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Turismo: Algarve com "aumento significativo" de reservas para o
final de fevereiro
O presidente do T urismo do Algarve afirmou hoje que há um "aumento significativo" de
reservas para o final de fevereiro e Páscoa, antevendo que a ocupação turística no verão
possa estar próxima de um ano normal.

“Desde que foram aliviadas as restrições que temos vindo a registar um aumento significativo nas
reservas do Reino Unido e da Irlanda, já para o final de fevereiro, como para a Páscoa, o que faz antever
que o verão possa estar ao nível de um ano normal”, disse à Lusa João Fernandes.

Segundo o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), para o final de fevereiro, “período que
coincide com o período intermédio de férias escolares no Reino Unido, a taxa de ocupação dos aviões
continua a crescer, numa altura em que as ligações aéreas estão acima dos 100 voos diários” no
aeroporto de Faro.

João Fernandes adiantou que para o período da Páscoa, em abril, também se verifica “um bom nível de
reservas, próximo do ano de 2019, o melhor ano turístico do Algarve, a par do período mais alargado de
março a maio”, muito marcado pelo golfe.

“Este aumento da procura e de reservas para o período das férias escolares de primavera é um ótimo
sinal da retoma turística destes mercados e para o verão”, notou aquele responsável, estimando que
este seja “um ano de consolidação da retoma” turística no Algarve.

De acordo com João Fernandes, os sinais da retoma na região “começaram após terem sido retiradas
as restrições aos viajantes de apresentarem testes covid-19 negativos, independentemente de estarem
vacinados, o que aumentou a confiança das pessoas para viajarem”, além da “redução substancial de
custos”.

A obrigatoriedade de apresentação de teste negativo ao vírus SARS-CoV-2 para entrar em Portugal
terminou às 00:00 do passado dia 7, bastando a apresentação de um certificado digital covid-19 ou um
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comprovativo de vacinação reconhecido.

“A obrigatoriedade de testagem acabava por ser um encargo superior ao custo dos próprios voos”,
recordou.

O presidente da RTA acrescentou que o Algarve beneficiou também “por ter medidas claras de controlo
da vacinação para o acesso a Portugal dos menores de idade maiores de 12 anos, ao contrário de
alguns mercados concorrentes”, como o espanhol.

“Em Espanha houve alguma confusão em torno dos requisitos para o acesso dos menores, com
restrições da vacinação completa ser assumida com as duas doses, sendo que, no Reino Unido, por
exemplo, o programa de vacinação estava atrasado para esta faixa etária nas segundas doses”,
sublinhou.

Para o responsável do Turismo do Algarve, “a região está também a beneficiar com o bom tempo, numa
altura em que toda a Europa é assolada por intempéries e por um inverno mais rigoroso que o
português”.

O dirigente lamentou, no entanto, que perante as “boas perspetivas” para a retoma turística, o Algarve
enfrente alguns “constrangimentos”, como a falta de recursos humanos, o custo da energia e dos bens e
serviços fornecidos ao setor.

João Fernandes lamentou ainda que os turistas provenientes do Canadá, um mercado que “estava com
um crescimento muito relevante”, enfrentem agora restrições para entrar na Europa, depois de, em
janeiro, o país ter sido retirado da lista de países considerados seguros pela União Europeia.

“Temos pontualmente também uma restrição para o Canadá, fruto de uma decisão do Conselho
Europeu, que retirou este país da lista dos países sem restrições, sendo apenas permitidos voos
essenciais, uma medida que vigora até ao dia 28 de fevereiro e que esperamos seja revertido, porque
não se justifica”, concluiu.
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Turismo no Algarve: previsões apontam para abril com
movimento semelhante ao de 2019 - SIC Notícias
Já há sinais de retoma turística.

No Algarve, já há sinais de retoma turística. No próximo fim de semana, são já esperados cerca de 100
voos por dia no aeroporto de Faro. As perspetivas são que a partir de abril o movimento seja próximo
ao que havia em 2019, antes da pandemia.

Ainda fevereiro vai a meio e já há dias com 8 mil passageiros a circular pelo aeroporto de Faro, um
número considerado bom para a época baixa e que se espera que venha a disparar já no próximo fim de
semana.

Com um intervalo no calendário escolar britânico, nos próximos tempos o Algarve vai ter alturas de
receber uma centena diária de voos.

O sol é um convite forte para o Algarve, que voltou a recuperar turistas de setores que durante a
pandemia haviam sido muito afetados.

Com a procura a aumentar, a preocupação vai para a resposta: faltam trabalhadores, que o Algarve
pretende ir buscar a outros países, nomeadamente aos Países de Língua Oficial Portuguesa.

O aumento dos custos na hotelaria e restauração é outra dor de cabeça, com as faturas da eletricidade,
combustíveis e bens em geral bem mais caras.
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Se fevereiro e março se avizinham bons para o turismo algarvio, a partir de abril, se a pandemia e a
situação internacional o permitirem, a procura deverá seguir para níveis próximos a 2019, o melhor ano
turístico de sempre na região.
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Retoma do Turismo no Algarve
Entrevista com João Fernandes
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Execução do IVAucher fica a menos de um quarto do
orçamentado
A execução orçamental do programa IVAucher foi de 23,8%, totalizando 47,5 milhões de
euros, abaixo do teto máximo de 200 milhões de euros autorizados pelo Ministério das
Finanças, segundo um relatório da UTAO.

A execução orçamental do programa IVAucher foi de 23,8%, totalizando 47,5 milhões de euros, abaixo
do teto máximo de 200 milhões de euros autorizados pelo Ministério das Finanças, segundo um relatório
da UTAO.

De acordo com o relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) sobre a evolução
orçamental de janeiro a dezembro de 2021 em contabilidade pública, divulgado esta terça-feira, as
despesas do Estado com o IVAucher no ano passado ascenderam a 47,5 milhões de euros e um "grau
de execução de 23,8%".

Lançado com o objetivo de dinamizar o consumo na restauração, alojamento e cultura, o IVAucher
permitiu que o IVA suportado em compras nestes setores durante os meses de junho, julho e agosto
pudesse ser descontado em novos consumos nestes mesmos setores, realizados nos últimos três
meses do ano passado, tendo o Ministério das Finanças orçamentado o programa em 200 milhões de
euros.

Segundo o relatório dos técnicos que dão apoio aos deputados da Comissão de Orçamento e Finanças,
já o programa AUTOvaucher, que consiste no reembolso de 10 cêntimos por litro até ao limite de 50
litros mensais de combustível aos consumidores registados na plataforma IVAucher, sendo o valor
(equivalente a cinco euros) pago com o primeiro abastecimento do mês, teve uma execução orçamental
de 53 milhões de euros até ao final de 2021.
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A medida, cujo custo está avaliado em 132,5 milhões de euros, tem uma natureza transitória, estando
ativa entre novembro de 2021 e 31 de março de 2022.

No total, cada contribuinte poderá receber um subsídio de até 25 euros ao longo destes cinco meses,
sendo que o apoio não utilizado num mês - em que o consumidor não necessite de efetuar qualquer
abastecimento de combustível - acumula para os meses seguintes.

Anunciado em 22 de outubro, este apoio começou a ter aplicação prática em 10 de novembro do ano
passado, data a partir da qual os abastecimentos de combustível efetuados pelos contribuintes
registados no IVAucher passaram a ser considerados para efeitos do reembolso.
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Uma a uma, estas são as medidas que podem cair na próxima
fase de desconfinamento
Face à redução de infeções por Covid-19, os peritos deverão dar "luz verde" a um novo
alívio de medidas. Dos testes ao certificado, passando pela lotação dos espaços, saiba o
que pode mudar.

Esta quarta-feira, Governo, partidos com assento parlamentar e especialistas voltam a reunir-se no
Infarmed para avaliarem a situação epidemiológica da Covid-19 em Portugal. O encontro deverá servir
para dar “luz verde” a um alívio de medidas, numa altura em que se observa uma redução dos casos de
infeção.

Uma eventual mudança de estratégia no combate à pandemia já tinha sido avançada pela diretora-geral
da Saúde no início de janeiro, mas ganhou força com a reunião desta quarta-feira. Portugal já passou o
pico de casos da atual vaga da pandemia, com este indicador a observar “uma tendência decrescente a
nível nacional e em todas as regiões” do país, de acordo com o último relatório de “Linhas Vermelhas” da
DGS. O índice de transmissibilidade — que mede quantas pessoas cada infetado contagia em média —
tem vindo a cair, estando fixado em 0,81. Além disso, também a incidência em território nacional a 14
dias tem vindo a diminuir, estando nos 4.989,6 casos por 100 mil habitantes, de acordo com o último
boletim da DGS.

Apesar de a atividade pandémica ainda se manter “muito elevada”, os especialistas antecipam que com
prudência este poderá ser o mote para um alívio das medidas de combate à Covid, dado que muitos
portugueses já adquiriram imunidade natural ao vírus (por terem sido infetados), bem como devido à
elevada taxa de cobertura vacinal em Portugal, com mais de 5,7 milhões de portugueses a terem a dose
de reforço contra a Covid.

Uma a uma, conheça as medidas que podem cair na próxima fase de desconfinamento:
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Recomendação de teletrabalho sempre que as funções o permitam — O teletrabalho passou a ser
recomendado desde 14 de janeiro, aplicando-se, portanto, as regras previstas no Código do Trabalho.
Tal significa que os trabalhadores que, a partir deste período, quisessem continuar a exercer as suas
funções de modo remoto precisavam do “sim” da entidade empregadora, contudo há exceções,
nomeadamente para alguns pais, cuidadores informais não principais e para os imunodeprimidos, que
podem continuar a trabalhar à distância sem acordo da empresa. Os especialistas ouvidos pelo ECO
estão divididos quanto à manutenção desta medida. Se o pneumologista Carlos Robalo Cordeiro e o
bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, defendem que já “não faz sentido” manter esta
medida, Gustavo Tato Borges, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública (ANMSP),
considera que esta é ainda uma “ferramenta importante para minimizar o risco de infeção” à luz da atual
incidência da doença. Lotação máxima de uma pessoa por cada cinco metros quadrados nos
estabelecimentos comerciais — Esta medida voltou a vigorar a 25 de dezembro de 2021, sendo que
perante o atual contexto pandémico os especialistas ouvidos pelo ECO consideram que pode ser
levantada. Obrigatoriedade de apresentação de teste negativo para acesso a discotecas, bares, visitas a
lares e hospitais, grandes eventos e eventos sem lugares marcados e para recintos desportivos —
Atualmente é obrigatório a apresentação de um teste negativo à entrada para estes setores, estando
apenas excluídas as pessoas que tenham a dose de reforço há mais de 14 dias. O fim da testagem
massiva para a generalidade dos setores é uma das medidas mais defendidas pelos especialistas.
“Estamos numa altura em que a onda da Ómicron está a reduzir e, portanto, a obrigatoriedade de
apresentar teste para entrar nos variadíssimos locais — com exceção dos hospitais e dos lares —, pode
ser levantada, assim como a obrigatoriedade de apresentar o certificado nos restaurantes ou noutros
locais, afirmou Gustavo Tato Borges, em declarações ao ECO. Apresentação obrigatória de certificado
digital (de vacinação, recuperação ou testagem) para acesso a restaurantes, estabelecimentos turísticos
e de alojamento local, ginásios, espetáculos culturais e eventos com lugares marcados — Esta é também
uma das medidas que poderá cair na próxima fase para alguns setores, nomeadamente para
restaurantes, hotéis e alojamento local ou ginásios. Os especialistas ouvidos pelo ECO defendem, no
entanto, que deve haver uma “transferência” da obrigatoriedade de apresentação de teste nos bares,
discotecas e grandes eventos para a obrigatoriedade de apresentação de certificado digital. Máscara
obrigatória na generalidade dos espaços públicos fechados — Atualmente, o uso de máscara é
obrigatório para a generalidade dos espaços públicos fechados, nomeadamente salas de espetáculo,
salas de congressos, hospitais, lares ou estruturas similares, transportes públicos, edifícios públicos,
estabelecimentos de ensino ou lojas. Para já, os peritos defendem que esta medida deve manter-se. “É
importante manter cautelas em espaços fechados públicos sobretudo de caráter não opcional, isto é,
que as pessoas tenham que fazer no seu dia-a-dia”, nomeadamente “centros comerciais,
supermercados, serviços públicos, transportes públicos e unidades de saúde”, defendeu Bernardo
Gomes, ao ECO. Proibição de consumo de álcool na via pública — Esta foi uma das medidas impostas
pelo Governo na época festiva, com o intuito de minimizar os ajuntamentos. No entanto, os peritos
ouvidos pelo ECO antecipam que pode ser levantada por forma a “não acrescentar regras burocráticas”
onde não há uma mais-valia, bem como para se incentivar os contactos ao ar livre, dado que o risco de
contágio nessas circunstâncias é menor. Alteração das regras de isolamento — As normas de isolamento
são da estrita responsabilidade da DGS, contudo, na reunião desta quarta-feira os peritos poderão dar
algumas sugestões de alterações. Atualmente, a norma 004/2020 da DGS define que o período de
isolamento para pessoas que tenham testado positivo ao Sars-Cov-2 e que não tenham sintomas ou
que tenham doença ligeira é atualmente de sete dias. Não obstante, a diretora-geral da Saúde veio
admitir no início do mês de janeiro que os assintomáticos poderão vir a ser dispensados de fazer
isolamento. A maioria dos especialistas ouvidos pelo ECO defendem, que, para já, estas normas devem
manter-se, mas sublinham que o isolamento pode vir a ser “progressivamente reduzido”, quando existir
“uma fase de perfeito controlo” da pandemia. Contudo, o pneumologista Carlos Robalo Cordeiro defende
que o isolamento para os casos de risco, bem como para os assintomáticos poderá ser levantado,
podendo estes ir trabalhar mantendo “todos os cuidados”, nomeadamente o uso de máscara, o
distanciamento físico e “evitando fazer refeições acompanhados”.
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UE sobe auxílios de Estado para as regiões mais pobres
Comissão Europeia deu luz verde a um aumento de fundos públicos destinados a
contribuir para o desenvolvimento e a coesão regionais. Investir nas Beiras e no Alto
Alentejo vai permitir às grandes empresas beneficiar de um cofinanciamento de 40% dos
custos iniciais. Comparticipação para PME pode chegar aos 60%.
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“Mais do que fidelizar o turista, temos de fidelizar colaboradores”,
diz Luís Araújo
Está à frente do T urismo de Portugal até 2026. Luís Araújo tem um mandato com um
desafio em mãos: garantir que, até 2027, o setor consiga gerar 27 mil milhões de euros
de receita para o país.

Está à frente do Turismo de Portugal até 2026. Luís Araújo tem um mandato com um desafio em mãos:
garantir que, até 2027, o setor consiga gerar 27 mil milhões de euros de receita para o país.

Mais do que o digital ou a sustentabilidade, é nas pessoas que Luís Araújo considera que reside o maior
desafio do turismo. Para o presidente do Turismo de Portugal há que trabalhar seriamente na retenção
dos colaboradores e tornar o setor mais atrativo para que não acelere a fuga impulsionada pela
pandemia. Para mais que, estima-se, faltem mais de 40 mil trabalhadores para suprir as necessidades e
ambições de crescimento de um setor que, até 2027, quer gerar 27 mil milhões de euros de receita para
o país.

Para o setor, Luís Araújo tem também uma ambição: “Gostaria que fossemos um benchmark do ponto
de vista de igualdade e inclusão. E temos trabalho a fazer. Não é normal que mais de 60% das pessoas
que trabalham no setor sejam mulheres, mas continuamos a ter dificuldade em encontrar mulheres
CEO.”

Está em funções até 2026, um ano antes da conclusão da
Estratégia Turismo 2027. É tempo suficiente para garantir a sua
aplicação?
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Quando tudo isto (a pandemia) começou fomos ao plano (feito em 2017) e percebemos que dá todas
as respostas para a situação durante a pandemia, mas também para todos os desafios no pós-
pandemia. Responde ao que o país e o setor precisam e vai ser concretizado comigo ou sem mim, é um
plano muito maior do que qualquer mandato. É para cumprir.

E quais as prioridades para este ano? 80% das medidas do plano
Reativar o Turismo estão em marcha.
O plano Reativar o Turismo e Construir o Futuro foi feito numa ótica de acelerar a retoma e o
crescimento, mas principalmente aproveitar esta ocasião para construir um futuro mais direcionado à
Estratégia 2027. Lançado em maio, o plano de 6 mil milhões de euros tem três pilares direcionados à
pandemia e um quarto, para a construção do futuro, a médio e longo prazo.

Tem a grande vantagem de pensar o país de forma global, com as especificidades de cada região. Vai ser
uma das grandes âncoras para atingirmos os objetivos da Estratégia 2027. Estamos a focar no apoio às
empresas – cerca de 60% do plano, 4 mil milhões de euros –, na segurança, com o Clean & Safe, e no
gerar negócio. Foi a prioridade em 2021 e será neste ano. O Construir o Futuro será a médio e longo
prazo. Neste, o digital, a sustentabilidade ambiental e social e as pessoas são a grande prioridade este
ano.

O que aprendeu o turismo com a pandemia? Parecia haver muito
foco na quantidade, gerando mal-estar, com os residentes em
Lisboa, por exemplo, a queixarem-se de excesso de visitantes. É
altura de dar a volta ao turismo que visita o país?
Não, até porque não concordo com isso. A quebra em 2020 mostra-nos que recuamos 26 anos nas
dormidas, mas apenas 10 anos em receitas. O que demonstra que a teoria de que estávamos a ter um
turismo de massas não é assim. Estávamos a conseguir mais receitas, com menos turistas, menos
dormidas. Queremos continuar este crescimento da receita, dar mais valor a quem nos visita, com
menos hóspedes e estadias.

O grande desafio para o futuro não é o digital, não é o verde. A aposta nas
pessoas tem de ser o essencial.

A segunda grande lição é que, ao mesmo tempo que este é um setor estruturalmente forte – somos um
destino reconhecido, temos empresas há muitas décadas no setor, marcas reconhecidas
internacionalmente –, temos esta fragilidade de sermos os mais prejudicados quando uma pandemia, um
desastre natural ou atentado terrorista acontecem. Temos de torná-lo ainda mais resiliente.

A terceira, e mais importante, é percebermos que na adversidade juntamo-nos todos. Houve união,
muitas oportunidades de negócio, sinergias que se criaram entre empresas de vários setores ou até
dentro do turismo, com um foco na tecnologia, muito positivo.

E o alojamento local? O antigo presidente da Câmara de Lisboa
não mostrava muito entusiasmo com os Airbnb, já Moedas diz
gostar muito. E o presidente do Turismo de Portugal, do que
gosta?
Eu gosto do turismo.

Mas gosta do alojamento local ou sente que houve um
descontrolo no país e nas grandes cidades, em particular?
De todo. Esse assunto há muito que não me é colocado, mas sim a falta de trabalho, de rendimento que
têm das casas que tinham arrendadas no Airbnb ou no alojamento local (AL) nos grandes centros
urbanos. O que tivemos nos grandes centros urbanos de segurança, de recuperação de património, de
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melhoria da programação e da animação da cidade, de criação de novos negócios foi graças ao turismo.
E quando falamos de turismo falamos de hotelaria, restauração, animação, agentes de viagens, rent-a-
car e do AL… É importante este ecossistema estar vivo e de boa saúde.

Não significa que não haja questões a serem corrigidas, acauteladas e coordenadas, da comunicação, à
gestão da cidade. O sistema de recolha de lixo, por exemplo, tem de ter em conta não só as pessoas
que vivem na cidade, como as que ficam pouco tempo. Há belíssimos exemplos em todo o mundo de
como se conseguiram esses equilíbrios em outras cidades. É uma questão de fazer o benchmark e
aproveitá-lo. Respondendo à pergunta, se sou o 8 ou o 80 fico-me nos 40. E atenção, há muito AL no
interior do país, em pequenas aldeias e muitas famílias que vivem do AL.

Um estudo da Airbnb aponta para um crescimento do
arrendamento em AL no interior. É para ficar ou efeito imediato
da pandemia?
Veio para ficar pela simples razão que percebemos como é bom aproveitar outro tipo de experiências,
sobretudo nos dias que correm em que tudo é mais veloz. É uma tendência de futuro, não é temporária.
Não significa que substitua uma por outra, vai haver um equilíbrio.

“You Can’t Skip Portugal” vendeu o país lá fora. Como é que se
vende agora nas atuais circunstâncias?
Essa campanha foi lançada em 2018, não para promover Portugal enquanto destino de grande
gastronomia, paisagens maravilhosas e praias únicas, mas numa ótica do ‘não interessa o que queres da
vida, do que gostas, temos a resposta e estamos aqui para te receber’. Teve sucesso por isso mesmo,
era uma tónica muito pessoal. A pandemia trouxe-nos “You Can’t Skip Hope” – em que dissemos que
era altura de parar e refletir – e a nossa comunicação evoluiu ao longo da pandemia.

Começamos a trabalhar em ligações a Portugal, aos nossos valores, ancorado numa perspetiva de visita
presente ou futura. Daí a campanha do turismo literário e substituirmos o “Visit Portugal” pelo “Read
Portugal”, em que promovemos o país através dos roteiros e o descritivo que autores, portugueses ou
estrangeiros, fazem sobre Portugal. O turismo literário é hoje uma grande âncora, permitindo-nos
alcançar um segmento mais elevado. Fizemos isso com o enoturismo, estamos a fazer com o turismo
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religioso. Ao nível da comunicação estamos a dizer que é a altura de começar a viajar, com segurança.
Sermos um dos países mais vacinados do mundo é muito positivo e os mercados olham-nos com essa
confiança.

Mas também começamos o ano em “contenção” e quem chegava
tinha de fazer teste.
Não vamos ocultar que era preciso teste, como é óbvio, mas continuamos a ser o país com maior taxa
de vacinação, não temos nenhum equipamento fechado, o clima continua igual, os museus visitáveis,
com regras e protocolos que têm de ser seguidos por nacionais e estrangeiros, e isso transmite
segurança a quem visita. A marca global Portugal é hoje muito forte e não só como destino, muito
ancorada nas soft skills, nas pessoas, na autenticidade, na simpatia, na disponibilidade. É importante,
obviamente, para o setor, porque dá-nos muito capital positivo para o futuro, mas para todas as outras
atividades. Acredito que, com base neste capital, nesta comunicação transparente, seja uma
situação transitória. Os turistas vão avaliar se, ainda assim, vale a pena fazer o teste. Portugal está a ser
procurado por pessoas que percebem o valor que Portugal tem.

Os passageiros aéreos caíram na ordem dos 30%. É recuperável
em 2022? Ou potenciais futuros bloqueios no Reino Unido,
Alemanha…
Outra das lições da pandemia é que despertamos a atenção para muitas situações junto das companhias
aéreas que agora olham para nós de forma diferente. Dou-lhe exemplos. A Ryanair anunciou a base da
Madeira, com 10 destinos, aumentando a disponibilidade da Madeira em 20% a partir deste ano,
trazendo clientes mais diretos. Estávamos há quatro anos a trabalhar, insistentemente.

A Iberia vai permitir que passageiros do México ou da Colômbia, com quem não temos ligações, que
queiram fazer um stopover em Lisboa ou Porto o possam fazer. Estamos a aproveitar o hub de Madrid
para isto. A Easyjet com o reforço da base do Algarve, os Açores com as novas rotas da Lufthansa e da
British Airways… Estamos estruturalmente muito fortes porque temos esta capacidade de conquistar
outras empresas, mercados e públicos. A programação das companhias aéreas para o próximo inverno
está entre os 80% e os 90% de 2019, até abril de 2022. Agora está tudo muito dependente da situação
dos países, do crescimento dos casos no norte da Europa, a incógnita do Reino Unido… Tem tudo a ver
com a esquizofrenia da situação e com a falta de velocidade na tomada de decisões. Sempre dissemos
que deve ser um risco pessoa e não país.

A nossa competitividade depende também da TAP. Se não tivéssemos TAP vinha
outra? Não faço ideia, é com o que tenho agora que trabalho. Preciso de pessoas
agora e não daqui a três anos.

Preocupa-o a perda de slots prevista no plano de reestruturação
da TAP?
Quando temos uma companhia responsável por um terço das pessoas que vêm para Portugal,
obviamente, é uma preocupação. Trabalhamos com todas as companhias, mas também temos
trabalhado muito com a TAP nessa área. Não vou entrar em questões de reestruturação, o importante é
percebermos que a nossa competitividade depende também da TAP. Se não tivéssemos TAP vinha
outra? Não faço ideia, é com o que tenho agora que trabalho. Preciso de pessoas agora e não daqui a
três anos, não acumulamos inventário, uma noite que passa e os quartos nos hotéis não estão
ocupados é uma noite perdida. Interessa-nos as companhias que trazem negócios para Portugal. Um
voo Lisboa Cancun, claramente, não é um negócio que me interessa.

A Ryanair acusa a TAP de não usar os slots e com isso prejudicar
o país.
Temos de maximizar a operação com o que temos. Já agora a Ryanair teve no mercado português os
maiores ganhos de qualquer mercado para onde voa. Portugal acrescenta valor às companhias e isto
tem de ser dito. Sem entrar em questões entre companhias, o que defendemos é que temos de trazer o
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máximo de companhias e diversificar o máximo de mercados para Portugal, para os cinco aeroportos.

O responsável da ANA diz que nem daqui a dez anos haverá novo
aeroporto em Lisboa. Vai ter um novo antes do fim do seu
mandato?
Não sei. Um aeroporto é importante e, sem dúvida, precisamos de um novo para crescermos mais, até
porque a atratividade de Portugal vai crescer e a de Lisboa, em particular, crescer muito mais. Temos
objetivos de até 2027 chegar a 27 mil milhões de euros de receita no turismo, estamos em 18,4 mil
milhões, dados de 2019. Mas são receitas, não passageiros desembarcados, não focamos, por uma
questão de sustentabilidade, de consideração com o território, em trazer mais pessoas, mas gerar mais
receita. Isso tem de ficar claro.

Confunde-se a existência do aeroporto e o desembarque de passageiros em Lisboa com o crescimento
das receitas em todo o país. São coisas completamente diferentes. Resolver o aeroporto é preciso e
podíamos crescer mais, principalmente em Lisboa. Acredito que conseguimos atingir os 27 mil milhões de
euros de receita, porque ainda há espaço para crescer nos outros aeroportos – veja-se a Madeira –, a
sazonalidade em determinadas regiões do país, a diária, a estadia média, diferentes mercados que
tragam mais valor, do efeito de arrasto em outras atividades.

Antecipa só para 2023 o regresso a valores pré-pandemia.
Em 2023 temos o mesmo indicador de 2019. Se conseguirmos que estes 80%-90% de capacidade de
reposta no inverno, face a 2019, se mantenha e seja positivo, se calhar ainda conseguimos antecipar.
Crescemos em 60% as receitas entre 2015-2019. Há margem para crescer.

Assumindo que os visitantes vêm, quem os recebe? Faltam
chefes de cozinha, rececionistas…
É o grande desafio para o futuro. Não é o digital, não é o verde, a aposta nas pessoas tem de ser o
essencial. Sentíamos antes da pandemia uma procura do setor difícil de satisfazer, agudizou-se ainda
mais. Queremos crescer em receita, mas também temos de crescer em turistas e hóspedes, não é com
os mesmos hóspedes que fazemos o dobro da omelete. Há três coisas essenciais, que tocam toda a
Europa. Uma é demográfica, estamos a envelhecer, temos de ir buscar pessoas a outros lados. A
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segunda é formação, o setor precisa de reforçar a qualificação: à volta de 57% das pessoas que
trabalham em turismo têm o ensino básico, nove anos de escolaridade. E isto tem de ser corrigido. O
terceiro elemento é a atratividade do setor. É uma maratona, um trabalho de sacrifício, com horários
diferentes de outras atividades, com épocas do ano em que as pessoas não estão com a família para
servir terceiros. Quanto a ir buscar pessoas a outros países, é importante perceber onde as vamos
buscar e como é que as trazemos.

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal fala em
Cabo Verde e Filipinas.
Não vou referir os países, também podem ser de Espanha.

Mas defende a ideia de que é preciso importar pessoal? A Vila
Galé fala em ir buscar ao Brasil.
E porque não a Alemanha? E porque não trazermos pessoas dentro da UE para trabalhar no turismo em
Portugal? Temos sempre de pensar quando falamos em recursos humanos nestas três componentes:
demográfica, atratividade e formação. Podemos trazer pessoas de países com mais mão de obra
disponível, mas esquecemos que, se tivermos um setor atrativo, se calhar podemos trazê-las de
qualquer parte do mundo. Chamadas de atenção para apenas uma componente de um problema gera
incompreensão. Atrairmos pessoas de outros países para estudarem em Portugal, formarem-se e
ficarem cá, é o que temos de fazer.

A segunda questão é a formação. É importantíssima a todo os níveis da cadeia de valor do turismo,
desde aos cargos executivos – temos o programa “Best” – à formação online – lançamos a Academia
Digital do Turismo de Portugal, formamos mais de 160 mil pessoas no último ano – passando pela
formação mais próxima – multiplicamos as 12 escolas do Turismo de Portugal por mais 36 municípios
com um plano de formação específico para aquela região e município –; o upgrade sustentabilidade e o
digital para os colaboradores do setor. Quanto menos formação tivermos, menos atrativa é a nossa
colaboração para o setor. Temos de valorizar o nosso passe para garantir que somos mais procurados e
que podemos pedir mais relativamente ao que fazemos.

Um estudo da Hays aponta elevadas expectativas de
recrutamento em 2022, mas colaboradores menos dispostos a
mudar de emprego, exceto no turismo. Aqui não faltam pessoas
a quererem sair.
O setor precisa reforçar a atratividade. Neste momento, mais do que fidelizar o turista, temos de fidelizar
colaboradores. E a componente de gestão de fidelização do cliente interno é muito difícil, em qualquer
empresa. Reforçar a atratividade do setor, obviamente é uma questão salarial, mas é também a das
componentes à volta da oferta de valor de uma empresa a um colaborador. E tem muito a ver com a
perceção que temos das funções, que têm de ser valorizadas, reconhecidas.

O setor precisa de reforçar a qualificação: à volta de 57% das pessoas que
trabalham em turismo tem o ensino básico, nove anos de escolaridade. E isto
tem de ser corrigido.

Não temos tido dificuldade em preencher cursos para chefe de cozinha, mas temos tido muita dificuldade
para chefe de sala, empregado de bar ou de quartos.

Não têm o élan das estrelas Michelin.
Exatamente. Um aluno quando entra numa escola para chefe de cozinha tem uma perspetiva de
crescimento, uma pessoa que entra como chefe de sala ou empregado de mesa não tem essa
perspetiva de plano de carreira. Muito do que está a ser feito aqui é nesse caminho. Juntamos (na
formação) tanto o digital, a tecnologia e as soft skills com estas áreas mais direcionadas ao serviço,
porque é uma maneira de os alunos perceberem que há um conjunto de oportunidades muito maiores
do que aquelas que estão no simples título empregado de mesa.
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Portugal não é caso único. Nas maiores escolas de hotelaria tradicional em todo o mundo, os alunos
saem e vão trabalhar para multinacionais, para áreas de serviços, comerciais, porque aprenderam tudo o
que têm de aprender a nível de soft skills, de lidar com o outro, e as grandes multinacionais já se
aperceberam que lhes interessa numa ótica de venda. Se fosse de uma consultora estaria claramente a
olhar para as áreas de serviço e para as escolas de hotelaria e turismo.

É mais difícil resistir à atração da consultadoria.
Mas qual é a evolução que um consultor tem ao longo da vida? Que plano de carreira tem? Se um chefe
de cozinha apostar na formação, tiver capacidades, quiser seguir a carreira, a velocidade de progressão
de carreira é muito maior do que em muitas outras atividades de serviços aparentemente mais sexy.
Mostrar essa atratividade faz-se através de comunicação, informação, de muita formação em recursos
humanos para os executivos das empresas. Lançamos o programa Empresas de Turismo 360º, com
foco nas ESG, para que as empresas percebam que sustentabilidade não é só crescimento económico e
financeiro, a proteção do planeta, é também a preocupação com as pessoas.

A atratividade é feita com a variante salarial, benefícios, plano de carreira, tornar mais sexy o percurso
no setor e percebermos quem temos à nossa frente. Um jovem de 20 anos tem necessidades diferentes
de uma pessoa de 50. Para um jovem de 20 anos se o pacote de benefícios incluir uma ou duas viagens
internacionais, um telemóvel e uma bicicleta, se calhar é um benefício valorizado e que o retém.

Mais do que nos salários é nos benefícios que as empresas têm
de apostar?
O salário é importantíssimo, mas o que digo é que temos empresas que não têm estas preocupações,
conseguem fidelizar os clientes internos, que têm equipas constituídas há anos e que prestam um
belíssimo serviço.

Voltando um pouco atrás, importar pessoal de geografias menos
preparadas não é replicar um modelo que já deu para perceber
que não funciona, que havendo um embate as pessoas fogem?
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Quando fazemos isso temos de ter a responsabilidade de, primeiro perceber que não é uma ‘coisa
descartável’; e segundo, passar a essas pessoas os nossos princípios, valores, a experiência que
Portugal dá. E por mais que me digam que há funções em que não há interação com pessoas ou são
puramente técnicas, mesmo essas têm de ter essa preocupação. A atratividade também se vê no plano
de carreira que se faz.

A formação tem de ser win-win: uma formação para benefício da empresa, mas com base nas
necessidades e na perspetiva de progressão daquela pessoa. Na maior parte das vezes não fazemos
isso. O turismo é um dos setores onde a mão de obra é mais jovem e onde o empreendedorismo é
maior, 22% vs a média nacional de 17%. É o crescer focando nas pessoas que vai gerar mais contributo
positivo para a atividade turística. Temos de pensar muito no que o outro precisa, o meu colaborador,
mesmo que tenha mil, e garantir que o mantenho. Se calhar, pensando mais no que precisa, consigo
mantê-lo mais facilmente.

Gostaria que fossemos um benchmark do ponto de vista de igualdade e inclusão.
E temos trabalho a fazer. Não é normal que mais de 60% das pessoas que
trabalham no setor sejam mulheres, mas continuamos a ter dificuldade em
encontrar mulheres CEO.

Que desafios gostaria de ver resolvidos até ao final do mandato?
Os desafios não são meus, são de todos. Na componente dos RH é difícil ter uma quantificação, mas se
conseguíssemos trazer este win-win entre empresas e colaboradores seria um grande ganho. Gostaria
que fossemos um benchmark do ponto de vista de igualdade e inclusão, o turismo pode ser o chefe de
fila desta mensagem e desta missão. E temos trabalho a fazer.

Não é normal que mais de 60% das pessoas que trabalham no setor sejam mulheres, mas continuamos
a ter dificuldade em encontrar mulheres CEO, em cargos executivos ou como dirigentes de associações.

Um terceiro desafio, será as pessoas reconhecerem e aceitarem que este setor não aparece por acaso e
tem muito mais a dar ao país do que os 27 mil milhões de receita que vai dar em 2027, com o efeito de
arrastamento no resto da economia, no posicionamento do país, na marca Portugal.
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Vila Galé contrata jovens à procura do primeiro emprego, “só
depois avaliaremos a entrada de imigrantes” - Postal do Algarve
Grupo com 27 hotéis em Portugal lança programa de estágios remunerados para recém-
licenciados, à medida de cada candidato, incluindo possibilidade de alojamento.Grupo com
27 hotéis em Portugal lança programa de estágios remunerados para recém-licenciados,
à medida de cada candidato, incluindo possibilidade de alojamento.

O grupo Vila Galé lançou uma campanha de contratação para atraír jovens licenciados à procura do
primeiro emprego, e assim conseguir suprir o problema da falta de mão-de-obra que se faz sentir de
forma generalizada no turismo em Portugal.

A prioridade é “reter os trabalhadores que temos, ir buscar recém-licenciados e tentar contratá-los,
dando-lhes formação”, refere Jorge Rebelo de Almeida, presidente do grupo Vila Galé.

“Só depois de esgotada esta situação, é que vamos avaliar a entrada de estrangeiros para os nossos 27
hotéis em Portugal”, salienta o líder do grupo hoteleiro. Recorde-se que contratar imigrantes de países
dos PALOP e de outros países, como Brasil e Índia, têm sido um recurso defendido pela Associação da
Hotelaria de Portugal (AHP), que no final do ano alegou faltarem mais de 15 mil trabalhadores no sector.

“Também estamos a preparar este plano (de contratar mão-de-obra no exterior), e relativamente a
outros grupos temos a vantagem de termos uma presença forte no Brasil”, refere Jorge Rebelo de
Almeida, para quem a contratação de imigrantes para suprir falta de mão-de-obra no turismo é “uma
questão delicada”, e “temos de criar condições para recebermos essas pessoas”.

Mesmo tendo de recorrer à imigração, o presidente da Vila Galé frisa que “no Brasil não vamos abrir
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portas a que venham todos os que quiserem, vamos recrutá-los criteriosamente, avaliá-los e dar-lhes
formação, não podemos tratar disto ‘à balda’, pois não é só carregar gente nos aviões. E também
precisamos da ajuda do Governo para facilitar a entrada dessas pessoas, a nível de vistos, etc.”.

Para já, o foco da Vila Galé a nível de vagas nos hotéis é “preenchê-las com portugueses”, e “a nossa
aposta é a de querermos manter alguma autenticidade em Portugal”,  tendo o grupo um programa de
fidelização com vista a manter o seu pessoal.

Com a atual campanha de contratação dirigida a jovens à procura do primeiro emprego, é possível
fazer candidaturas no site do grupo em diversas modalidades, como o programa ‘Try’, de estágios
virados para estudantes de cursos de hotelaria e turismo, com duração de um a três meses, e “ideal
para quem está a começar e pretende ter um primeiro contacto com operação hoteleira”, segundo a Vila
Galé.

Há também a possibilidade de optar pelo programa ‘Grow’, que permite experimentar diferentes funções,
e foi pensado “para quem ambiciona evoluir”. No ano inicial o estágio terá “uma vertente mais
operacional num hotel”, mas nos anos seguintes poderá optar-se outras áreas, como marketing,
recursos humanos ou tecnologias de informação. A duração dos estágios é cerca três meses, sendo os
destinatários estudantes do primeiro ano de licenciaturas de turismo ou hotelaria, com lugar a uma
“bolsa e prémio final progressivos”. Já o programa “Advance” dirige-se a estudantes do último ano de
mestrado que “gostem de desafios”, com opções entre três e nove meses. Para quem procura conciliar
os estudos com a vida profissional, a Vila Galé tem também o programa ‘Lança-te’, em que os
estudantes podem trabalhar durante 12 meses, com horários flexíveis e beneficiando de uma bolsa de
estágio.

A Vila Galé tem ainda o ‘Programa 365’ dirigido a recém-licenciados que “ambicionem uma posição de
liderança e desejem ter uma visão a 360º da hotelaria”. Neste caso, é oferecida formação durante um
ano em todas as vertentes operacionais em pelo menos três unidades hoteleiras do grupo, com a
garantia de haver “um estreito contacto com as lideranças de cada área”.

O perfil de trabalhadores mais em falta nos hotéis são para limpeza, cozinha, copa, restaurantes e bares.
“Aí é que a falta de mão-de-obra é grande”, frisa Rebelo de Almeida, lembrando que a pandemia “afetou
particularmente os trabalhadores sazonais, deixou de haver espaço para contratar esses precários, e por
exemplo a Uber ou a Glovo absorveram muita gente desempregada, e que costumava trabalhar no
turismo”.

“Se não tivesse havido pandemia, estes problemas já se colocavam”, recorda Jorge Rebelo de Almeida,
frisando que a política de recursos humanos “depende de cada uma das empresas”, e no caso da Vila
Galé “praticamente não temos gente a ganhar salário mínimo, pois não recorremos excessivamente a
trabalho temporário”, e “uma das coisas por que somos elogiados é pelo pessoal”.

Trata-se de um problema estrutural, que o país terá de olhar seriamente, defende o hoteleiro – apesar
da falta de pessoal no turismo se sentir de forma generalizada em toda a Europa.

“Isto não é uma situação temporária, Portugal precisa sobretudo de gente para trabalhar no interior, e
não há perspetivas de aumentar o número de pessoas nesse sentido”, conclui Jorge Rebelo de Almeida.
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Procura de casas por americanos sobe 70%, diz empresa de
Buffett
O mercado americano está “em plena expansão, com artigos por todo o lado a elogiar o
estilo de vida português”, indica a imobiliária de Warren Buffett, que tem negócio no país.
Lisboa e Algarve lideram a procura, por parte de reformados.
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Turistas e festas aumentam em quase 30% procura por ouro e
prata
Depois de ter visto as vendas cair em mais de um terço por causa da pandemia, o setor
da ourivesaria e joalharia está de novo em recuperação e setembro do ano passado foi
de recorde absoluto. Em 2021 foram enviadas 4,5 milhões de peças para a contrastaria,
escreve o DN.

No ano passado foram enviadas para os serviços de contrastaria, pelas empresas de ourivesaria e
joalharia, 4,5 milhões de peças. Foram mais um milhão face a 2020, o que representa um crescimento
de 28,6%. Os números são da edição desta quarta-feira do Diário de Notícias (DN).

De acordo com o jornal, o setor não atingiu ainda números pré-pandemia - em 2019 foram contratadas
5,7 milhões de peças - mas o setor fala já numa "clara recuperação" sentida sobretudo na segunda
metade do ano passado em que, aí sim, os números comparam já com os do ano anterior.

Em setembro de 2020, prossegue o jornal, verificou-se mesmo um recorde mensal absoluto, com quase
700 mil peças contrastadas.

A Associação de Ourivesaria e Relojoaria de Portugal (AORP), citada pelo DN, fala já num "processo de
retoma" que, diz, está assente no regresso dos turistas e das cerimónias religiosas, como os
casamentos e batizados.
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Esta recuperação é vista também pelo setor como "alguma vontade do consumidor de voltar, de novo,
a investir em jóias como reserva de valor". O DN lembra que nas duas últimas décadas as cotações do
ouro subiram 600%.

Com a pandemia, o setor perdeu quase 35% das vendas.
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Faturação dos negócios cresceu 22% e Reduniq teve o melhor
ano de sempre em 2021
Foram transacionados 20,4 mil milhões de euros através da rede de terminais de
pagamento automático da marca ao longo do ano

A Reduniq fechou 2021 com um crescimento acumulado de faturação de 22% face ao ano anterior e já
2% acima do período pré-pandemia, anunciou a empresa. No mesmo período, a faturação contactless
disparou 126%.

Em comunicado, a Reduniq, a maior rede nacional de aceitação de cartões nacionais e estrangeiros, dá
conta que obteve em 2021 "o melhor ano de sempre da sua atividade", tendo sido transacionados 20,4
mil milhões de euros através da sua rede de terminais de pagamento automático. A recuperação dos
negócios, com base nos pagamentos realizados na Reduniq, aconteceu a partir de março, com uma
subida de 57% em abril face ao período homólogo. Há que ter em conta que, em 2020, estes foram os
meses de confinamento.

Já a recuperação completa face ao período pré-pandemia aconteceu a partir de julho, "com o
crescimento de faturação a atingir um máximo de 23% em novembro".

E, como seria de esperar, atendendo às restrições e limitações impostas às viagens, a faturação com
cartões estrangeiros caiu, face a 2019, enquanto os pagamentos com cartões nacionais recuperaram
mais rapidamente. Já no que à atividade turística diz respeito, diz a Reduniq, marca da Unicre, que "desde
abril de 2021 que a faturação desta atividade tem alcançado valores superiores aos de 2020". O melhor
mês, em termos de consumo de estrangeiros, ocorreu em novembro, com a faturação estrangeira nos
negócios de todos os setores a atingir um crescimento de 175% face a 2020 e de 15%
comparativamente ao período pré-pandemia.

"Dois anos após o início da pandemia, assistimos a uma mudança significativa do perfil de consumo dos
portugueses. Como os números indicam, a pandemia acelerou a transição digital dos pagamentos. Até
2020, a adesão a pagamentos feitos em contactless era residual e mesmo o e-commerce era pouco
expressivo. Hoje conseguimos constatar que o comportamento do consumidor mudou e este tornou-se
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mais tecnológico e preparado para aceitar quaisquer formas de pagamento disruptivas", refere o diretor
da Reduniq, Tiago Oom, citado em comunicado, dando como exemplos "o rápido crescimento" que o
Apple Pay e o Google Pay estão a ter.

Os dados divulgados mostram, ainda, que a retoma foi mais lenta nas grandes cidades, por efeito do
teletrabalho, e nos territórios onde a atividade turística tem mais peso. "Só no primeiro trimestre,
verificaram-se variações homólogas negativas em quase todos os distritos, fruto de mais um
confinamento. No total do país, a quebra foi de de 13% face a 2020. Nos trimestres seguintes, com a
maior abertura da economia, existiu uma recuperação face ao período homólogo, registando variações
positivas de 48%, 24% e 31% no 2º, 3º e 4º trimestres, respetivamente", avança a empresa.

Em termos regionais, destaque para os Açores, Madeira e Faro., com crescimentos de 56%, 43% e
30%, respetivamente, face a 2020. No que respeita à faturação originada por cartões estrangeiros, os
Açores foram a região com maior crescimento (129%), ficando à frente da Madeira (97%) e Faro
(50%). "Com menos expressão, mas ainda assim a crescer muito, foi a faturação estrangeira noutras
duas importantes regiões turísticas, Lisboa e Porto, que subiram 47% e 43%, respetivamente", destaca
o comunicado.

Por fim, e numa análise setorial, os dados mostram que, após o período de confinamento no início de
2021, "Portugal entrou numa nova fase de crescimento" e, mesmo os setores que foram mais afetados
pela pandemia em 2020, designadamente a hotelaria e atividades turísticas, a moda e as perfumarias ou
a restauração, foram recuperando. Destaque para o crescimento homólogo de 71% do setor da saúde,
de 61% da hotelaria e atividades turísticas, de 59% na restauração e de 48% nas farmácias.
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Quatro projetos portugueses distinguidos com prémio mundial
por impacto social
ZoomGuide, Speak, Urban Platform e CycleAI estão entre os 40 vencedores dos Word
Summit Awards, iniciativa que premeia as melhores inovações digitais com impacto social.

Os projetos portugueses ZoomGuide, Speak, Urban Platform e CycleAI estão entre os 40 vencedores
dos Word Summit Awards (WSA), uma iniciativa internacional que premeia as melhores inovações digitais
com impacto social, foi esta terça-feira anunciado.

Distinguidos nas categorias 'Inclusion & Empowerment' (Speak), 'Government & Citizen Engagement'
(Urban Platform), 'Culture & Tourism' (ZoomGuide) e 'WSA Young Innovators e do WSA European Young
Innovators' (CycleAI), os vencedores irão agora apresentar as suas soluções no WSA Global Congress,
entre 22 e 24 de março, que se realizará num formato híbrido.

A diretora executiva da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações (APDC),
Sandra Fazenda Almeida, que integrou o júri, considerou que "toda a comunidade tecnológica e científica
em Portugal tem estado a colaborar e a desenvolver ativamente várias soluções tecnológicas de
resposta à pandemia da covid-19 e aos problemas secundários daí resultantes".

"Surgiram múltiplas soluções tecnológicas inovadoras em áreas como a saúde, educação, comércio,
indústria ou cultura. O destaque dado aos projetos nacionais nesta competição internacional é um reflexo
da crescente inovação tecnológica portuguesa", realçou Sandra Fazenda Almeida.

A Speak, premiada na categoria 'Inclusion & Empowerment', é uma aplicação móvel que liga migrantes,
refugiados e habitantes locais, promovendo a troca de experiências linguísticas e culturais.

A Urban Platform, distinguida na categoria 'Government & Citizen Engagement', pretende fornecer aos
decisores locais uma visão holística sobre o ambiente urbano inteligente.

Já a Zoomguide, que se destacou na categoria 'Culture & Tourism', assume-se como um guia alimentado
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por inteligência artificial, que permite aos turistas explorar cidades e lugares de importância turística ou
cultural através de métodos de pesquisa inovadores.

O projeto CycleAI sobressaiu na categoria 'WSA Young Innovators e do WSA European Young
Innovators' por se tratar de uma solução que visa capacitar os utilizadores da micromobilidade para a
sua segurança.

A edição dos Word Summit Awards abrangeu mais de 290 nomeações de 182 países participantes, dos
quais foram selecionados os 40 WSA Winners 2021 e WSA Young Innovators, sendo que todos os
projetos contribuem para os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU.
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Guia para viajar sem problemas em tempo de pandemia: 15
conselhos para evitar burlas, exercer os seus direitos e acautelar
imprevistos - Expresso
Recorrer a uma agência de viagens salvaguarda os passageiros e oferece maiores
garantias para a resolução de problemas, como voos cancelados. Quinze perguntas e
respostas para evitar (ou resolver) problemas quando pensar viajar

Com o fim do inverno à vista, e o Carnaval e a Páscoa à porta, há uma tendência natural para se pensar
em reservar férias e viagens, uma espécie de “consumo de desforra” por tanto tempo de isolamento na
pandemia.

Os números parecem começar a dar tréguas, e os países estão de forma generalizada a aligeirar as
restrições em relação a viagens. Ainda assim, é essencial que ao viajar se tenham em atenção as regras
sanitárias em vigor em cada destino.

O jurista da associação de defesa dos consumidores DECO, Paulo Fonseca, esclareceu ao Expresso
muitas questões-tipo associadas a viagens, e os procedimentos a tomar para acautelar ou resolver
problemas, sobretudo nestes tempos de covid. Dúvidas desde os cuidados básicos para evitar burlas em
viagens, até saber como os passageiros podem reclamar os seus direitos se a deslocação não correr
como previsto.

A DECO aconselha vivamente que sim. Ao reservar férias através de uma agência de viagens, o
consumidor fica automaticamente protegido quanto a eventuais problemas, uma vez que estas estão
enquadradas pela legislação e têm de cumprir todos os seus requisitos. Significa isto que ficam
responsáveis por eventuais problemas durante o percurso associado a transporte aéreo, alojamento ou
outros serviços, tendo de responder por isso.

Ao reservar férias avulso, aplicam-se as regras de cada serviço a que o utilizador recorre, e este fica
mais entregue à sua sorte, valendo neste caso “as regras contratuais” de cada uma das entidades,
sejam companhias aéreas, hotéis, alugueres de veículos ou outros. “O consumidor tem mais autonomia
na escolha, mas fica com a responsabilidade preventiva de fazer uma verificação“ das condições dadas
por todas as entidades que prestam cada serviço.

Esta é uma ‘zona cinzenta’, pois a net é um mundo globalizado e exige analisar, caso a caso, a legislação
aplicável nos vários países, o que se torna uma tarefa hercúlea para quem decide recorrer a serviços
online. A situação é menos arriscada se a agência ‘online’ a que recorreu for portuguesa e estiver
abrangida pelas leis nacionais, que se aplicam a todas as empresas de viagens, sejam físicas ou virtuais.

“Quando o consumidor procura serviços escolhendo sites de que não se conhece a origem, podem
ocorrer burlas” e reclamar direitos neste caso é uma tarefa difícil, adverte o especialista da DECO, pois os
mecanismos de reclamação e a respetiva resolução têm a ver com as regras do local de destino. “Há
sempre a possibilidade de recorrer ao Centro Europeu do Consumidor, mas não é uma garantia de haver
resolução”.

As regras que valem são as que se aplicam a cada país, e por exemplo Portugal tem legislação específica
sobre alojamento local, o que oferece mais garantias se algo não correr bem com reservas em
plataformas online. A questão é que não há uma legislação única que permita acautelar, a nível mundial,
todos os problemas associados a viagens.

“Valem as regras contratuais, as condições das transportadoras, das companhias aéreas, dos hotéis ou
alugueres de veículos. Daí a vantagem para o consumidor em escolher um agregador, sem fazer a
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reserva diretamente.”

É difícil, dado que está a contratar diferentes tipos de serviços, e para isso teria de contratar múltiplos
seguros, tendo em conta que “é o consumidor que está sozinho a construir a sua própria viagem”.

Quando o viajante reserva diretamente em sites ou plataformas, há inúmeras situações que podem
surgir. Por exemplo, no caso de um voo cancelado, o viajante pode até ter solução da companhia aérea,
mas terá de lidar com os impactos ao nível de alojamento, se fez a reserva num hotel ou em
plataformas como Airbnb ou Booking. Mas pode fazer seguros básicos, que acautelem cancelamentos de
voo ou extravio de bagagem, tendo de avaliar bem os riscos que quer ter cobertos, e verificar se estes
estão abrangidos pela apólice no local de destino. Atualmente, já existem opções de seguros que
contemplam cancelamento por covid-19.

Para situações como cancelamento de voos, ou grandes atrasos, a agência tem de encontrar
alternativas e também acautelar a situação do alojamento no local de destino gerada por este
transtorno. Também ficam salvaguardadas situações de extravio de bagagem, ou eventuais problemas
no hotel, por exemplo por “overbooking”. O conceito é que a agência é sempre o interlocutor do
viajante, seja junto da companhia aérea ou do hotel.

Em casos limite que envolvem insolvência da companhia aérea (ou da própria agência), o consumidor
também está salvaguardado. Este tipo de conflito “é muito mais difícil de resolver” sem recorrer a uma
agência. Também situações que envolvam necessidade de repatriamento, por exemplo devido a
furacões ou outros fenómenos naturais no local de destino, são acauteladas pela agência, que nestes
casos tem de encontrar alternativas ao consumidor, sejam voos ou alojamento.

Não. Sempre que há uma combinação de serviços, por exemplo, a compra de voo mais hotel (o que
também pode incluir aluguer de veículo ou reserva de espetáculo), considera-se que é uma ‘viagem
organizada’, ficando a agência, segundo a legislação, com a responsabilidade de dar todas as garantias
ao consumidor (o que já não se aplica no caso de adquirir um serviço isolado, como apenas um bilhete
de avião, tendo para este efeito de haver pelo menos dois serviços contratados).

“Em vez de fazer a reserva sozinho no computador, – voo ou alojamento – o consumidor pode fazê-lo
sentado numa agência, podendo optar por companhias ‘low cost’ ou as que preferir, usando até
comparadores de preços como a Trivago.” As agências têm evoluído na procura de serviços
incorporando as novas ofertas de companhias ‘low cost’ ou de plataformas como Airbnb ou Booking.

Se a pessoa reservar sozinha em companhias como a Ryanair ou plataformas como Airbnb ou Booking,
“o risco fica por sua conta”.

Não, neste caso são considerados serviços avulsos. Para a reserva ser considerada uma viagem
organizada pela agência, é preciso que os serviços (pelo menos dois) sejam efetuados em ato único e
na mesma ocasião.

A experiência da DECO, através de estudos realizados neste campo, aponta que não. “Numa análise que
fizemos a companhias ‘low cost’ verificámos como é difícil para o consumidor fazer uma reclamação, e
foi uma tarefa hercúlea obter um mero endereço de mail”, adianta o jurista Paulo Fonseca, constatando
que as companhias ‘low cost’ “dificultam a resolução de problemas”, e por exemplo numa altura em que
houve cancelamentos massivos da Ryanair era difícil aceder a linhas telefónicas ou os clientes entrarem
nos ‘chats’.

Tornou-se habitual companhias ‘low cost’ como a Ryanair ou a Esasyjet oferecerem no seu site opções
de alojamento ou aluguer de veículos a preços aliciantes, mas em caso de problemas “a companhia
aérea não assume qualquer responsabilidade, redirecionando o assunto para outra plataforma, “e o
consumidor não tem sequer noção com quem está a contratar”.

É preciso ter consciência que “as pessoas não estão a viajar dentro de Portugal”, e reclamar nestes
casos é algo complexo por envolver regras internacionais, tendo em conta o vazio legal generalizado em
relação a reservas feitas pela internet.

Depende muito das entidades com as quais as agências trabalham. Pode haver umas que sim, e outras
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que não, e é uma questão relevante a levantar pelo consumidor ao procurar este serviço.

Importante é que a partir do momento em que a agência se presta a fazer reservas através de
plataformas como Airbnb ou Booking, ou de voos em transportadoras ‘low cost’ como Ryanair ou
EasyJet, fica automaticamente responsável por problemas na viagem, uma vez que é ela o interlocutor.

Não, segundo as leis portuguesas. Provavelmente trata-se de uma agência que opera de forma ilegal, e
têm havido casos destes. O consumidor deve certificar-se que a agência a que recorreu tem registo
oficial para exercer a atividade, que é público – o RNAVT (Registo Nacional de Agências de Viagens e
Turismo), atribuído pelo Turismo de Portugal – sendo esta a primeira garantia que as empresas atuam de
forma profissional e cumprem a legislação ao detalhe. No caso de perceber que recorreu a uma agência
ilegal, o consumidor pode fazer denúncia à ASAE, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica,
responsável por fiscalizar este tipo de situações, e reportando os problemas que teve (no site da ASAE
pode fazer uma ‘denúncia eletrónica’). Não fica é com acesso aos mecanismos de proteção que teria
caso tivesse recorrido a uma agência de viagens oficialmente registada para esta atividade, e em
situações em que envolvem reembolso de dinheiro, “já se entra nos chamados casos de polícia”. “Não
se trata sequer de uma agência.”

Pode haver casos em que faz sentido fazer seguros adicionais, pois a agência não tem responsabilidade
por situações imputáveis a cada passageiro. Se forem situações do tipo ‘overbooking’ no hotel,
cancelamento do voo ou bagagem extraviada, não é preciso seguro, mas no caso de haver motivos
pessoais que impeçam a viagem, como por exemplo ter na véspera um problema de saúde, pode ser
importante fazer seguros adicionais.

É de destacar que nos pacotes de viagens organizados por agências, os seguros básicos já estão em
regra incluídos. Em todo o caso é fundamental “verificar a apólice e as condições gerais do seguro, para
certificar as situações que o consumidor pretende estão de facto seguradas”.

Não, pois esta situação não deriva de ‘culpa’ da agência, mas de impeditivos de viagem imputáveis ao
próprio consumidor, a quem cabe assumir as respetivas responsabilidades.

Neste caso, faz sentido fazer seguros de salvaguarda para situações associadas à pandemia. “A covid-
19 é uma doença nova, e as situações epidémicas estavam excluídas dos seguros de viagens. Mas já há
seguros que cobrem este tipo de situações e permitem cobrir as respetivas despesas”, refere o jurista da
DECO, lembrando que as seguradoras são privadas “e tudo depende de cada seguro e das situações
cobertas”.

Não, mais uma vez trata-se de um motivo imputável ao consumidor, que também tem a possibilidade
de se salvaguardar através de seguros específicos para estas situações.

A agência tem apenas a obrigação de “informar o passageiro sobre todas as formalidades necessárias
em termos sanitários” em cada local de destino. E se a pessoa falhou por exemplo um teste à covid-19
que tinha de fazer segundo as regras do país onde viajou, ou não preencheu os formulários requeridos, a
responsabilidade não é da agência mas do próprio.

Apesar de não haver aqui uma obrigação direta da agência, esta tem “a responsabilidade civil e o dever
de colaborar com o consumidor para minorar os prejuízos causados na viagem, como adiar o voo de
regresso”, considera Paulo Fonseca, frisando que o essencial “é o consumidor sentir que não está
perdido, e tem sempre um ‘companheiro’ que é a agência de viagens”. Isto aplica-se não só à covid-19,
mas em situações de “doenças que se podem contrair em destinos mais exóticos”. Quem viaja por sua
conta, tem de assumir integralmente este tipo de responsabilidades.

Apenas junto destas plataformas, que “em regra não assumem responsabilidade”, segundo adverte
Paulo Fonseca, explicando que nestes casos “o consumidor tem pela frente um mero intermediário,
alguém que recebe o pagamento e facilita o contacto” – e como já foi referido, caso diferente é se a
reserva foi feita por uma agência de viagens.

“Se por um lado há um aumento de novos modelos de negócio, que contribuem para o crescimento do
turismo, o reverso da medalha é que trazem mais riscos para o consumidor”, frisa o especialista,
referindo que “esta não responsabilização das plataformas tem sido algo muito criticado pela DECO ao
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longo destes anos”.

“Estas plataformas utilizam muito o ‘rating’, por exemplo da Trip Advisor, mas o ‘rating’ não é solução
para resolver problemas ou quando o consumidor quer reclamar” e a legislação existente não conseguiu
acompanhar “a evolução do mercado turístico”.

Reclamar nas redes sociais, numa “lógica de denúncia pública e descontentamento”, também “acaba por
ser uma voz para outros consumidores”, mas está longe de ser uma garantia de resolução de problemas
efetivos durante a viagem.

No caso de ter recorrido a um associado da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo
(APAVT) fica com acesso a um provedor independente, que garante dar resposta aos casos com
celeridade. Estas reclamações podem ser feitas diretamente no site do provedor das agências de
viagens.

“A regra é que sempre que há um problema no local de destino, o consumidor deve reclamar
imediatamente junto da agência, que tem de dar um contacto local para a sua solução”, destaca o
jurista da DECO.

Se a reclamação for feita no regresso ao país, pode ser dirigida ao Turismo de Portugal “e o consumidor
tem sempre o apoio da DECO”. A resolução das reclamações varia consoante os casos, sendo estas
avaliadas por uma comissão, e se houver lugar a reembolso é automaticamente acionado o Fundo de
Garantia de Viagens e Turismo (FGVT), especialmente acionado para estes efeitos, o que também é
aplicável no caso limite de a própria agência entrar em insolvência.
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Nem certificados nem testes. Lituânia levanta restrições aos
turistas europeus
A partir de agora, as exigências para visitar a Lituânia “não diferem da pré-pandemia”
para viajantes do Espaço Económico Europeu, EUA e mais alguns países.

A Lituânia “tornou-se um dos países europeus mais abertos”. É assim que o Turismo oficial resume a
decisão do Governo lituano de levantar as restrições aos visitantes de quase toda a Europa.

Para todos estes viajantes, “deixa de ser necessário o certificado de vacinação contra a covid-19, ou
documentação de recuperação, assim como testes”. A entrada na Lituânia, sublinha-se em comunicado,
“volta a ser como nos tempos pré-pandemia”. Na Europa, incluem-se todos os Estados-membros da
União Europeia e países associados a Schengen, Suíça, Andorra, Reino Unido, Mónaco, São Marinho e
Vaticano. Fora do continente, Israel, Emirados Árabes Unidos, Nova Zelândia, Geórgia, Taiwan e Ucrânia
– a lista deverá ser actualizada entretanto.

A medida entrou em vigor esta terça-feira e, para visitantes de outros países que não estejam incluídos
na lista, mantêm-se as condições de controlo da pandemia, nomeadamente a exigência de vacinação,
mas para quem apresentar teste negativo não será necessário realizar mais testes ou períodos de
isolamento no país. Os cidadãos de países externos à União Europeia mas que integram o sistema do
certificado digital da UE poderão entrar só com a apresentação deste documento.

“A decisão tomada pelo Governo lituano segue as recomendações da Organização Mundial de Saúde de
levantar ou aliviar as restrições de viagem, uma vez que as medidas rigorosas da covid-19 podem
potencialmente causar danos económicos e sociais”, lê-se no documento.

O objectivo é claro: “reerguer a indústria turística”, “enviando uma mensagem positiva a todo o sector”,
particularmente afectado pela pandemia, comentou Aušrine Armonaite, ministro da Economia e
Inovação, citado no comunicado. “As restrições anteriores já não servem o propósito desejado, e
apenas teriam um impacto negativo na economia”, diz Armonaite, “tendo em conta que a actual estirpe
do vírus é considerada mais moderada”.
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Segundo dados do Turismo da Lituânia – país que este ano tem uma Capital Europeia da Cultura, Kaunas
–, antes da pandemia o número de turistas atingia os dois milhões (em 2019) e o país aposta numa
“recuperação rápida” e no regresso a estes valores.

No território continua a ser obrigatório o uso de máscara em espaços públicos fechados (cirúrgica em
geral, FFP2 em eventos). Para entrar em bares, restaurantes e espaços similares deixou de ser
necessário o certificado ou testes negativos.

A informação sobre requisitos para entrar no país estará actualizada no site do Turismo da Lituânia.
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Macau alarga exigência de vacinação a pessoas de Hong Kong e
Taiwan
Macau vai exigir, a partir de 21 de fevereiro, um certificado de vacinação a maiores de 12
anos vindas de Hong Kong e T aiwan, uma medida que já se aplicava a passageiros de
voos internacionais.

Segundo um comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus,
divulgado esta madrugada, os passageiros terão de comprovar que já receberam pelo menos duas
doses de vacinas contra a covid-19 há pelo menos 14 dias e que a última dose foi administrada, no
máximo, há sete meses.

Em alternativa, os viajantes poderão apresentar um certificado médico a confirmar que não podem
receber a vacina contra a covid-19.

As pessoas vindas de Hong Kong terão ainda de submeter-se a uma quarentena de 14 dias dentro de
um quarto de hotel, um período que sobe para 21 dias para passageiros vindos de Taiwan.

A partir de 21 de fevereiro, Macau só permitirá a entrada de pessoas vindas da China continental sem
certificado de vacinação.

A cidade já tinha imposto, a 24 de janeiro, a exigência de um certificado de vacinação a "indivíduos
provenientes de outras regiões fora da China".

Aos viajantes da China continental, não é exigida quarentena ou certificado de vacinação, bastando a
apresentação de teste negativo à covid-19.

Macau foi dos primeiros territórios a ser atingido pela pandemia, mas contabilizou apenas 79 casos, sem
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registar qualquer morte.

Assim como acontece na China continental, o Governo de Macau passou a não considerar os casos
assintomáticos para efeitos de contabilidade dos casos registados.

A cidade, que tem seguido a política de zero casos de covid-19, impõe quarentenas de regresso que
podem chegar a 28 dias dentro de um quarto de hotel e não permite sequer a entrada a quem teve
covid-19 nos últimos dois meses.

A 20 de janeiro, as autoridades de Macau anunciaram que, também a partir de 21 de fevereiro, os
funcionários e os alunos do ensino superior serão obrigados a ter duas doses da vacina contra a covid-
19 para entrarem nestas instituições.

A covid-19 provocou pelo menos 5.823.938 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia,
segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

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

A variante Ómicron, que se dissemina e sofre mutações rapidamente, tornou-se dominante no mundo
desde que foi detetada pela primeira vez, em novembro, na África do Sul.
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Tunísia levanta restrições para turistas totalmente vacinados
Também os viajantes que não tenham a vacinação contra a Covid-19 podem viajar para o
país, desde que realizem antes um teste.

Depois de pôr fim ao estado de emergência, na semana passada, a Tunísia começa agora a relaxar as
medidas de contenção da pandemia. A partir desta terça-feira, o país deixa de exigir teste negativo a
turistas com mais de 18 anos que estejam totalmente vacinados.

Assim sendo, deixa de ser realizado um teste à Covid-19 à chegada e o certificado de vacinação e o
preenchimento do formulário de entrada no país passam a ser suficientes para viajar para a Tunísia.

Quanto aos turistas que não tenham o esquema vacinal contra a Covid-19 completo, devem realizar um
teste PCR até 48 horas antes da viagem ou um teste antigéneo até um dia antes. Caso o resultado seja
positivo ou surjam entretanto sintomas, devem isolar-se entre cinco a sete dias.

Além disso, as crianças a partir dos seis anos podem ser testadas de forma aleatória na chegada ao país.

Para tranquilizar os turistas, as autoridades já garantiram que praticamente 100% dos funcionários do
setor do turismo estão vacinados.
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CMTV

16/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL 20H

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 7068

REACH: -1

A cmtv vai transmitir em direto e em exclusivo a volta ao Algarve
A primeira etapa é já amanhã entre Portimão e Lagos

A cmtv vai transmitir em direto e em exclusivo a volta ao Algarve, a primeira etapa é já amanhã entre
Portimão e Lagos. Os melhores ciclistas do mundo vão estar em Portugal é a quadragésima oitava
edição da Volta ao Algarve vai para a estrada já esta quarta-feira até domingo e com muita montanha
mistura. São cinco as etapas que vão decidir quem sucede João Rodrigues, ele que é um dos principais
ausentes o ciclista da W cinquenta e dois Futebol Clube do Porto testou recentemente positivo à covid
dezanove ainda não está fisicamente a cem por cento ainda assim são muitos os motivos de interesse
para a corrida que vai passar por cidades com feira. Albufeira, uma hoje o cartaz de luxo da Volta ao
Algarve conta com um antigo vencedor da Volta a França, o britânico garante Thomas será uma das
estrelas da Ineos, já a Quick Step traz remo com Heaven Paulo. O jovem belga de vinte e dois anos é
uma das estrelas do pelotão internacional e vai tentar repetir a vitória de dois mil e um. Koen Van Polo é
um dos favoritos, mas não é o único as três equipas portuguesas presentes também querem brilhar
nesta volta ao Algarve, primeira etapa tem quase duzentos quilómetros entre Portimão e Lagos e a
prever em direto esta quarta-feira à tarde aqui na cmtv.
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A BOLA

16/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • MODALIDADES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5400

REACH: 24000

Ciclismo embaixador do Algarve
Nomes de referência na corrida
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RECORD

16/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • MODALIDADES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3600

REACH: 19438

Elite roda no Algarve
Pelotão da corrida portuguesa, que hoje começa, conta com 10 equipas do World Tour
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POSTAL

16/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Volta ao Algarve: Primeira etapa é oportunidade para os
'sprinters' - Postal do Algarve
A 48.ª Volta ao Algarve procura, entre hoje e domingo, o sucessor do português João
Rodrigues, ausente por estar a recuperar da covid-19, com o ‘vice’ de 2021, o ciclista
britânico Ethan Hayter, a envergar o número um.A 48.ª Volta ao Algarve procura, entre
hoje e domingo, o sucessor do português João Rodrigues, ausente por estar a recuperar
da covid-19, com o ‘vice’ de 2021, o ciclista britânico Ethan Hayter, a envergar o número
um.

A ausência do ciclista da W52-FC Porto pouco muda o elenco de favoritos ao triunfo na ‘Algarvia’, com o
bloco da INEOS, com Hayter, o colombiano Daniel Martínez e um dos antigos campeões presente, o
galês Geraint Thomas (vencedor do Tour2018), a ser o mais sério candidato à amarela final.

A rivalizar com a formação britânica só mesmo a Quick-Step Alpha Vinyl do outro vencedor inscrito, a
‘estrela’ belga Remco Evenepoel, e também do dinamarquês Kasper Asgreen, terceiro no ano passado,
com Tobias Foss (Jumbo-Visma), Stefan Küng e David Gaudu (Groupama-FDJ), Brandon McNulty (UAE
Emirates), Warren Barguil (Arkéa Samsic), Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) e Ion Izagirre (Cofidis) a
serem os outros candidatos ao triunfo final.

Mas antes de os homens da geral entrarem em ‘cena’, a primeira etapa vai hoje oferecer o
protagonismo aos ‘sprinters’, nomeadamente o neerlandês Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl),
vencedor da classificação por pontos da última Vuelta, e o belga Tim Merlier (Alpecin-Fenix).

Os 167 ciclistas, de 25 equipas, 10 das quais no WorldTour, terão 199,1 quilómetros para percorrer, a
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partir de Portimão, onde a partida simbólica será dada às 12:15.

Em São Bartolomeu de Messines, ao quilómetro 54,6, está instalada a primeira meta volante do dia, que
é antecedida pela contagem de quarta categoria de Aldeia de Matos (39,1), com a segunda montanha
do dia, a terceira categoria de Nave, a ser transposta aos 97,8 quilómetros.

Seguem-se os ‘sprints’ intermédios de Aljezur (128,3) e de Vila do Bispo (162,7), antes de o pelotão
rumar à Avenida dos Descobrimentos, em Lagos, com a chegada prevista para as 17:23.
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POSTAL

16/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Volta ao Algarve: Van der Schueren é primeiro diretor desportivo
a receber Prémio Prestígio - Postal do Algarve
Esta é a primeira vez que o Prémio Prestígio, tradicionalmente atribuído a um corredor
que, pelo seu currículo, valoriza a ‘Algarvia’, é entregue a um diretor desportivo.Esta é a
primeira vez que o Prémio Prestígio, tradicionalmente atribuído a um corredor que, pelo
seu currículo, valoriza a ‘Algarvia’, é entregue a um diretor desportivo.

O Prémio Prestígio da 48.ª Volta ao Algarve em bicicleta será atribuído ao diretor desportivo da
Intermarché-Wanty-Gobert, o belga Hilaire van der Schueren, informou esta terça-feira a organização da
prova portuguesa, que decorre entre quarta-feira e domingo.

Esta é a primeira vez que o Prémio Prestígio, tradicionalmente atribuído a um corredor que, pelo seu
currículo, valoriza a ‘Algarvia’, é entregue a um diretor desportivo.

A organização justificou a escolha de Hilaire van der Schueren com o “percurso profissional de mais de
30 anos ligado ao ciclismo” do belga de 74 anos, lembrando que o experiente diretor desportivo
reconheceu, “desde sempre, a importância da Volta ao Algarve no contexto internacional”, ajudando “a
projetar a corrida a nível internacional”.

O diretor da formação belga Intermarché-Wanty-Gobert irá receber o galardão na quinta-feira, antes do
arranque da segunda etapa, que vai ligar Albufeira ao alto da Fóia, ao longo de 182,4 quilómetros.

O Prémio Prestígio foi atribuído pela primeira vez em 2016, com a organização a decidir partilhar o
galardão entre o suíço Fabian Cancellara, o espanhol Alberto Contador e o belga Tom Boonen.

No ano seguinte, a escolha recaiu no alemão Tony Martin e, em 2018, o agraciado foi o belga Philippe
Gilbert. O italiano Vincenzo Nibali foi distinguido em 2020, depois de o prémio não ter sido atribuído em
2019, e no ano passado foi Sérgio Paulinho, o único medalhado olímpico do ciclismo português (prata na
prova de fundo de Atenas2004), a merecer o reconhecimento da organização.
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A Volta ao Algarve arranca na quarta-feira em Portimão e termina no domingo no alto do Malhão, que
vai consagrar o sucessor do português João Rodrigues (W52-FC Porto), ausente desta edição por ainda
estar a recuperar da covid-19.
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POSTAL

16/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Quinta do Lago tem programação especial para o Carnaval -
Postal do Algarve
Conheça as propostas para desfrutar de umas pequenas férias descontraídas.Conheça
as propostas para desfrutar de umas pequenas férias descontraídas.

No época do Carnaval muitos há que aproveitam para usufruir de umas pequenas férias e rumar até ao
Algarve.

Se reservar a sua estadia para este período no The Magnolia Hotel, o boutique hotel do resort Quinta do
Lago, recebe 15% de desconto enquanto as crianças têm alojamento e refeições gratuitas.

“O hotel dispõe de piscina exterior aquecida, spa, sala de jogos, ginásio, campos de ténis, bicicletas
gratuitas para explorar o resort e um restaurante com cozinha portuguesa onde vai encontrar no menu
pratos como cataplana algarvia, arroz de pato ou bife à portuguesa”, refere a Quinta do Lago em
comunicado, acrescentando que “as atividades ao ar livre no Parque Natural da Ria Formosa e as
experiências gastronómicas nos restaurantes da Quinta do Lago complementarão a sua estadia neste
destino único”.

Como Carnaval não é Carnaval sem uma boa festa temática, “pode reservar o seu jantar no dia 26 de
fevereiro no Dano’s, o sports bar do resort localizado no coração do centro desportivo The Campus e
divirtir-se ao som do Rei do Rock no Show de Tributo a Elvis Presley!”.

Pode deliciar-se com “o menu à la carte e com a seleção de cervejas de todo o mundo (servidas bem
geladas) enquanto viaja no tempo com os clássicos dos anos 50 interpretados ao vivo”.
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Mais informações do programa do Hotel Magnolia aqui.
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SUL INFORMAÇÃO

16/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Marco Cogollos é o novo diretor geral do Conrad Algarve
Há novidades no Conrad Algarve Spa

Marco Cogollos é o novo diretor geral do Conrad Algarve, resort de luxo localizado na Quinta do Lago,
que agora reabre portas após a sua pausa sazonal.

O novo diretor sucede a Katharina Schlaipfer, que assumiu o cargo entre 2017 e 2021. Natural de
Espanha, Marco Cogollos trabalhou já em diferentes unidades do Grupo Hilton, transitando do
DoubleTree by Hilton Minsk, Bielorrúsia, onde assumiu o cargo de diretor geral entre 2019 e 2021. O seu
percurso profissional inclui também a passagem por marcas internacionais no posicionamento de luxo,
como a Ritz-Carlton Hotel Company.

“Entrei para a Hilton há sete anos e, desde essa altura que tenho uma imensa admiração pelo Conrad
Algarve. Sempre sonhei em ter a oportunidade de liderar este resort, pelo que não podia estar mais feliz
e orgulhoso por poder assumir o leme de uma propriedade tão icónica e com uma equipa incrível como é
esta. O percurso desta propriedade tem sido incrivelmente bem-sucedido, não sendo de estranhar que
este seja um dos hotéis de referência dentro do portfólio de luxo da marca”, refere Marco Cogollos.

Destaque ainda para as novidades no Conrad Algarve Spa que reabre com uma nova gama de
tratamentos de assinatura em parceria com a marca AMRA Skincare. Segundo o resort, «todos os
tratamentos foram concebidos em exclusivo para o Conrad Algarve Spa tendo em conta as diferentes
características do destino, tais como as temperaturas amenas e luz tão característica desta zona de
Portugal. O resultado é uma experiência profunda de relaxamento e bem-estar que será, certamente,
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inesquecível».

Também a icónica e mais premiada suíte de hotel em Portugal apresenta-se com uma nova identidade,
inspirada na sua piscina infinita: a Infinity Penthouse, a penthouse com 300 metros quadrados, «continua
a ser a referência de uma experiência de luxo personalizada, que conta com o serviço de um Personal
Host para dar resposta aos mais exigentes requisitos dos hóspedes».

Localizado na Quinta do Lago e rodeado por 2000 hectares do Parque Natural da Ria Formosa, o Conrad
Algarve destaca-se pelo ambiente contemporâneo, serviço intuitivo e conexões infinitas.

Distribuídos por seis andares, os 154 quartos e suítes proporcionam um elevado nível de conforto, aliado
à mais recente tecnologia. Os seis bares e restaurantes oferecem experiências culinárias inovadoras,
com destaque para o restaurante Michelin – Gusto by Heinz Beck, um dos incontornáveis e vibrantes
destinos da alta cozinha no Algarve.

Para cuidar do corpo e da mente, o Conrad Spa oferece um conceito de terapias holísticas que
combinam meditação, relaxamento e tratamentos de assinatura. Outras facilidades do resort incluem o
clube de crianças Little C Palace, cinco piscinas e concessão de praia localizada a cinco minutos do hotel
com serviço de transporte sazonal gratuito.

O Conrad Algarve aceita reservas por telefone, através do +351 289 350 880, e online no seu site. Para
mais informações acerca da marca Conrad, clique aqui.
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SUL INFORMAÇÃO

15/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Biblioteca de Tavira acolhe formação sobre "Atendimento e
Acolhimento ao Cliente"
A formação destina-se a um número máximo de 15 pessoas

Uma formação sobre “Atendimento e Acolhimento ao Cliente” realiza-se nos dias 2, 3, 4, 7 e 15 e
Março, na Biblioteca Municipal Álvaro de Campos, em Tavira.

A iniciativa é dirigida, essencialmente, a profissionais do setor do turismo, da restauração e do comércio,
embora possa ser do interesse do público em geral.

Esta ação, presencial e com duração de 17 horas, surge da parceria estabelecida entre o Município de
Tavira e o Turismo de Portugal I.P. – Escola de Hotelaria de Vila Real de Santo António, no âmbito do
programa Formação + Próxima.

Os interessados deverão efetuar, previamente, o seu registo na Academia Digital.

Após receção de e-mail de validação, deverão completar o registo, reunindo, assim, as condições para
formalizar a inscrição, através do link correspondente ao curso pretendido.

A formação destina-se a um número máximo de 15 pessoas.

Caso não consiga integrar o grupo, deverá manifestar a sua intenção em participar futuramente,
devendo para o efeito enviar um e-mail para a uma das entidades organizadoras.

53/59



54/59



DN

16/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Confiança une Airbnb e Porto por turismo de excelência
Anfitriões da Invicta vão ter alojamentos reconhecidos como exemplos de melhores
práticas
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ECONOMIA ONLINE

16/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Americanos voltam ao Porto para comprar têxteis e vestuário
Perto de 250 compradores estrangeiros marcam presença no Modtissimo, o maior evento
têxtil nacional. No pós-pandemia há regressos dos EUA e marcas europeias seduzidas
pela produção mais próxima.

De regresso à Exponor, o Modtissimo conta receber perto de 4.000 visitantes nos dois dias da 59.ª
edição deste que é o maior e mais antigo evento têxtil nacional, que arranca esta quarta-feira. Manuel
Serrão adianta ao ECO que a estimativa da organização aponta para “perto de 250” compradores
internacionais.

O maior número de potenciais clientes chega da Alemanha, Espanha e Países Baixos, destacando-se
ainda o contingente austríaco, “provavelmente” na sequência de a Áustria ter sido o país convidado na
última edição, realizada em outubro. Mas a maior “novidade pós-pandemia” é mesmo o regresso dos
compradores norte-americanos, com quatro confirmações.

No ano passado, os Estados Unidos compraram 447 milhões de euros à indústria portuguesa de têxtil e
vestuário (ITV), ascendendo à quarta posição na lista de maiores clientes e representando 8% do total
das exportações do setor. Foi o destino que mais cresceu na comparação com a era pré-Covid (31,5%
face a 2019) em termos percentuais; e o segundo que mais progrediu em valor absoluto (+107 milhões
de euros), apenas atrás de França.

Manuel Serrão, diretor do Modtissimo e da Associação Selectiva ModaRicardo Castelo

A poucas horas de abrir portas aos produtores de tecidos e acessórios, às empresas de confeção de
adulto (com marca própria ou private label) ou às fornecedoras de serviços têxteis, num total superior a
200 expositores, o pavilhão 5 da Exponor, que conta com um total de 6.000 metros quadrados, já se
encontrava em overbooking, com “especial peso” na categoria de tecidos e de acessórios para a
confeção.
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“De um modo geral, o perfil do comprador é muito semelhante [ao das edições anteriores], embora
tenhamos conhecimento, através das delegações da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio
Externo de Portugal, que há cada vez mais grandes marcas europeias interessadas em vir ao Modtissimo
[porque] querem ter uma produção de maior proximidade”, relata Manuel Serrão.

Esta tendência tem muito a ver com a reorganização das estratégias de compra das grandes marcas,
que no período pós-pandemia estão a valorizar muito os fornecedores europeus e, sobretudo,
portugueses. Manuel Serrão Diretor do Modtissimo

O diretor deste salão têxtil e também da Associação Selectiva Moda (ASM) sublinha que “essa tendência
tem muito a ver com a reorganização das estratégias de compra dessas grandes marcas, que no
período pós-pandemia estão a valorizar muito os fornecedores europeus e, sobretudo, portugueses”. E
confia que a ITV nacional “está em boas condições para [dar] uma resposta à altura dessa exigência”.

Um dos motivos de confiança, confirmado há dias pelos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE),
é que o setor bateu o recorde de exportações (5.419 milhões de euros) em 2021, superando o anterior
máximo (5.314 milhões), que tinha sido registado em 2018. Para este resultado contribuíram sobretudo
o vestuário em malha e os têxteis para o lar, que subiram 9% e 17% em relação a 2019,
respetivamente. Por outro lado, o vestuário em tecido (-19%) ainda não conseguiu recuperar dos
efeitos da pandemia.

De acordo com os dados compilados pela Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), com base nas
estatísticas do comércio internacional do INE, a análise por mercados mostra que Espanha, apesar de
continuar a liderar confortavelmente a tabela, viu a quota cair para 25% no total do ano passado (era
31% antes da Covid) e foi mesmo o único país do top 10 a recuar nas compras às fábricas portuguesas.
A balança comercial do setor teve um saldo 1.168 milhões de euros em 2021, com uma taxa de
cobertura de 127%.

Inovações e conversas no programa paralelo

Criado em 1992 como uma exposição de tecidos estrangeiros, do Hotel Solverde, perto de Espinho, o
Modtíssimo passou logo na terceira edição para a Exponor, alargando o âmbito a expositores de tecidos
portugueses e, mais tarde, a confecionadores e aos têxteis técnicos. Desde a 27.ª edição que tinha a
Alfândega do Porto como “casa-mãe”, embora nos últimos anos tenha realizado várias edições especiais
noutros locais, como o Sheraton na cidade Invicta ou o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, que serve a
região Norte.

Edição da Modtissimo na Alfândega do PortoRicardo Castelo

Neste regresso ao parque de exposições situado em Leça da Palmeira, a 16 a 17 de fevereiro, a maior
área para os expositores, a possibilidade de reunir num mesmo espaço os stands e os fóruns, os
melhores acessos rodoviários, a facilidade de estacionamento e a oferta mais diversificada de bar e
restauração foram os argumentos que pesaram na decisão dos organizadores de trocarem o local do
evento.

Um dos destaques desta iniciativa vai para o iTechStyle Showcase, organizado em parceria com o centro
tecnológico do setor (CITEVE), e que volta a expor as inovações das empresas portuguesas, divididas
entre um fórum de tecidos, um fórum de acessórios e um showcase de produtos. As “melhores e mais
revolucionárias propostas” vão ser distinguidas no concurso iTechStyle Awards.

Outro espaço em evidência nesta edição do Modtissimo será o showcase do projeto Sustainable Fashion
From Portugal, impulsionado pela ATP, que, como destaca a organização da feira, “visa posicionar a
moda portuguesa no paradigma da sustentabilidade de forma a abarcar novos mercados onde a
temática do green apresenta bastante relevância, bem como consolidar aqueles em que já atua”.
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Finalmente, durante os dois dias do certame, dividido por dois palcos, haverá igualmente um programa
paralelo de palestras e debates sobre temas como a transição digital ou a estratégia de bioeconomia na
indústria. Pelas Modtissimo Talks vão passar a startup de rastreabilidade Rastra Tech ou a portuguesa
Smartex que venceu o concurso Pitch da Web Summit 2021; e oradores como Manuel Gonçalves
(TMG), Carlos Van Zeller (Altri), Miklós Nagy (Valérius 260); Ana Pedrosa Rodrigues (Pedrosa &
Rodrigues), Agostinho Afonso (Têxteis Penedo), João Almeida (Têxteis JF Almeida), Mico Mineiro
(Twintex), Susana Serrano (Impetus) e Alexandra Araújo (LMA).
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