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Com dias amenos e sem chuva, as temperaturas estão a favor
dos planos dos golfistas que aproveitam para jogar no Algarve
Com dias amenos e sem chuva, as temperaturas estão a favor dos planos dos golfistas
que aproveitam para jogar no Algarve

Com dias amenos e sem chuva, as temperaturas estão a favor dos planos dos golfistas que aproveitam
para jogar no Algarve
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"Teremos que abrir portas à imigração"
Em entrevista exclusiva ao JA, Hélder Martins, o novo presidente da associação hoteleira
AHET A mostra-se preocupado com os entraves ao desenvolvimento do T urismo da
região, Entre eles, destaca a falta de braços para a hotelaria.
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Restrições em Espanha dão uma ajuda: turismo britânico
aumenta no Algarve durante as férias escolares de fevereiro -
Expresso
Aeroporto de Faro tem previstos mais de 100 voos por dia no último fim-de-semana de
fevereiro, coincidindo com o período de férias escolares no Reino Unido

O alívio das restrições em Portugal, nomeadamente com o fim da obrigatoriedade de todos os viajantes
apresentarem testes covid negativos independentemente de estarem vacinados, está a ter impactos no
turismo. No Algarve, a principal região turística do país, as perspetivas para fevereiro são positivas,
sobretudo para a última semana do mês, que coincide com o ‘half-term’, período intermédio de férias
escolares no Reino Unido.

“Desde o início de fevereiro, as taxas de ocupação nos aviões subiram para cerca de 70% e, no último
fim-de-semana de fevereiro, o aeroporto [de Faro] está com mais de 100 aviões por dia, o que é muito
interessante nesta fase que ainda vivemos”, constata João Fernandes, presidente da Região de Turismo
do Algarve (RTA).

As reservas de viagens para Portugal dispararam desde o levantar das restrições, fazendo antever uma
forte procura de turistas externos, sobretudo de britânicos, o principal mercado turístico do país – o que
é representativo de um movimento de “consumo de revolta” face a pessoas que se viram impedidas de
viajar no período do Natal e do Ano Novo devido à covid-19, segundo frisa João Fernandes.

“Em fevereiro já estamos com boas perspetivas, ainda não a níveis de 2019, mas de março a maio já
estaremos a esses níveis, se não houver contratempos”, refere o responsável da Região de Turismo do
Algarve, referindo que “a sensação é a de que estamos a chegar ao ‘phasing out’ da variante Ómicron,
que está a levar a uma queda generalizada de restrições na Europa”.

No Algarve já se sentem os efeitos diretos do levantar de restrições em Portugal, nomeadamente com o
fim de os viajantes terem de apresentar teste à chegada, com o aumento de reservas para a época de
golfe, que vai de março a maio, e que este ano deverá ficar “a níveis próximos de 2019, não havendo
mais contratempos de maior”, segundo o presidente da RTA.

O principal constrangimento que se coloca para este período que se antevê de forte procura é mesmo o
da falta de trabalhadores, e nesta altura os campos algarvios já estão em fase de contratar pessoal. “Os
testes obrigatórios para os jogadores de golfe poderem viajar do Reino Unido a Portugal ficavam mais
caros que os próprios voos”, nota João Fernandes.

Em 2021, o Algarve – que representa dois terços (cerca de 66%) da atividade de golfes no país –
totalizou 756 mil voltas, num aumento de 5% em relação a 2020 mas ainda assim com uma quebra de
44% comparativamente a 2019.

Em 2022, na próxima época de golfe, e face às reservas que têm até ao momento, o Algarve já prevê
estar ao nível “do melhor ano de sempre”, 2019, em que atingiu 1 milhão e 350 mil voltas. São “boas
notícias” para o Algarve, que também para a Páscoa e o verão está com as reservas em alta. “Ajuda
muito estarmos com este tempo soalheiro”, refere ainda o presidente da Região de Turismo do Algarve.

Para os “que têm filhos a cargo”, prevê-se um bom período no Algarve para os ingleses, cujo país faz
uma pausa letiva de 21 a 25 de fevereiro, mas que também tem o hábito de fazer férias intermédias nos
postos de trabalho de 14 a 18 de fevereiro, segundo frisa João Fernandes.

Também para os que não têm filhos, e que são jogadores de golfe, o Algarve prevê-se um local de forte
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procura, para britânicos ou turistas de outras nacionalidades, na época alta que vai de março a maio, e
com perspetivas de reservas elevadas até à Páscoa e ao verão.

Portugal pode ter aqui algumas vantagens competitivas em relação a Espanha, que continua a exigir que
jovens dos 12 aos 18 anos só possam entrar no país com as duas doses de vacina completas, algo que
está a ser considerado nos meios de comunicação britânicos como “regras ridículas”.

Várias famílias do Reino Unido estão a cancelar as viagens do meio de período escolar em fevereiro para
Espanha, em particular para as ilhas Canárias – destino popular entre os britânicos nesta altura do ano
pelo bom tempo – devido ao facto de o país manter a exigência das crianças com mais de 12 anos
terem de apresentar certificado de vacina à covid com as duas doses completas.

Os hoteleiros das ilhas espanholas estão a apelar ao Governo para o alívio destas restrições para
poderem receber mais viajantes britânicos, sob pena de perderem receitas que seriam cruciais nesta
altura do ano.

Segundo Jorge Marichal, presidente da Associação de Hoteleiros de Tenerife, citado pelo “The Guardian”,
“a perda pode ser de quase 400 milhões de euros nas Ilhas Canárias”, e falando apenas dos hotéis, pois
tendo em conta “a economia dos restaurantes” o “impacto é enorme”, já que “temos mais de 2,5
milhões de cidadãos britânicos que vêm a Tenerife todos os anos”, sendo esta parte do ano uma das
mais importantes.

Como explicou um responsável por uma agência de viagens no Reino Unido, muitos jovens com mais de
12 anos não podem ser vacinados por terem contraído covid nas últimas semanas, ‘castigando’ desta
forma os pais e impedindo-os de viajar, num período em que ainda imperam regras confusas ao nível
dos vários países europeus.

O problema não se coloca em Portugal, onde são reconhecidos os certificados de recuperação à
chegada, não só para os maiores de 12 anos como para adultos. E todas as pessoas com vacinação
completa à covid já podem entrar livremente, sem a necessidade de fazerem testes ou quarentenas.

6/42



ZAP.AEIOU

10/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5600

REACH: -1

“Consumo de revolta”. Britânicos voltam em força ao Algarve (e
Espanha está a ajudar)
As restrições em Espanha e o alívio delas em Portugal faz com que o Algarve já esteja a
receber vários turistas britânicos este mês.

 

As restrições em Espanha e o alívio delas em Portugal faz com que o Algarve já esteja a
receber vários turistas britânicos este mês.

Estando ou não vacinados, os viajantes já não são obrigados a apresentar teste negativo à covid-
19 na chegada a Portugal. Desta forma, o alívio das restrições em Portugal tem ajudado
significativamente o setor turístico.

No caso do Algarve, as perspetivas são já bastante positivas. A região espera mais de 100 voos por
dia no último fim de semana de fevereiro, coincidindo com o período de férias escolares no Reino
Unido.

“Desde o início de fevereiro, as taxas de ocupação nos aviões subiram para cerca de 70% e, no último
fim de semana de fevereiro, o aeroporto [de Faro] está com mais de 100 aviões por dia, o que é muito
interessante nesta fase que ainda vivemos”, disse João Fernandes, presidente da Região de Turismo do
Algarve (RTA), ao Expresso.

Para o presidente da RTA, esta é um exemplo de “consumo de revolta”, face a pessoas que se viram
impedidas de viajar no período do Natal e do Ano Novo devido à pandemia.

 

“Em fevereiro já estamos com boas perspetivas, ainda não a níveis de 2019, mas de março a maio já
estaremos a esses níveis, se não houver contratempos”, atira João Fernandes.
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Dada a maior leveza da variante Ómicron, que se tem tornado mais comum, o resto da Europa também
deverá começar a levantar as restrições.

No Algarve, as reservas para a época de golfe, que vai de março a maio, deverão rondar “níveis
próximos de 2019”. A falta de trabalhadores nos campos de golfe é neste momento o maior
problema, embora já estejam em fase de contratação.

A dar uma ajuda para o maior fluxo de imigrantes britânicos para o Algarve estão os nossos vizinhos do
lado. Espanha continua a exigir que jovens dos 12 aos 18 anos só possam entrar no país com as duas
doses de vacina completas.

Na imprensa inglesa, as restrições são vistas como “ridículas”. O Daily Express fala em “caos de férias
em Espanha”, por exemplo.

Esta exigência espanhola é um problema para as famílias britânicas com filhos, visto que muitos jovens
com mais de 12 anos não podem ser vacinados por terem contraído covid-19 nas últimas semanas.

(Link)
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Madeira anuncia “stand de olhos postos no futuro” na BTL
O jornal da indústria do Turismo

A Madeira vai voltar a marcar presença na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, que regressa à FIL, em
Lisboa, entre 16 e 20 de março, e na qual vai contar com um “stand de olhos postos no futuro”, onde
vai estar em destaque a nova marca da região, assim como a sustentabilidade e autenticidade do
destino.

Com um total de 500 metros quadrados e localizado no Pavilhão 1 da FIL, o stand da Madeira vai
colocar em destaque a assinatura “Madeira, tão tua”, que surgiu com a nova marca do destino, e dar a
conhecer a sustentabilidade e autenticidade da Madeira.

“Como se traduz este conceito numa experiência? Será de uma forma imponente, com materiais
naturais e reciclados, cores enérgicas, vibrante de natureza, de floresta, mar e experiencial. Assim será o
espaço que a Madeira irá erguer na BTL 2022 (Pavilhão 1 – “Destinos Nacionais” da FIL) para receber
profissionais do setor do Turismo, parceiros, meios de trade e público em geral”, indica a região, num
comunicado enviado à imprensa.

Em destaque no stand vão estar “quatro mundos de recursos naturais e turísticos”, concretamente o
Mar, a floresta Laurissilva, os Picos e o Porto Santo, que vão ser fisicamente representados por “quatro
instalações distintas que permitirão uma experiência sensorial ao nível olfativo e sonoro”.

Ao longo da BTL, a Madeira vai também promover “diversas ativações que colocam ênfase na
importância de um turismo sustentável, na proteção dos recursos naturais, nas experiências únicas de
natureza, mar e cultura possíveis de viver”, assim como dar a conhecer “testemunhos de quem visitou a
Madeira uma, duas, três e mais vezes”.
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“Sem nunca esquecer o passado que tornou a Madeira um destino único, a aposta é olhar para o futuro.
Neste sentido, o tradicional e a inovação darão lugar a conferências, apresentações, conversas,
exposições, experiências, workshops, provas, oportunidade de ganhar prémios, música e animação à
Madeirense”, acrescenta a informação divulgada.
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Madeira revela detalhes da sua presença na BTL 2022
A Madeira vai marcar presença novamente na Bolsa de T urismo de Lisboa, que se realiza
este ano de 16 a 22 de março.

 

A Madeira vai marcar presença novamente na
Bolsa de Turismo de Lisboa, que se realiza este
ano de 16 a 22 de março.
A região vai apresentar-se num stand com 500 m2 que revelará valores, como a sustentabilidade e a
autenticidade do destino, e surpresas relacionadas com natureza, mar e desenvolvimento sustentável.

De acordo com o comunicado do Turismo da Madeira, a nova marca do destino serve de ponto de
partida para a apresentação da Madeira na edição de 2022 da BTL. Lançada no ano passado, a nova
identidade visual apresenta-se “mais moderna e representa a Madeira como é: simples, vibrante e
playful”.

O logótipo é composto a partir da desconstrução do círculo – símbolo associado à ideia de inclusão e ao
espírito madeirense. Graficamente, o círculo representa a ideia de união e perfeição, mas, também
diversidade.

“Madeira, tão tua” é a assinatura que acompanha a nova identidade visual e assenta em quatro pilares:
“Um lugar onde me sinto bem; Um lugar onde me sinto entre amigos; Um lugar em que vivo como um
local e Um lugar ao qual quero sempre voltar”.

A Madeira vai procurar traduzir este conceito na sua presença na BTL através de materiais naturais e
reciclados e cores enérgicas.

No centro do stand estarão quatro mundos de recursos naturais e turísticos – o Mar, a Laurissilva, os
Picos e Porto Santo – fisicamente representados por quatro instalações distintas que permitirão uma
experiência sensorial ao nível olfativo e sonoro. “Um convite para fechar os olhos e ser transportado
para esta ‘Madeira. Tão tua.'”, refere o comunicado.
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“Durante os cinco dias de evento existirão diversas ativações que colocam ênfase na importância de um
turismo sustentável, na proteção dos recursos naturais, nas experiências únicas de natureza, mar e
cultura possíveis de viver e testemunhos de quem visitou a Madeira uma, duas, três e mais vezes, o que
motivará novamente para muitas mais”, acrescenta.

Estão igualmente previstas conferências, apresentações, conversas, exposições, experiências,
workshops, provas, prémios, música e “animação à Madeirense”.
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Presidente da RTA congratula Rota do Petisco pelo Prémio
Nacional de Turismo
A «Rota do Petisco» conta já com 11 edições realizadas

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA) congratulou hoje a associação Teia
d’Impulsos, pelo Prémio Nacional de Turismo, na categoria «Turismo Gastronómico», atribuído à sua
Rota do Petisco.

O evento que todos os anos surpreende o paladar de milhares de pessoas com pitéus tradicionais foi
nomeado para os prémios pela RTA, que agora parabeniza os promotores pelo galardão recebido, como
reconhecimento do trabalho realizado em prol da promoção da gastronomia do Algarve.

«Se é indiscutível a importância da gastronomia para um destino turístico – cerca de 7 em 10 turistas faz
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a sua escolha com base na oferta gastronómica de um destino, de acordo com o Food Travel Monitor
2020 –, mais indiscutível será a criação de oferta de qualidade que crie no visitante uma sensação
autêntica de ‘saborear’ o seu destino de férias. E é isso que a Rota do Petisco proporciona. É assim uma
iniciativa que merece todo o nosso apoio e damos os sinceros parabéns à Teia D’Impulsos pela conquista
deste prémio», afirma João Fernandes.

Já o «Prémio Carreira» desta edição do Prémio Nacional de Turismo foi atribuído a André Jordan,
conhecido pelo forte contributo na promoção do Algarve como destino turístico a nível mundial.

João Fernandes reage a esta distinção dizendo que «é com enorme admiração pelo trabalho realizado
que felicito aquele que é considerado uma figura incontornável do Turismo na região e no país».

A «Rota do Petisco» conta já com 11 edições realizadas e a participação de vários municípios e
restaurantes algarvios que todos os anos recebem milhares de participantes prontos a embarcar na
odisseia de petiscos, doces tradicionais ou criações de conceituados chefs com base em produtos
regionais.

Todos os anos, os participantes na «Rota do Petisco» são convidados a percorrer os diversos
estabelecimentos aderentes guiados por um passaporte, no qual estão identificadas todas as paragens
do roteiro e a respetiva ementa especial confecionada para o evento.
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Rota do Petisco vence Prémio Nacional de Turismo
A Rota do Petisco, que conta já com 11 edições realizadas, vence Prémio Nacional de
Turismo na categoria “Turismo Gastronómico”

 

O roteiro gastronómico algarvio «Rota do Petisco» é o vencedor do Prémio Nacional de Turismo, na
categoria «Turismo Gastronómico». O evento que todos os anos surpreende o paladar de milhares de
pessoas com pitéus tradicionais foi nomeado aos prémios pela Região de Turismo do Algarve (RTA), que
agora parabeniza os promotores pelo galardão recebido, como reconhecimento do trabalho realizado
em prol da promoção da gastronomia do Algarve.

«Se é indiscutível a importância da gastronomia para um destino turístico – cerca de 7 em 10
turistas faz a sua escolha com base na oferta gastronómica de um destino, de acordo com o
Food Travel Monitor 2020 –, mais indiscutível será a criação de oferta de qualidade que crie no
visitante uma sensação autêntica de ‘saborear’ o seu destino de férias. E é isso que a Rota do
Petisco proporciona. É assim uma iniciativa que merece todo o nosso apoio e damos os sinceros
parabéns à Teia D’Impulsos pela conquista deste prémio», afirma João Fernandes, presidente da
RTA.

Já o «Prémio Carreira» desta edição do Prémio Nacional de Turismo foi atribuído a André Jordan,
conhecido pelo forte contributo na promoção do Algarve como destino turístico a nível mundial. João
Fernandes reage a esta distinção dizendo que «é com enorme admiração pelo trabalho realizado
que felicito aquele que é considerado uma figura incontornável do Turismo na região e no país».

A «Rota do Petisco», que este ano conquistou o Prémio Nacional de Turismo, conta já com 11 edições
realizadas e a participação de vários municípios e restaurantes algarvios que todos os anos recebem
milhares de participantes prontos a embarcar na odisseia de petiscos, doces tradicionais ou criações de
conceituados chefs com base em produtos regionais.

 Todos os anos, os participantes na «Rota do Petisco» são convidados a percorrer os diversos
estabelecimentos aderentes guiados por um passaporte, no qual estão identificadas todas as paragens
do roteiro e a respetiva ementa especial confecionada para o evento.

(Link)
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Rota do Petisco vence Prémio Nacional de Turismo
Rota do Petisco destacou-se na categoria «T urismo Gastronómico». André Jordan
distinguido com o «Prémio Carreira».

Rota do Petisco destacou-se na categoria «Turismo
Gastronómico». André Jordan distinguido com o «Prémio
Carreira».
O roteiro gastronómico algarvio «Rota do Petisco» é o vencedor do Prémio Nacional de Turismo, na
categoria «Turismo Gastronómico». O evento foi nomeado aos prémios pela Região de Turismo do
Algarve (RTA), que agora parabeniza os promotores pelo galardão recebido, como reconhecimento do
trabalho realizado em prol da promoção da gastronomia do Algarve.

«Se é indiscutível a importância da gastronomia para um destino turístico, pois cerca de sete em 10
turistas faz a sua escolha com base na oferta gastronómica de um destino, de acordo com o Food
Travel Monitor 2020, mais indiscutível será a criação de oferta de qualidade que crie no visitante uma
sensação autêntica de saborear o seu destino de férias. E é isso que a Rota do Petisco proporciona. É
uma iniciativa que merece todo o nosso apoio e damos os sinceros parabéns à Teia D’Impulsos pela
conquista deste prémio», afirma João Fernandes, presidente da RTA.

A «Rota do Petisco» conta já com 11 edições realizadas e a participação de vários municípios e
restaurantes algarvios, que todos os anos recebem milhares de participantes prontos a embarcar na
odisseia de petiscos, doces tradicionais ou criações de conceituados chefs com base em produtos
regionais.

Já o «Prémio Carreira» desta edição do Prémio Nacional de Turismo foi atribuído a André Jordan,
conhecido pelo forte contributo na promoção do Algarve como destino turístico a nível mundial.
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João Fernandes reage a esta distinção dizendo que «é com enorme admiração pelo trabalho realizado
que felicito aquele que é considerado uma figura incontornável do Turismo na região e no país».

(Link)
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Rota do Petisco vence prémio nacional de turismo
O roteiro gastronómico algarvio «Rota do Petisco» é o vencedor do Prémio Nacional de
Turismo, na categoria «Turismo Gastronómico».

 

O roteiro gastronómico algarvio «Rota do Petisco» é o vencedor do Prémio Nacional de Turismo, na
categoria «Turismo Gastronómico». O evento que todos os anos surpreende o paladar de milhares de
pessoas com pitéus tradicionais foi nomeado aos prémios pela Região de Turismo do Algarve (RTA), que
agora parabeniza os promotores pelo galardão recebido, como reconhecimento do trabalho realizado
em prol da promoção da gastronomia do Algarve.

«Se é indiscutível a importância da gastronomia para um destino turístico – cerca de 7 em 10 turistas faz
a sua escolha com base na oferta gastronómica de um destino, de acordo com o Food Travel Monitor
2020 –, mais indiscutível será a criação de oferta de qualidade que crie no visitante uma sensação
autêntica de ‘saborear’ o seu destino de férias. E é isso que a Rota do Petisco proporciona. É assim uma
iniciativa que merece todo o nosso apoio e damos os sinceros parabéns à Teia D’Impulsos pela conquista
deste prémio», afirma João Fernandes, presidente da RTA.

Já o «Prémio Carreira» desta edição do Prémio Nacional de Turismo foi atribuído a André Jordan,
conhecido pelo forte contributo na promoção do Algarve como destino turístico a nível mundial. João
Fernandes reage a esta distinção dizendo que «é com enorme admiração pelo trabalho realizado que
felicito aquele que é considerado uma figura incontornável do Turismo na região e no país».

A «Rota do Petisco» conta já com 11 edições realizadas e a participação de vários municípios e
restaurantes algarvios que todos os anos recebem milhares de participantes prontos a embarcar na
odisseia de petiscos, doces tradicionais ou criações de conceituados chefs com base em produtos
regionais.

Todos os anos, os participantes na «Rota do Petisco» são convidados a percorrer os diversos
estabelecimentos aderentes guiados por um passaporte, no qual estão identificadas todas as paragens
do roteiro e a respetiva ementa especial confecionada para o evento.

(Link)
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Rota do petisco vence prémio nacional de turismo
O roteiro gastronómico algarvio «Rota do Petisco» é o vencedor do Prémio Nacional de
Turismo, na categoria «Turismo Gastronómico»

 

O roteiro gastronómico algarvio «Rota do Petisco» é o vencedor do Prémio Nacional de Turismo, na
categoria «Turismo Gastronómico». O evento que todos os anos surpreende o paladar de milhares de
pessoas com pitéus tradicionais foi nomeado aos prémios pela Região de Turismo do Algarve (RTA), que
agora parabeniza os promotores pelo galardão recebido, como reconhecimento do trabalho realizado
em prol da promoção da gastronomia do Algarve. 

«Se é indiscutível a importância da gastronomia para um destino turístico – cerca de 7 em 10
turistas faz a sua escolha com base na oferta gastronómica de um destino, de acordo com o
Food Travel Monitor 2020 –, mais indiscutível será a criação de oferta de qualidade que crie no
visitante uma sensação autêntica de ‘saborear’ o seu destino de férias. E é isso que a Rota do
Petisco proporciona. É assim uma iniciativa que merece todo o nosso apoio e damos os sinceros
parabéns à Teia D’Impulsos pela conquista deste prémio», afirma João Fernandes, presidente da
RTA.

Já o «Prémio Carreira» desta edição do Prémio Nacional de Turismo foi atribuído a André Jordan,
conhecido pelo forte contributo na promoção do Algarve como destino turístico a nível mundial. João
Fernandes reage a esta distinção dizendo que «é com enorme admiração pelo trabalho realizado
que felicito aquele que é considerado uma figura incontornável do Turismo na região e no país».

A «Rota do Petisco» conta já com 11 edições realizadas e a participação de vários municípios e
restaurantes algarvios que todos os anos recebem milhares de participantes prontos a embarcar na
odisseia de petiscos, doces tradicionais ou criações de conceituados chefs com base em produtos
regionais.

Todos os anos, os participantes na «Rota do Petisco» são convidados a percorrer os diversos
estabelecimentos aderentes guiados por um passaporte, no qual estão identificadas todas as paragens
do roteiro e a respetiva ementa especial confecionada para o evento.

(Link)
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Alojamento e restauração perderam mais de 76 mil trabalhadores
em 2021
Entre 2019 e 2021, o alojamento perdeu 16 mil trabalhadores e a restauração 60 mil.
AHRESP diz ser "piroritário" desenvolver esforços para tornar setores mais "atrativos".

No ano passado, o setor do alojamento e da restauração perdeu mais de 76 mil trabalhadores, avança a
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), citando dados do Instituto
Nacional de Estatística (INE). A associação afirma que o setor perdeu cerca de um quarto da força de
trabalho que tinha em 2019.

Em 2021, o canal HORECA contava com 244.400 trabalhadores, dos quais 65.900 no alojamento
turístico e 178.500 na restauração e similares, diz a AHRESP, no boletim diário desta quinta-feira. Estes
números traduzem-se em quebras acentuadas face a 2019: menos 76.300 trabalhadores em dois anos,
tendo-se perdido 16.100 no alojamento e 60.200 na restauração.

“As atividades de alojamento e restauração perdem, assim, cerca de um quarto da força de trabalho que
tinham em 2019. Apesar de, no verão de 2021, as nossas empresas terem iniciado lentamente a
retoma da sua atividade, esta tímida recuperação não encontrou paralelo no emprego, tendo o setor
continuado a perder postos de trabalho“, afirma a associação.

Assim, entre 2020 e 2021, foram perdidos 47.600 trabalhadores. “Considerando esta perda de
proporções muito superiores à das restantes atividades económicas, é urgente reforçar as políticas de
apoio à manutenção do emprego e à contratação de novos postos de trabalho no setor do turismo,
devendo igualmente ser considerada a redução da carga fiscal associada ao emprego”, defende a
AHRESP.

A associação afirma ser “prioritário” desenvolver esforços para que o alojamento e a restauração “se
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tornem mais atrativos para os indivíduos em busca de emprego, permitindo às empresas recuperar os
trabalhadores que foram deslocados para outras atividades” durante a pandemia.

Há vários meses que este setor tem alertado para a falta de mão-de-obra, sobretudo depois da
pandemia, que levou muitos trabalhadores para outras áreas. A hotelaria, por exemplo, estima que
faltem cerca de 15 mil trabalhadores para dar resposta a todas as necessidades, afirmando que a
solução passa mesmo por contratar mão-de-obra estrangeira.
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Tivoli Marina Vilamoura to host first World Trailer Awards
T he Algarve has been selected to host the first ever World T railer Awards at the T ivoli
Marina Vilamoura hotel on February 26.
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"Bitcoin Family" sets sights on creating crypto community in
Algarve
In a story likely to trigger lots of new ideas in the Portuguese finance ministry, American
news channel CNBS has announced that "the patriarch of the so-called Bitcoin Family is
settling down roots in Portugal, Europe's ultimate crypto tax heaven"
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Algarve tourism demand surges as Portugal drops Covid test
requirement
T he Algarve is already seeing tourim demand surge just days after Portugal dropped the
requirement to present a negative Covid-19 test for arriving air passengers with a valid
EU Covid-19 Digital Certificate or another recognised proof of vaccination - such as the
UK´s NHS Covid Pass.
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SMN. Patrões discordam de metas de subida
Turismo afasta semana de quatro dias e diz que é impensável.
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Breves
ANA. T axa aeroportuária sobe | Salário mínimo sobe para mil euros | Bundesbank prevê
inflação superior a 4% | Têxtil. Exportações em níveis recorde
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Fim de teste obrigatório vai trazer mais turistas
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 semana o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos T urísticos
do Algarve (AHETA).
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Volta ao Algarve começou a andar na estrada há 86 anos
Vila Real de Santo António – Tavira, pode vir a ser o contra-relógio de todas as decisões
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Regras para desembarque nas fronteiras aéreas alargadas aos
cruzeiros
Passageiros de cruzeiros também deixam de precisar de teste negativo à Covid-19 para
desembarcarem em Portugal. Basta o certificado digital.

Os passageiros dos navios de cruzeiros já podem desembarcar em Portugal continental sem teste à
Covid-19, se estiverem vacinados ou recuperados da doença e forem portadores de certificado digital.

Um despacho conjunto publicado esta quarta-feira em Diário da República sobre o embarque,
desembarque e licenças para terra de passageiros e tripulações dos navios de cruzeiro em portos
localizados em Portugal continental indica que a exceção à regra são os passageiros cuja origem sejam
países para os quais só é admitida a realização de viagens essenciais.

Assinado pelos ministros da Defesa Nacional, da Administração Interna, da Saúde e das Infraestruturas e
Habitação, o despacho define ainda que a verificação da existência dos documentos exigidos (certificado
digital Covid UE de vacinação, comprovativo de vacinação ou recuperação emitido por país terceiro ou
teste negativo) é da responsabilidade dos armadores do navio de cruzeiro.

Define ainda que a autoridade portuária ou a concessionária do terminal deve assegurar, em espaço
reservado para o efeito, a disponibilização de testes laboratoriais de amplificação de ácidos nucleicos
(TAAN) ou de antigénio (TRAg) aos passageiros que excecionalmente entrem em território nacional sem
teste, a expensas destes.

Os passageiros que precisem de fazer teste, devem aguardar o resultado dentro da instalação portuária,
que deve ser assegurado pela administração portuária.

Se o resultado do teste for positivo, a autoridade de saúde deve ser informada e determinar o
confinamento obrigatório do passageiro em estabelecimento de saúde ou domicílio.

Caso o cidadão não tenha domicílio em território nacional, deve cumprir o confinamento em local
indicado pelas autoridades, a expensas do armador de navios de cruzeiro, que será também responsável
pelos custos associados à alimentação do passageiro durante este período, refere o despacho, que
alarga ao tráfego marítimo as regras que já abrangiam os passageiros que chegam a Portugal continental
por via aérea e terrestre.

As regras definidas no despacho estão em vigor desde as 00h00 desta quarta-feira até às 23h59 do dia
20 de março de 2022, podendo ser prorrogadas em função da evolução da situação epidemiológica em
Portugal.

A obrigatoriedade de apresentar teste negativo à Covid-19 à entrada em Portugal continental por via
aérea deixou de vigorar na passada segunda-feira, depois da decisão tomada na semana passada pelo
Conselho de Ministros.
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Nova campanha ‘Time to Travel’ convida a conhecer Portugal
com guias certificados
O jornal da indústria do Turismo

Os Guias de Portugal by SNATTI – Sindicato Nacional da Atividade Turística, Tradutores e Intérpretes
lançaram uma nova campanha, denominada “Time to travel” – Visit Portugal with a Certified Tourist
Guide”, que convida os turistas internacionais a conhecerem Portugal com o apoio de guias devidamente
certificados.

“Cientes da importância do seu papel no meio turístico, os Guias de Portugal by SNATTI têm vindo a
apostar na promoção dos seus serviços de modo a combater a mão-de-obra não qualificada, que por
vezes determina o não sucesso da experiência turística em Portugal. Atentos às mudanças e exigências
do mercado, lançaram recentemente a campanha “Time to travel”, promovendo o destino de Portugal e
a qualidade de serviço que sempre os definiu”, referem os Guias de Portugal by SNATTI, num comunicado
divulgado esta quarta-feira, 9 de fevereiro.

De acordo com a informação divulgada, a nova campanha pretende “aumentar a visibilidade dos
profissionais certificados de informação turística em Portugal” que, segundo os Guias de Portugal by
SNATTI, são um “trunfo” que sempre levou o país a “destacar-se no mercado pela qualidade de serviços
prestados”.

A nova campanha engloba também o mais recente parceiro dos Guias de Portugal by SNATTI, a IGLTA –
The International LGBTQ+ Travel Association, que se dedica ao desenvolvimento de viagens para o nicho
de mercado LGBTQ+ e membro da Organização Mundial de Turismo das Nações Unidas.

Além do segmento LGBTQ+, os Guias de Portugal by SNATTI criaram também, há cerca de um ano, um
departamento dedicado ao turismo inclusivo, denominado “Guias de Portugal 4 ALL” e que prova que o
SNATTI está “sempre na vanguarda”.

Este novo departamento visa “o turismo inclusivo com profissionais especializados em receber turistas
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com dificuldades físicas e/ou mentais” e conta com a parceria da ENAT – The European Network for
Accessible Tourism e da FEG – The European Federation of Tourist Guide Associations.

O vídeo da nova campanha “Time to travel” – Visit Portugal with a Certified Tourist Guide” está disponível
aqui.
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Lisboa e Porto confiantes na retoma depois do fim dos testes
Com a decisão de terminar a obrigatoriedade da apresentação de testes negativos na
chegada por via aérea ao nosso país, os responsáveis pelo turismo de Lisboa e Porto e
Norte estão otimistas no que toca à velocidade da retoma do setor.

Depois de no último Conselho de Ministros o Governo ter decidido terminar com a obrigatoriedade da
apresentação de testes à entrada em território português por via aérea, os responsáveis pelo turismo
nas duas maiores cidades de Portugal estão confiantes na retoma do turismo.

Em Lisboa, Vítor Costa, presidente da Entidade do Turismo da Região de Lisboa (ETRL) manifesta-se
“otimista” e “confiante” na recuperação do setor depois do anunciado alívio das restrições, embora
considere que se avizinha “uma fase ainda muito difícil para as empresas”.

Vítor Costa considera que a medida que facilita a entrada de passageiros por via aérea em Portugal “é
bastante importante” e irá “contribuir para entrar numa fase de retoma do turismo”, mas ressalvou 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”, sublinhou o presidente da ERTL à agência Lusa.

Victor Costa frisou ainda 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.

No entanto, há outro segmento de mercado também importante na região que “precisa de mais
previsibilidade e mais tempo para a resposta”, que é o da organização de congressos e reuniões
profissionais, que “vai demorar mais tempo a recuperar”.

“Portanto, a nossa posição de facto é otimista, embora isso não possa fazer esquecer os problemas,
que são, nomeadamente, como é que as empresas sairão desta crise, que é uma crise grande. Há
medidas que estão a ser tomadas e outras que o foram para ajudar essa travessia do deserto, mas
agora estamos a chegar a uma fase em que se vai ver a realidade concreta do negócio, que pode ditar a
sobrevivência ou não de muitas empresas, e, portanto, isso é uma fase difícil”, admitiu.

Mais a Norte, Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) afirmou que
que o fim da obrigatoriedade de teste negativo à COVID-19 na chegada a Portugal é um “forte
contributo” para que o setor retome números próximos de 2019.

“São boas notícias, estamos a encarar agora 2022 de forma mais otimista”, admitiu Luís Pedro Martins,
salientando que “este alívio das restrições é mais um forte contributo para acreditarmos que vamos
conseguir regressar em 2022 a números muito próximos do que tínhamos em 2019”.

De acordo com o presidente do TPNP, a decisão de terminar com as restrições em vigor desde 1 de
dezembro de 2021 vai permitir que se inicie uma retoma da atividade com mais “normalidade” e
possibilita aos empresários do setor do turismo começar a “planear a época alta que habitualmente se
inicia na Páscoa de uma forma mais segura”, contribuindo também para a retoma da normalidade nos
setores de alojamento, restauração, animação e turístico.

“Encaramos este futuro com otimismo, principalmente para as nossas empresas, mesmo sabendo que
têm de trabalhar arduamente para recuperar em apenas um ano o que perderam em quase dois anos,
mas estamos otimistas”, concluiu Luís Pedro Martins.

A partir de agora, quem chegar por via aérea ao nosso país, precisará somente de apresentar um
Certificado Digital COVID-19 ou um comprovativo de vacinação reconhecido.
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Linha de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Turismo
reforçada em dez milhões
O Governo decidiu reforçar em mais dez milhões de euros a linha de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas do T urismo, que passa a ter um orçamento acumulado de 160
milhões. Empresas de transportes continuam a ser elegíveis.

O orçamento da Linha de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Turismo foi reforçado em mais 10
milhões de euros, de acordo com um despacho da secretária de Estado do Turismo, Rita Baptista
Marques, publicado esta quarta-feira em Diário da República.

Esta linha, recorde-se, foi lançada em março de 2020, com um orçamento inicial de 60 milhões de euros
e destinada a minimizar o impacto económico da pandemia nas empresas do setor. Tem vindo a ser
sucessivamente reforçada e conta agora com um orçamento acumulado de 160 milhões de euros.

De acordo com os números do Governo, foram até agora aprovadas 16.402 operações, que
representam um valor global de apoio financeiro já pago às empresas no montante de 159,8 milhões de
euros.

Esta taxa de compromisso, "de praticamente 100%", justifica este novo reforço, explica o Governo.

O reforço agora introduzido continua a permitir que possam beneficiar destas verbas as empresas com o
CAE "Outros transportes terrestres de passageiros diversos, N.E". A sua elegibilidade fica, contudo,
"condicionada à demonstração, mediante declaração subscrita por contabilista certificado, de que, pelo
menos, 50% do respetivo volume de negócios" resultou "da prestação de serviços de transporte de
turistas".
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Algarve goes digital to promote region as tourism fairs still being
cancelled
T he Algarve T ourism Association (AT A) continues to look to the digital world to promote
the region abroad as an alternative to the traditional tourism fairs, some of which are still
being cancelled due to the Covid-19 pandemic.
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