,24% do que em 2019,
ano em que viajaram naquela via 1.644.937 turistas, mais 26,92% do que em 2018.

De acordo com os dados da gestora da via navegável, em 2021 foram 98 os operadores com registo de
atividade no rio Douro e 205 as embarcações que estiveram em operação, com uma lotação de 11.718
passageiros.

No ano passado, os melhores meses para o turismo fluvial foram agosto (21,2%), seguido de setembro
(16,6%), julho (15%) e outubro (12,9%), tendo sido praticamente residual no primeiro trimestre.

Em 1990, com a inauguração dos 210 quilómetros da VND entre o Porto e Barca d´Alva, abriu-se uma
porta ao turismo que foi, depois, consolidada em 2001 com a classificação do Douro como Património
Mundial da UNESCO.

Quanto ao transporte de mercadorias na via navegável, segundo a APDL, no ano passado foram
transportadas 20.545 toneladas, o que representa uma quebra de 50,32% face a 2020 (41.357
toneladas).

Em 2020, dos dois portos comerciais existentes no rio Douro (Sardoura e Várzea), só se verificou
atividade no porto comercial da Várzea.

Em 2019, dos dois portos foram transportadas 44.706 toneladas de mercadorias, um crescimento de
32,15% face ao ano anterior.

A covid-19 provocou pelo menos 5,723 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da
pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse, divulgado no sábado.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.222 pessoas e foram contabilizados 2.915.971 casos
de infeção, segundo dados de hoje 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.
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A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante do mundo
desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.
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Hotel Rural Quinta do Marco oferece 40% de desconto aos
profissionais de saúde - Postal do Algarve
A unidade hoteleira, localizada em Santa Catarina da Fonte do Bispo, T avira, a exemplo
do ano passado, volta a oferecer condições especiais aos profissionais de saúde.A
unidade hoteleira, localizada em Santa Catarina da Fonte do Bispo, T avira, a exemplo do
ano passado, volta a oferecer condições especiais aos profissionais de saúde.

“Tendo consciência do enorme esforço que todos os profissionais de saúde têm sido submetidos, no
apoio dedicado a todos os seus doentes, decidimos proporcionar condições vantajosas para que possam
recuperar e aproveitar para descansar, nos próximos tempos”, explica a unidade hoteleira em
comunicado, acrescentando que “proporcionaremos 40% de desconto, no alojamento, a todos os
profissionais de saúde, do sector público e privado, que façam as suas reservas com o nosso
departamento de reservas, para que possam usufruir de todas as nossas facilidades e, assim,
recuperarem as forças para os próximos desafios”.

Esta campanha é valida para estadias até ao dia 15 de julho.

As reservas devem ser feitas através do telefone 281 971 500 ou do email: [email protected]

Para saber mais informações basta clicar aqui.

Sobre o Hotel Rural Quinta do Marco:

Com um design contemporâneo, tem quartos duplos, triplos ou familiares, piscina de adultos aquecida,
piscina de crianças, SPA, sala de massagens, wi-fi gratuito e estacionamento incluído. Temos também
condições para carregamento de viaturas elétricas.

Com pavimento betuminoso permeável em volta de todo o hotel, um percurso táctil direcional e
pavimentos de alerta com guias de deslocação e placas de sinalética em braille, permite o acesso a
invisuais, cadeiras de rodas e carrinhos de bebés a todas as unidades de alojamento e aos espaços
públicos.

Com uma vista deslumbrante sobre a serra e costa Algarvia, com possibilidade de observação de toda a
zona de costa, entre Monte Gordo e a Fuzeta, o Hotel está inserido no meio de um jardim mediterrânico
e integra uma horta biológica, que abastece o restaurante.

47/53



Os hóspedes podem ainda desfrutar de vários produtos turísticos como cultura, sol e praia, golfe,
caminhadas pela quinta, passeios de BTT, entre outros, ou simplesmente relaxar a ouvir o chilrear dos
passarinhos, num verdadeiro ambiente rural, usufruindo do “Algarve autêntico”.
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Zoomguide. Startup portuguesa distinguida nos World Summit
Awards 2022
A ‘Zoomguide’ é uma plataforma que permite que organizações que gerem espaços como
museus, monumentos, palácios, e cidades, deem a conhecer aos seus visitantes e turistas
as histórias que estes espaços têm por contar.

A startup portuguesa, zoomguide, venceu os World Summit Awards de 2022. A startup desenvolveu
uma app em que tornou da descoberta pela cultura mais interativa e acessível. Houve um total de 40
vencedores de 29 países premiados pelo júri internacional entre 8000 projetos e produtos com origem
em cerca de 100 Estados-Membros da ONU.

A zoomguide é uma plataforma que permite que as organizações que gerem espaços como museus,
monumentos palácios e cidades possam dar a conhecer aos seus visitantes e turistas as “histórias que
estes espaços têm por contar”.

A plataforma é utilizada através de uma aplicação da internet e permite que os utilizadores tirem
fotografias com o seu telemóvel a pontos de interesse e recebam conteúdos multimédia variados que
complementam a visita a espaços turísticos e culturais. Depois, com essas fotografias, a plataforma
usando a sua  inteligência artificial, consegue recomendar-lhe os pontos de interesse que deveria
conhecer a seguir.

A zoomguide venceu os prémios e o seu diretor executivo, Afonso Cunha aceitou o reconhecimento
“com grande satisfação e entusiasmo”.
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“Para nós, este prémio é mais uma motivação para cumprirmos a nossa missão e ajudarmos a tornar a
descoberta da cultura mais interativa e acessível para todos, estamos apenas no início!”

A World Summit Award é uma iniciativa global que reconhece conteúdos digitais locais que contribuem
para a realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
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Órgãos sociais da Agência Regional de Promoção Turística Centro
de Portugal tomaram hoje posse - Notícias do Centro
Os novos órgãos sociais da Agência Regional de Promoção T urística Centro de Portugal
(ARPT C) tomaram hoje posse, numa cerimónia que decorreu no Montebelo Viseu
Congress Hotel. A ARPT C é uma entidade público-privada, sem fins lucrativos, que se
destina à promoção externa do território do Centro de Portugal. As eleições para o
triénio 2022-24 decorreram no passado dia 7 de dezembro e reconduziram, por
unanimidade, Pedro Machado na liderança da Agência. Como vice-presidente continua
igualmente Jorge Loureiro, enquanto Luís Veiga preside à Assemble

Os novos órgãos sociais da Agência Regional de Promoção Turística Centro de Portugal
(ARPTC) tomaram hoje posse, numa cerimónia que decorreu no Montebelo Viseu Congress Hotel. A
ARPTC é uma entidade público-privada, sem fins lucrativos, que se destina à promoção externa do
território do Centro de Portugal.

As eleições para o triénio 2022-24 decorreram no passado dia 7 de dezembro e reconduziram, por
unanimidade, Pedro Machado na liderança da Agência. Como vice-presidente continua igualmente Jorge
Loureiro, enquanto Luís Veiga preside à Assembleia-Geral e Paulo Romão ao Conselho Fiscal.

Na ocasião, Pedro Machado destacou a importância que a ARPTC tem desempenhado na evolução
turística da região. “A ARPTC é um veículo privilegiado que potencia o Centro de Portugal, nas suas
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múltiplas facetas, além-fronteiras. Desempenha um trabalho crucial para a internacionalização das
empresas de turismo, ajudando-as a apostar em novos mercados”, sublinhou, elencando em seguida os
principais desafios que os próximos anos colocam à atividade turística na região Centro de Portugal.

“Temos vários desafios nos próximos anos. O primeiro é restaurar a confiança dos viajantes. Felizmente,
a região reúne todas as condições para que isso aconteça. Em segundo lugar, não podemos descurar o
mercado nacional, responsável pelos bons resultados que temos conseguido em altura de pandemia.
Depois, temos o desafio de recuperar o fluxo turístico internacional. Para isso, vamos propor ao Turismo
de Portugal a revisão da contratualização da promoção externa”, adiantou.

“O quarto desafio”, continuou, “é aumentar o número de dormidas e as receitas em todo o território. A
esse nível, as Agências de Promoção Turística devem ser o agregador da promoção internacional dos
territórios. Em quinto lugar, temos de enfrentar a escassez de mão de obra. O país vai ter
necessariamente de recrutar a nível externo, de preferência em países que tenham afinidades connosco.
A sexta prioridade é apostar na sustentabilidade do território e das suas comunidades. O sétimo desafio
é, em conjunto com as entidades oficiais, aumentar o investimento público no território. A região Centro
de Portugal ainda se debate com dificuldades a nível da mobilidade, como a transformação da IP3 em
autoestrada, a conclusão do IC6, a ligação Castelo Branco-Cáceres e a ferrovia”, concluiu.

Antes, o novo Presidente da Assembleia Geral, Luís Veiga, recordou o percurso de crescimento de
notoriedade da região e apelou para uma discriminação positiva. “Hoje, a região Centro de Portugal já é
conhecida e identificada por todos, mas ainda é subalternizada pelas autoridades. Representamos um
terço do país e merecemos mais reconhecimento”, disse.

É a seguinte a composição dos órgãos sociais da ARPTC para o triénio 2022-24.

Direção Presidente Pedro Manuel Monteiro Machado (Entidade Regional de Turismo do Centro de
Portugal) Vice-presidente Jorge Manuel da Silva Almeida “Loureiro” (AHRESP – Associação da Hotelaria,
Restauração e Similares de Portugal) Vogais José Eduardo Arimateia Antunes (Empreendimentos
Turísticos Montebelo – Sociedade de Turismo e Recreio SA) Alexandre Marto Pereira (Fátima Hotels
Group) Vítor Jorge Paiva Leal (Termalistur – Termas de S. Pedro do Sul) José Francisco Tavares Rolo
(ADIRAM – Associação de Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de Montanha) Cristina Maria de
Jesus Durães (Hotel Moliceiro) Luís Miguel Rodrigo Sousinha (Hotel Maré – António Carepa Sousinha &
Filhos Lda) Maria Salomé dos Santos Costa (Urbanskull Lda) Vítor Manuel Osório Gonçalves (Associação
Portuguesa das Agências de Viagem e Turismo) Pedro Orlando dos Santos Portugal (Guardian Sport
Clube e BS Villas Exploração Turística Lda) Suplentes Nuno Manuel Gouveia Alegre (Alegre Hotel – Alegre
Hotel Bussaco – Nuno Manuel Alegre) Virgílio Mendes Porto (Espaço Experiências, Lda)

Mesa da Assembleia-Geral Presidente António Luís Vaz da Veiga Camões (NATURA IMB HOTELS)
Secretária Elsa Sofia Alves Marçal (Turisertã, SA, Lugar de Santo Amaro) Vogal Alexandre Pereira de
Almeida (Hoteis Alexandre d’ Almeida, Lda)

Conselho Fiscal Presidente João Paulo Romão de Faria e Sampaio (Marialvamed Turismo Histórico e
Lazer Lda – Casas do Coro TER) 1.º Vogal Hélder Edgar Almeida (Restaurante Muralha da Sé – Hélder
Edgar Almeida, Unipessoal Lda) 2.º Vogal Pedro José de Sousa Brilhante Pedrosa (Y Travel Lda. –
Empresa de Animação Turística e Agência de Viagens e Turismo) Suplente Serafim Nelson de Andrade
Mota (Restaurante Casa Arouquesa – Alvarenbiff Lda)
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Turismo do Alentejo e Ribatejo vai ter delegação em Santarém -
O MIRANTE
Serviço deve ser instalado já a partir de Fevereiro ocupando numa primeira fase um
espaço no Palácio Landal.Serviço deve ser instalado já a partir de Fevereiro ocupando
numa primeira fase um espaço no Palácio Landal.

A Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERTAR) vai abrir uma delegação em Santarém
que vai servir os municípios da Lezíria do Tejo. O serviço deve entrar em funcionamento já a partir de
Fevereiro, inicialmente em instalações no Palácio Landal, no centro histórico da cidade. Posteriormente, a
delegação da Entidade de Turismo deverá transitar para o actual posto de turismo municipal, que por sua
vez será transferido para o mercado municipal quando as obras de requalificação deste espaço estiverem
concluídas.A informação foi deixada pelo vereador com o pelouro do Turismo, João Leite, na última
reunião do executivo da Câmara de Santarém. O autarca disse que o município se tinha disponibilizado
para acolher essa delegação e que já tinha obtido a confirmação, por parte da ERTAR, de que essa
intenção iria ser concretizada.Em nota de imprensa, João Leite reforça que “o município de Santarém
tem mantido nos últimos anos uma aposta clara e crescente na valorização turística tendo desenvolvido
diversas acções colocando Santarém como destino turístico de referência no nosso país”, Acrescenta
que, em 2022, vai ser desenvolvido um conjunto de iniciativas que visam aprofundar essa
estratégia.Citado na mesma comunicação, Vítor Silva, presidente da ERTAR, realça a importância que
tem a abertura desta delegação em Santarém, que “representa o reconhecimento da identidade única
deste território e, por outro lado, vai permitir uma maior proximidade física aos agentes turísticos,
públicos e privados, da região”.Segundo o município de Santarém, os últimos dados estatísticos
disponíveis apontam para um aumento da visitação, do número de dormidas e a crescente procura de
Santarém como destino turístico, nomeadamente no âmbito cultural, religioso, gastronómico, do
património e outros.
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