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Turismo acelera em Janeiro com o triplo de hóspedes e dormidas
O sector do alojamento turístico registou 853.200 hóspedes e dois milhões de dormidas
em Janeiro, o que corresponde a aumentos de 183,7% e 185,9%, respectivamente, em
termos homólogos, segundo dados do INE, divulgados ontem.
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Turismo acelera em janeiro com quase o triplo dos hóspedes e
dormidas
O setor do alojamento turístico registou 853.200 hóspedes e dois milhões de dormidas em
janeiro, o que corresponde a aumentos de 183,7% e 185,9%, respetivamente, em
termos homólogos, segundo dados do INE.

O setor do alojamento turístico registou 853.200 hóspedes e dois milhões de dormidas em janeiro, o
que corresponde a aumentos de 183,7% e 185,9%, respetivamente, em termos homólogos, segundo
dados do INE.

Segundo as estatísticas rápidas da atividade turística, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE), o crescimento observado em janeiro foi superior ao que tinha sido registado em dezembro, mês
em que o número de hóspedes em Portugal subiu 148,9% e o de dormidas aumentou 169,7%.

No entanto, os níveis atingidos no primeiro mês deste ano foram inferiores aos observados em janeiro
de 2020, quando ainda não havia efeitos da pandemia, com reduções de 39,9% nos hóspedes e 38,8%
nas dormidas.

No mês em análise, o mercado interno contribuiu com 857.700 dormidas (+104,5%) e os mercados
externos totalizaram 1,1 milhões (+308,7%).

Comparativamente a janeiro de 2020, observaram-se diminuições quer nas dormidas de residentes (-
20,1%), quer nas de não residentes (-47,9%).

A totalidade dos principais mercados emissores registou aumentos em janeiro, tendo representado
84,7% das dormidas de não residentes nos estabelecimentos de alojamento turístico neste mês.
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O mercado britânico representou, em janeiro, 14,6% do total de dormidas de não residentes, seguindo-
se os mercados alemão (13,4%) e brasileiro (9,4%).

Em janeiro, 41% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram
movimento de hóspedes, face a 37% em dezembro.
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Turismo em Portugal cresceu em janeiro. Uma radiografia do
setor em 7 gráficos - Expresso
Janeiro de 2022 registou uma conjuntura positiva para o crescimento da atividade
turística. Lisboa liderou no número de dormidas. Face ao ano passado, o Algarve foi a
região com maior aumento de hóspedes e Madeira com a maior subida de dormidas

Depois de um janeiro de 2021 “negro” para o turismo, com a variante Delta a levar a Europa para mais
restrições e novos confinamentos enquanto a vacinação não avançava, era difícil que o primeiro mês de
2022 fosse pior. A atividade turística em janeiro deste ano em Portugal cresceu largamente, mas ainda
assim fica aquém de janeiro de 2020 (último janeiro antes de a pandemia ter chegado a Portugal).

Em janeiro de 2022 o ritmo foi diferente. Apesar de a variante Ómicron estar bem presente em Portugal
e na Europa, as restrições eram muito mais ligeiras, com grande parte da população totalmente vacinada
e até com a dose de reforço e com uma maior acessibilidade da população à testagem.

Uma conjuntura “perfeita” para a atividade turística crescer depois de um janeiro de 2021 tão negativo,
tendo sido verificado um aumento de 183% nos hóspedes e 185% nas dormidas. Mas não o suficiente
para superar o período pré-pandemia, uma vez que face a janeiro de 2020 se registaram recuos de
39,9% nos hóspedes e 38,8% nas dormidas.

Contudo, houve regiões que beneficiaram mais que outras da conjuntura em que nos encontrávamos
em janeiro. Por exemplo, o Algarve foi a região portuguesa que registou o maior aumento homólogo do
número de hóspedes (mais de 220%), tendo somado 89.586 hóspedes.

Apesar de ter tido o maior crescimento, o Algarve não foi a região com mais hóspedes. Esse "título"
ficou nas mãos da Área Metropolitana de Lisboa (AML) - tal como nos meses de janeiro de anos
anteriores - que contabilizou 257.387 hóspedes. O segundo lugar do pódio pertence ao Norte (208.659
hóspedes), seguido do Centro (151.447).

No total, contaram-se 853.169 hóspedes em janeiro de 2022, dos quais 349.496 eram não residentes
e 503.673 residentes em Portugal. Ou seja, um crescimento de 183,7% (de 123% nos residentes e de
366,5% nos estrangeiros).

Entre os não residentes, como foi tendência durante o ano passado, o país de onde vieram mais
hóspedes em janeiro foi a Espanha (43.625). Antes, Espanha disputava o primeiro lugar muitas vezes
com o Reino Unido. O "Top 5" é ainda composto por Estados Unidos da América, Reino Unido, Alemanha
e França.

Os picos de atividade turística concentram-se nos meses de verão - mostrando, assim, a típica
sazonalidade que está inerente a esta atividade económica. E nem a pandemia alterou esse facto, uma
vez que mesmo em 2020, foram os meses quentes em que mais estrangeiros viajaram para Portugal.

Em janeiro de 2022 houve, porém, uma "surpresa". Vieram mais turistas dos Estados Unidos em janeiro
deste ano (42.191) do que no mesmo mês de 2020 e 2019 (40.539 e 35.544, respetivamente). Foi o
único país entre estes cinco que superou os valores pré-pandemia.

Quanto às dormidas, e apesar de haver mais hóspedes residentes, a maioria das noites foi de não
residentes (1,1 milhão, contra 857.745 de residentes), o que mostra que os turistas têm uma estadia
média maior. O número total (cerca de dois milhões) é, claramente, superior ao de 2021, mas é inferior
em mais de um milhão a janeiro de 2020 - que foi o melhor janeiro desde, pelo menos, 2013.

Esse número é mesmo comprovado pelo INE: em janeiro, a estadia média nos estabelecimentos de
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alojamento turístico foi de 2,34 noites, 1,7 noites de residentes e 3,26 dos não residentes.

Relativamente às regiões portuguesas, tal como se verifica no número de hóspedes, é a AML aquela que
registou o maior número de dormidas (555.284), também seguida pelo Norte (353.231). Porém, em
vez do Centro é o Algarve que aparece em terceiro (344.606).

Face a janeiro de 2021 é a Madeira aquela que viu o maior aumento do número de dormidas (mais de
260%), tendo registado 337.481 dormidas.

A atividade turística monitorizada pelo INE (que inclui hotéis, hotéis-apartamentos, pousadas e quintas da
Madeira, apartamentos turísticos e aldeamentos turísticos) tem uma quota de mercado de mais de 80%,
destacando os hotéis (60%).

Foi também a área dos hotéis que registou os maiores aumentos face a janeiro do ano passado. No
geral, as dormidas em hotéis cresceram 206%, mas o destaque, em termos relativos, vai para as
pousadas e quintas da Madeira, com um aumento de 425%.
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Ainda falta recuperar mais de 500 milhões no comércio e turismo
A economia portuguesa cresceu 4,9% em 2021 mas, mesmo assim, chegou ao final do
ano passado ainda com um nível de atividade 1,4% aquém do pre-covid.
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Riqueza criada no comércio e turismo em 2021 ficou ainda
12,5% abaixo do valor pré-pandemia - Expresso
Há sectores de atividade em Portugal onde o valor criado já ficou no ano passado acima
do registado em 2019, mas outros ainda estão abaixo. Comércio e turismo são destaques
pela negativa

Assimetria. Essa foi umas principais características do impacto da crise pandémica e mantém-se também
na recuperação. A economia portuguesa é um bom exemplo. Depois do tombo de 8,4% em 2020, o
Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 4,9% em 2021. Mas a análise do Valor Acrescentado Bruto (VAB),
indicador que traduz a riqueza criada, mostra um comportamento diferente entre os vários sectores de
atividade. O crescimento face a 2020 é transversal, mas, se a comparação for feita com 2019, ou seja,
com o registado antes da crise pandémica, há sectores que ainda registam perdas. O destaque, pela
negativa, passa pelo comércio e turismo, onde o VAB de 2021 ficou 12,5% abaixo de 2019.

Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), publicados esta segunda-feira, indicam que o VAB no
conjunto da economia portuguesa cresceu 4,4% em 2021 face a 2020, ficando, contudo, 3,1% aquém
do valor de 2019.

Olhando para os dados desagregados por ramos de atividade, todos aumentam a riqueza criada face a
2020. Mas, na comparação com 2019, convivem várias realidades. A construção, um sector que tem
passado imune à crise em Portugal, destaca-se pela positiva. O VAB do sector no ano passado
ultrapassou em 6,6% o valor de 2019. Também na agricultura, silvicultura e pesca (mais 0,5%), e nas
atividades financeiras, de seguros e imobiliárias (mais 0,2%), a riqueza criada em 2021 ultrapassou a de
2019.

Mas, os restantes ramos de atividade ficaram no vermelho comparando 2021 com 2019. O destaque
negativo vai, sem surpresas, para o alojamento e restauração a par do comércio. Com o turismo a ser
um dos sectores mais penalizados pela pandemia, o VAB do comércio e reparação de veículos;
alojamento e restauração (os dados disponíveis do INE agrupam estas atividade, não possibilitando uma
análise mais desagregada) ficou no ano passado 12,5% abaixo do registado em 2019.

Segue-se a energia, água e saneamento (-4,4%), a indústria (-3,5%), os transportes e armazenagem;
atividades de informação e comunicação (-1,8%), e outras atividades de serviços (-0,5%). Números
que mostram que para muitos sectores de atividade a recuperação da crise pandémica ainda não está
terminada.
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Alojamento turístico cresceu 183,7% em hóspedes e 185,9% em
dormidas no mês de Janeiro - Diário Imobiliário
O setor do alojamento turístico registou 853,2 mil hóspedes e 2,0 milhões de dormidas em
Janeiro, mais 183,7% e 185,9% e superiores aos registados em Dezembro passado,
+148,9% e +169,7%.

O setor do alojamento turístico registou 853,2 mil hóspedes e 2,0 milhões de dormidas em janeiro de
2022, correspondendo a aumentos de 183,7% e 185,9%, respetivamente, superiores aos registados
em dezembro passado, +148,9% e +169,7%, respetivamente, superiores aos registados em Dezembro
passado, +148,9% e +169,7%, pela mesma ordem.

Segundo avança hoje o INE - Instituto Nacional de Estatística, os níveis atingidos no primeiro mês do
ano foram, no entanto, inferiores aos observados em Janeiro de 2020, quando ainda não havia efeitos
da pandemia, com reduções de 39,9% nos hóspedes e 38,8% nas dormidas.

Em Janeiro, o mercado interno contribuiu com 857,7 mil dormidas (+104,5%) e os mercados externos
totalizaram 1,1 milhões (+308,7%). Face a Janeiro de 2020, registaram-se diminuições quer nas
dormidas de residentes (-20,1%), quer nas de não residentes (-47,9%).

O mercado britânico representou 14,6% do total de dormidas de não residentes, seguindo-se os
mercados alemão (quota de 13,4%) e brasileiro (9,4%).

Em Janeiro, 41,0% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não
registaram movimento de hóspedes (37,0% em Dezembro).

As dormidas na hotelaria (80,4% do total) aumentaram 206,5% (-42,0% face a Janeiro de 2020). As
dormidas nos estabelecimentos de alojamento local (peso de 16,1% do total) cresceram 115,5% (-
25,7% face ao mesmo mês de 2020) e as de turismo no espaço rural e de habitação (quota de 3,5%)
aumentaram 176,9% (+18,2% face a Janeiro de 2020).

No mês em análise, registaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões. A AM Lisboa
concentrou 27,8% das dormidas, seguindo-se o Norte (17,7%), o Algarve (17,3%) e a RA Madeira
(16,9%). Comparando com o mês de Janeiro de 2020, todas a regiões apresentaram diminuição do
número de dormidas, com realce para a evolução na AM Lisboa (-48,7%). Relativamente às dormidas de
residentes, a RA Madeira registou um ligeiro decréscimo (-0,4%), seguindo-se o Centro (-13,4%) e o
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Alentejo (-15,0%). Em termos de dormidas de não residentes, verificaram-se diminuições superiores a
40% em todas as regiões, com exceção da RA Madeira (-34,1%).

A estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico (2,34 noites) aumentou 0,8% (+8,3% em
Dezembro). A estada média dos residentes (1,70 noites) decresceu 8,3% e a dos não residentes (3,26
noites) diminuiu 12,4%.
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“Mais de 70 mil micro e PME foram apoiadas por fundos”
Presidente do COMPET E2020 explica o impacto dos programas criados para fazer face
aos efeitos da pandemia
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Turismo de Portugal recorda ao setor os vários instrumentos de
apoio disponíveis
O T urismo de Portugal, em informação publicada no seu site oficial, recorda ao setor os
vários instrumentos de apoio que estão ainda disponíveis.

O Turismo de Portugal acaba de publicar no seu site oficial uma informação detalhada sobre os vários
instrumentos de financiamento que apoiam o turismo disponibilizados pelo Banco Português de Fomento
(BPF).

A informação recorda ao setor as dotações financeiras de cada um dos instrumentos de apoio, bem
como a sua data de vigência.

?O Banco Português de Fomento (BPF) lançou já em 2022 dois instrumentos de capital no âmbito do
Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR), no seu conjunto com uma dotação de 650 milhões de
euros, “com o objetivo de aumentar a resiliência financeira das empresas nacionais, cujo problema de
subcapitalização estrutural foi ampliado pela pandemia”.

Disponível está também o Programa Consolidar que, com uma dotação de 250 milhões de euros
destina-se a apoiar a subscrição de fundos de capital de risco para investimento em PME e Mid Caps
afetadas pela pandemia de Covid-19, mas economicamente viáveis e com potencial de recuperação, “de
modo a promover o crescimento, expansão e consolidação de projetos empresariais, bem como o
desenvolvimento de novas áreas de negócio e novos produtos”, destaca o Turismo de Portugal.

Por sua vez, o Programa de Recapitalização Estratégica tem uma dotação de 400 milhões de euros para
estimular o crescimento sustentável de longo prazo da economia e reduzir o défice estrutural de
capitalização de empresas nacionais estratégicas viáveis que tenham sido afetadas pela pandemia de
Covid-19, colmatando a delapidação de capitais próprios e acelerando a dupla transição ecológica e
digital.

Para além destes, destaca-se, ainda, um conjunto de instrumentos de garantia, lançados durante os
anos de 2020 e 2021 e que se encontram em vigor em 2022, com diversos limites de prazo.

A Linha de Apoio ao Turismo 2021, a decorrer até dezembro de 2022, “é um instrumento de garantia
dedicado ao setor que pretende alargar o leque de soluções atualmente oferecidas para apoiar a retoma
sustentável do Turismo. Com uma dotação global de 150 milhões de euros, dispõe de três linhas
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específicas: Fundo Maneio, Investimento e Garantias Bancárias.

O turismo pode contar ainda com a RETOMAR – Linha de Apoio à Recuperação Económica, instrumento
de garantia pública que pretende apoiar a reestruturação de empresas com créditos em moratória.
Dirigida a empresas dos setores mais afetados pela pandemia de Covid-19, tem uma dotação de mil
milhões de euros. O prazo para a contratação das operações junto das instituições bancárias está fixado
em 30 de junho de 2022.

Adicionalmente, segundo a nota do Turismo de Portugal, foram prorrogados os prazos de vigência e
contratação de operações no âmbito de diversas Linhas de Apoio à Economia Covid-19, que se
traduzem em empréstimos bancários exclusivamente para o financiamento das necessidades de
tesouraria.

De entre esses programas contam-se apoios às Agências de Viagens e Operadores Turísticos, até 31 de
março de 2022. Com uma dotação de 100 milhões de euros, destina-se ao reembolso dos valores
recebidos para viagens organizadas que não foram efetuadas ou foram canceladas por facto imputável à
pandemia da Covid-19; e às Médias Empresas, Small Mid Caps e Mid Caps, até 30 de junho de 2022.
Com uma dotação de 400 milhões de euros, destina-se a apoiar a recuperação das empresas mais
afetadas pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus.

Com uma dotação de mil milhões de euros e destinando-se a apoiar a recuperação das empresas mais
afetadas pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus, a linha destinada às Micro e Pequenas
Empresas, terá duração até 30 de junho deste ano, enquanto para as Médias e Grandes Empresas do
Turismo, há uma dotação de 300 milhões de euros para apoiar o emprego e a manutenção dos postos
de trabalho no setor do turismo, com vigência até 30 de junho de 2022.
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Viagens. Medidas menos rígidas são aplaudidas pelo setor do
turismo
Recomendações da União Europeia são vistas com bons olhos pelo turismo que acredita
numa recuperação.

Um pouco por todo o mundo aliviam-se restrições no que diz respeito às viagens aéreas e recentemente
o Conselho da União Europeia recomendou o levantamento das restrições para todos aqueles que
viagem para o bloco dos 27, desde que estejam vacinados contra a covid-19 ou que tenham recuperado
da doença em, no máximo, 180 dias.

Questionado sobre como vê esta posição, Vítor Costa, diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa
(ATL) e presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL), diz que “certamente
melhor do que as que tínhamos anteriormente, pois como sabemos quantas mais restrições existirem,
mais barreiras se impõem à circulação de pessoas”.

Para o responsável é claro que é “positiva” a igualdade de restrições em todo o bloco dos 27, mas
defende que “o que turismo necessita mesmo é que as restrições impostas pela covid-19 deixem de
existir, desde que acompanhadas de decisões responsáveis no que à segurança das pessoas diz
respeito”.

Por seu turno, João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve entende que a facilitação da
livre circulação e o levantamento das restrições é um “passo lógico”, especialmente “tendo em conta a
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diminuição da taxa de infeção e o aumento significativo da cobertura vacinal na União Europeia”.

E acrescenta: “Aguardamos, naturalmente, que esta seja igualmente uma realidade a observar em
relação às viagens com outras geografias”, avançando ainda que “diferentes países declararam que vão
passar a tratar a covid-19 como uma endemia, apelando então ao sentimento de regresso à
normalidade. É uma posição bastante favorável e acredito que se adeque bem às condições que
conseguimos garantir atualmente”.

João Fernandes lembra ao i que “passámos por um período muito difícil, mas o importante é que
consigamos sair desta situação de olhos postos no futuro e nos aspetos positivos que o mesmo trará”.

O sentimento de esperança nesta recomendação é partilhado por Pedro Machado, presidente do Turismo
Centro de Portugal, ao defender que “todas as medidas que facilitem a deslocação de viajantes são
benéficas para o turismo e para a economia”. E considera ainda que esta posição é importante pois
“reforça a confiança das pessoas na eficácia das vacinas e lhes transmite a certeza de que viajar é
seguro”, garantindo que é também seguro viajar para o centro do país.

Do lado do Turismo do Porto e Norte aplaude-se a medida, lembrando que o setor do turismo a tem
vindo a reclamar. “Sem dúvida que este levantamento irá contribuir para que a mobilidade e as viagens
possam recuperar para os valores anteriores à pandemia”, diz ao i Luís Pedro Martins, presidente desta
entidade.

Entretanto, a União Europeia também recomendou que os países aceitem todos os viajantes vacinados,
independentemente do seu país de origem. Sobre este assunto, Vítor Costa é perentório: “Quanto mais
depressa forem levantadas todas as restrições em relação a todos os mercados melhor para o turismo,
desde que isso seja feito de forma responsável, estável e sem retrocessos”.

Entusiasmo partilhado pelo Algarve. João Fernandes começa por lembrar que a União Europeia
“enquanto organização legitima as suas recomendações em dados, estudos e opiniões de profissionais
especialistas nas mais diversas áreas” e, por isso, defende que esta recomendação é “justa na medida
em que acredito que não devemos descriminar viajantes que cumpram com as medidas preventivas
atualmente em vigor, apenas por não pertencerem à Europa”. E finaliza: “Da nossa parte, continuaremos
enquanto destino a assegurar todas as recomendações e medidas propostas pela DGS”.

Ao Centro a opinião não é muito diferente e Pedro Machado considera esta posição “muito positiva”,
acrescentando que “as vacinas não discriminam continentes de origem e são comprovadamente
eficazes. É um sinal importante para a recuperação dos fluxos turísticos intercontinentais e um passo
decisivo para o regresso da normalidade”.

Por fim, Luís Pedro Martins garante que esta notícia é boa para os empresários e parceiros. “É um sinal
claro de que a União Europeia está de regresso a alguma normalidade pré-pandémica. E para o Porto e
Norte é ainda mais importante que esse sinal seja dado agora, numa altura em que a região começa a
preparar a Páscoa e, sobretudo, a época alta”, estando convicto que a Páscoa será “o marco de viragem
e o início da recuperação de dois anos muito difíceis, em que foi necessário um espírito de resiliência
muito forte e uma enorme capacidade de adaptação das empresas para ultrapassar esta pandemia”.
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Viagens esgotadas na Páscoa e verão com oferta reforçada
Período de arranque das férias escolares com elevada procura. Ilhas portuguesas,
Algarve e ilhas espanholas dominam
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Portugueses aproveitam o Carnaval para irem até ao Algarve
Muitos portugueses escolhem o Algarve para fins de semana prolongados, e desta vez,
em pleno Carnaval, não foi diferente. Na praia foram muitas as pessoas que
aproveitaram o sol, e nem os golfinhos faltaram à festa.

Vídeo
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Uma grande operação para trazer turistas da Ucrânia para o
Algarve já este Verão, está agora suspensa devido ao cenário de
guerra naquele país
Uma grande operação para trazer turistas da Ucrânia para o Algarve já este Verão, está
agora suspensa devido ao cenário de guerra naquele país, com declarações de João
Fernandes

Uma grande operação para trazer turistas da Ucrânia para o Algarve já este Verão, está agora suspensa
devido ao cenário de guerra naquele país, com declarações de João Fernandes
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O Autódromo Internacional do Algarve está em negociações com
a organização da Fórmula 1 para que a prova rainha do
automobilismo volte a decorrer no Sul do país
O Autódromo Internacional do Algarve está em negociações com a organização da
Fórmula 1 para que a prova rainha do automobilismo volte a decorrer no Sul do país

O Autódromo Internacional do Algarve está em negociações com a organização da Fórmula 1 para que a
prova rainha do automobilismo volte a decorrer no Sul do país
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Torneio de Vela do Carnaval disputado por centenas de
velejadores em Vilamoura - Postal do Algarve
O carismático torneio algarvio, organizado pelo CIMAV, reuniu velejadores de vários
países europeus.O carismático torneio algarvio, organizado pelo CIMAV, reuniu
velejadores de vários países europeus.

O Torneio Internacional de Vela do Carnaval, que decorreu em Vilamoura entre os dias 26, 27 e 28 de
fevereiro de 2022, é já um clássico na vela ligeira.

Com a competição dividida por três campos de regatas, as centenas de velejadores que participaram no
48º Torneio Internacional do Carnaval, competiram nas classes Optimist (iniciados, infantis e juvenis),
ILCA (4, 6 e 7), 420, Snipe e Dart 18.

No primeiro dia de competição, a ausência de vento não permitiu a realização de regatas, mas no
domingo (2º dia), as condições possibilitaram que se realizassem as regatas previstas nas várias classes.

A segunda-feira, último dia de competição, com o vento a soprar do quadrante Este, entre os 12 e os 14
nós, revelou-se um dia excecional para a prática da vela.

Em Optimist (juvenis) o domínio foi espanhol, com os velejadores do país vizinhos nos 10 primeiros
lugares e Sergio Mancera a vencer. Nos infantis, a vitória foi portuguesa, com o primeiro lugar de
Lourenço Teixeira. Nos iniciados saiu vitoriosa a portuguesa Maria Frazão.

Em ILCA 4 os belgas ocuparam os três lugares do pódio, com Hannelien Borghijs a vencer. Em ILCA 6 a
vitória ficou em casa, com o primeiro lugar de João Pontes. Sebastian Keeping venceu em ILCA 7,
igualmente por Portugal.
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Em 420 a vitória foi espanhola com a dupla Sebastian Beckmann e Miguel Carbo a levarem a melhor ao
resto da frota.

Na classe Snipe, Portugal venceu com a dupla Henrique Brites e Francisco Maia. Em Dart 18 os atletas
nacionais voltaram a dar nas vistas, com a vitória de Nuno Rocha e Marta Girão.

Para Isolete Correia, presidente do CIMAV, “é um orgulho estar de novo a organizar este torneio e com
tantos participantes. O CIMAV é importantíssimo para a região e para a atividade náutica. Este clube
nasceu praticamente em simultâneo com a Marina de Vilamoura. Esperamos que o clube continue a
crescer com o deporto escolar que iniciámos o ano passado”.

Os campos de regatas, montados muito perto da costa, permitiram a quem aproveita o sol algarvio por
esta altura, disfrutar do espetáculo que se viveu na água.

O Torneio Internacional de Vela do Carnaval é não só um atrativo para os atletas como um espetáculo
ao ar livre, aproveitado pelos turistas que já procuram o destino Algarve.

0 48ª Torneio Internacional de Vela do Carnaval contou com os patrocínios da Câmara Municipal de
Loulé, Junta de Freguesia de Quarteira, Inframoura, Vilamoura World, Marina de Vilamoura, Turismo do
Algarve, Federação Portuguesa de Vela, ARVSul, Dom Pedro Hotels (hotel Oficial da Prova), Companhia
Náutica, Prow e Vilamoura Sailing.

Desde 1997 que esta prova faz parte do Calendário Internacional da World Sailing, Federação
Internacional de Vela.

A organização do Torneio é da responsabilidade do CIMAV – Clube Internacional da Marina de Vilamoura,
desde a sua fundação em 1975 e realiza-se todos os anos durante o Carnaval, ocupando os três dias
correspondentes a sábado, domingo e segunda-feira.
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Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve promove Tourism Trade
Show para dar a conhecer oportunidades do setor a 107 alunos
finalistas - Postal do Algarve
Evento conta com 40 empresas que estarão presentes num novo formato: físico e
virtual.Evento conta com 40 empresas que estarão presentes num novo formato: físico e
virtual.

A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve organiza a 7.ª edição do Tourism Trade Show, no dia 3 de
março, um evento que reúne as principais empresas de hotelaria e de restauração da região com o
objetivo de dar a conhecer as oportunidades do setor aos 107 alunos finalistas, e que conta com a
presença da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, na sessão de abertura.

Este ano o Tourism Trade Show conta com 40 empresas que estarão presentes num novo formato:
físico e virtual. Para além dos expositores, decorrem em paralelo workshops e atividades relacionadas
com as competências mais relevantes para o atual profissional de turismo, como o Atendimento ao
Público, Liderança, Motivação, Talento e Autoconhecimento.

Destaque para a atividade “Teatro do Oprimido” na qual os alunos, através de uma dramatização, vão
encontrar soluções para situações desconfortáveis do dia-a-dia de um profissional da hotelaria e da
restauração.
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“O Tourism Trade Show Algarve surgiu pelas mãos dos nossos alunos finalistas de Gestão de Turismo
que, no âmbito da disciplina de Organização de Eventos, propuseram a realização desta iniciativa que
promove a aproximação entre as empresas, o setor do turismo e os nossos alunos. Sentia-se esta
necessidade de trazer, até a escola, os empresários e os agentes da região para conhecerem o
ambiente e a envolvência da nossa escola e dos alunos”, afirma Paula Vicente, diretora da EHTA.

Segundo projeções da Comissão Europeia de Turismo, o setor em Portugal deverá crescer 5,5% em
2022, em relação ao ano passado. Além de aproximar empresas e novos profissionais no mercado,
eventos como o Tourism Trade Show também refletem os objetivos da Estratégia Turismo 2027, de
duplicar o número de habilitações de ensino secundário e pós-secundário no turismo de 30% para 60%,
bem como do Plano “Reativar o Turismo | Construir o Futuro” na perspetiva de qualificar e valorizar as
profissões do setor.
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Empresa portuguesa organiza Cimeira Árabe da Aviação e do
Turismo
A empresa portuguesa PLM, através da sua representação no Médio Oriente, é a
responsável pela organização da nona edição da C imeira Árabe de Aviação (AAS – Arab
Aviation Summit), um dos principais …

A empresa portuguesa PLM, através da sua representação no Médio Oriente, é a responsável pela
organização da nona edição da Cimeira Árabe de Aviação (AAS – Arab Aviation Summit), um dos
principais eventos da indústria aeronáutica e do turismo a nível mundial, nomeadamente naquela área
geográfica.

Esta edição terá como tema o ‘Roteiro para a Recuperação’, realizando-se entre esta segunda-feira, dia
28 de fevereiro e até ao dia 2 de março, no ‘Al Hamra International Exhibition & Conference Centre’, em
Ras, Al Khaima, nos Emirados Árabes Unidos. Madeira e Alentejo serão as duas regiões portuguesas a
promover durante o evento.

Ao organizar pelo segundo ano consecutivo esta cimeira, a ‘PLM Middle East’ vai ter a seu cargo a
produção do evento, o design, os conteúdos, toda a logística e protocolo, assegurando ainda a
realização de uma série de encontros e reuniões empresariais como parte fundamental para a aceleração
de negócios, parcerias e investimentos.

Neste momento, a ‘PLM Middle East’, está fortemente empenhada em consolidar a sua presença e em
ser líder regional na plataforma de aviação e turismo por forma a facilitar o surgimento de novos
negócios e novas operações turísticas. Incluir parceiros portugueses é outro dos seus objetivos, tendo a
PLM convidado o turismo da Madeira e o do Alentejo a estarem presentes demonstrando os seus
diversos fatores de atração como destinos em reuniões com os principais players presentes na cimeira.
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O presidente executivo da PLM Global e também CEO da ‘PLM Middle East’, Pedro Rodrigues, destaca
que: “Esta será uma oportunidade de ouro para a Madeira e o Alentejo se promoverem como destinos
turísticos junto de novos mercados e segmentos, com a intermediação da PLM. O nosso conhecimento
da região e dos seus protagonistas permite-nos ajudar os nossos parceiros portugueses a encontrarem
e consolidarem oportunidades de negócio e a desenvolverem novos projetos. É também isso o que
faremos agora nesta ‘Arab Aviation Summit’”.

“Esta cimeira reunirá especialistas globais para repensar a aviação e o turismo para o futuro, e
compreender como os ensinamentos da crise provocada pela pandemia da Covid-19 podem ajudar a
indústria a preparar-se para futuras perturbações globais, adaptar-se e emergir mais forte e mais
resistente” destaca ainda Pedro Rodrigues.

Os peritos da indústria presentes discutirão o papel que a aviação e o turismo irão desempenhar na
recuperação económica após a pandemia, abordarão as melhores práticas e ainda como a indústria
resistiu para elevar o sector do turismo e da aviação. Um Livro Branco, baseado nas deliberações dos
participantes, será criado após a cimeira reunindo as conclusões e tornando-as acessíveis a todas as
empresas do setor.

A edição de 2022 da Arab Aviation Summit conta ainda com o apoio de parceiros globais da indústria
como a Airbus, CFM, Air Arabia, Turkish Technic, Collins Aerospace entre outros.
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EUA desaconselham viagens para Hong Kong e alertam para
risco de separação familiar
Devido às rigorosas medidas de controlo contra a Covid-19 em Hong Kong, que está a
enfrentar um surto sem precedentes, os Estados Unidos avisam que, ″em alguns casos″,
as crianças que testaram positivo no território chinês ″foram separadas dos pais e
mantidas em isolamento até cumprirem os requisitos do hospital local para a alta″.

Os Estados Unidos aconselharam esta quarta-feira os seus cidadãos a evitarem viajar para Hong Kong
devido às rigorosas medidas de controlo contra a Covid-19, alertando que as crianças podem ser
separadas à força dos pais.

"Em alguns casos, as crianças que tiveram resultados positivos em Hong Kong foram separadas dos pais
e mantidas em isolamento até cumprirem os requisitos do hospital local para a alta", disse, em
comunicado, o Departamento de Estado.

Hong Kong está atualmente a enfrentar um surto sem precedentes que sobrecarregou completamente o
sistema de saúde.

A política de Hong Kong, tal como a da China continental, passa por isolar todos os pacientes, incluindo
os assintomáticos, em instalações designadas para o efeito. No entanto, a capacidade destas instalações
está atualmente saturada.

Vários casos de crianças, incluindo bebés, separadas dos pais após teste positivo à Covid-19 foram
noticiados nos últimos dias. As autoridades apontaram a insuficiente capacidade de alojamento como
motivo para as separações quando os pais testam negativo.

Na semana passada, o consulado do Reino Unido em Hong Kong "protestou veementemente" contra a
prática, mas os EUA são o primeiro país a mencioná-la explicitamente num aviso de viagem.

Hong Kong registou cerca de 12.000 casos e 200 mortes durante os dois primeiros anos da pandemia.
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Mas, com a chegada da variante altamente contagiosa Ómicron, foram contabilizados mais de 220.000
casos desde o início de janeiro, enquanto as mortes, principalmente entre idosos não vacinados, são
contabilizadas às dezenas todos os dias.

Os especialistas disseram acreditar que o número de infeções será provavelmente muito mais elevado,
com muitas pessoas a temer que sejam isoladas à força se informarem as autoridades de um resultado
positivo depois de autodiagnóstico.

Os hospitais e mortuárias estão sobrelotados, falta pessoal médico e ambulâncias e os supermercados
estão a ser invadidos por residentes em pânico.

Na esperança de derrotar a pandemia, as autoridades tencionam testar toda a população de Hong Kong
(7,4 milhões de pessoas) três vezes seguidas em março e isolar todos os casos positivos, determinadas
em proibir os pacientes com poucos ou nenhuns sintomas de se isolarem em casa, suscitando receios de
mais separações familiares.

Foram requisitadas dezenas de milhares de quartos de hotel e unidades de alojamento público
desocupados, e estão a ser construídos vários campos pré-fabricados, com a ajuda da China, para isolar
todas as pessoas infetadas.

Cerca de 70.000 vagas para isolamento deverão estar disponíveis nas próximas semanas. Ao ritmo
atual, mal cobre o número de novas infeções verificadas nos últimos dois dias.

A Covid-19 provocou pelo menos 5.952.685 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia,
segundo o mais recente balanço da agência de notícias 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.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19
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Há cerca de 300 turistas russos e ucranianos na Madeira que não
sabem como podem regressar a casa
Há cerca de 300 turistas russos e ucranianos na Madeira que não sabem como podem
regressar a casa

Há cerca de 300 turistas russos e ucranianos na Madeira que não sabem como podem regressar a casa
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Marcelo elogia esforço solidário dos portugueses e apoia
plataforma WeHelpUkraine
Presidente da República elogiou o ″projeto solidário nacional e global que liga pessoas″
através de uma plataforma que se propõe ser o ″ponto de encontro de quem precisa de
ajuda″.

O Presidente da República declarou esta terça-feira o seu apoio à plataforma "We Help Ukraine" e elogiou
o esforço solidário dos portugueses.

Num vídeo disponibilizado no YouTube, Marcelo Rebelo de Sousa elogiou o "projeto solidário nacional e
global que liga pessoas" através de uma plataforma que se propõe ser o "ponto de encontro de quem
precisa de ajuda e de quem quer disponibilizar alojamento, medicamentos e ofertas de trabalho" para as
vítimas da guerra na Ucrânia.

"Os portugueses são assim", afirma o Presidente da República, congratulando-se com o esforço dos
milhares de portugueses que já se juntaram ao #wehelpUkraine.

A plataforma global www.wehelpukraine.org destina-se a "ligar pessoas a precisar de ajuda na Ucrânia,
ou em fuga, com pessoas e organizações que podem fornecer apoio", afirmam os seus promotores.

"O projeto arrancou em Portugal no dia 27 de fevereiro e já mobilizou milhares de pessoas e
organizações para disponibilizar e gerir a plataforma, que é um ponto de encontro entre quem precisa de
alojamento, medicamentos ou ofertas de trabalho, com quem está disponível para dar essas ajudas",
afirma a nota.

Está disponível um 'contact center' em inglês, português e ucraniano para atendimento por telefone, 'e-
mail', mensagens instantâneas, videoconferência e outros canais de comunicação.
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"Num muito curto espaço de tempo, e por impulso de Hugo de Sousa, dezenas de pessoas, empresas e
organizações juntaram-se para pôr em movimento esta plataforma que é, antes de mais, uma resposta
do mundo livre às atrocidades de uma guerra sem sentido nem razão e também uma afirmação
civilizacional", afirma a nota.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE O CONFLITO ENTRE A RÚSSIA E A UCRÂNIA
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Governo aconselha portugueses em Kiev a sair com cautela ou a
manterem-se abrigados
O Ministério dos Negócio Estrangeiros aconselhou hoje os cidadãos portugueses que
ainda se encontrem em Kiev a procurar sair “com a maior cautela”, se tiverem
oportunidade, ou a manter-se abrigados, dada a degradação das condições de
segurança.

O Ministério dos Negócio Estrangeiros aconselhou hoje os cidadãos portugueses que ainda se encontrem
em Kiev a procurar sair “com a maior cautela”, se tiverem oportunidade, ou a manter-se abrigados, dada
a degradação das condições de segurança.

“Regista-se um agravamento da insegurança na cidade de Kiev”, começa por ler-se num alerta publicado
no Portal das Comunidades Portuguesas.

“Aconselhamos os cidadãos portugueses que ainda estejam na cidade a manter-se abrigados, se tiverem
uma oportunidade de sair, deverão procurar fazê-lo com a maior cautela”, acrescenta a mesma nota.

Adicionalmente, a ONU anunciou a organização de um comboio automóvel para saída de Kiev, que parte
às 07:00 de quarta-feira, e alertou que esta pode ser a última oportunidade para sair da capital da
Ucrânia nos próximos tempos.

“Amanhã (02 de março) irá ser organizado um comboio automóvel da ONU para saída de Kiev, ponto de
partida é o Ramada Hotel Kyiv às 07:00”, lê-se no portal.

36/44



Desta forma, quem tiver viatura pode juntar-se a este comboio que, tendo em conta “o cenário
expectável de degradação da situação de segurança” na capital ucraniana, “poderá ser nos próximos
tempos a última oportunidade para sair da cidade”.

A probabilidade de um grande ataque à capital, com três milhões de habitantes, parece estar a aumentar
a cada hora.

Imagens de satélite, divulgadas na segunda-feira à noite pela empresa norte-americana Maxar,
mostravam um comboio de 64 quilómetros de centenas de tanques russos e outros veículos a avançar
em direção à capital ucraniana.

Ao início da tarde de hoje, os militares russos apelaram aos civis de Kiev que vivem perto de
infraestruturas de serviços de segurança ucranianos para evacuarem esses lugares, dizendo que iam
atacar para travar “ciberataques contra a Rússia”.

Evidenciando o avanço russo, as forças do exército ucraniano, com filas de camiões e tanques,
concentraram-se a oeste e a norte da capital, constatou a France-Presse.

No centro da cidade, os residentes que não fugiram ergueram barricadas e cavaram trincheiras nos
últimos dias.

A Rússia lançou na quinta-feira de madrugada uma ofensiva militar na Ucrânia, com forças terrestres e
bombardeamento de alvos em várias cidades, que já mataram mais de 350 civis, incluindo crianças,
segundo Kiev. A ONU deu conta de mais de 100 mil deslocados e mais de 660 mil refugiados na Polónia,
Hungria, Moldova e Roménia.

O ataque foi condenado pela generalidade da comunidade internacional e a União Europeia e os Estados
Unidos, entre outros, responderam com o envio de armas e munições para a Ucrânia e o reforço de
sanções para isolar ainda mais Moscovo.
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Airbnb oferece alojamento temporário gratuito para até 100 mil
refugiados em fuga da Ucrânia - Postal do Algarve
Qualquer pessoa interessada em disponibilizar as suas casas para esta causa, pode
ajudar.Qualquer pessoa interessada em disponibilizar as suas casas para esta causa,
pode ajudar.

A Airbnb e a Airbnb.org anunciaram, esta segunda-feira, que vão oferecer “alojamento temporário
gratuito para até 100 mil refugiados em fuga da Ucrânia”. Qualquer pessoa interessada em disponibilizar
as suas casas pode fazê-lo.

“Hoje, a Airbnb e a Airbnb.org anunciam que a Airbnb.org irá disponibilizar alojamento temporário gratuito
para até 100 mil refugiados em fuga da Ucrânia. Estas estadias serão financiadas pela Airbnb, Inc, por
doações para o Fundo para Refugiados da Airbnb.org e pela generosidade dos anfitriões”, lê-se no
comunicado enviado às redações.

O co-fundador e CEO da Airbnb, Brian Chesky, o co-fundador da Airbnb e presidente da Airbnb.org, Joe
Gebbia, e o diretor de estratégia e co-fundador da Airbnb, Nathan Blecharczyk, enviaram cartas aos
líderes de toda a Europa, nomeadamente da Polónia, Alemanha, Hungria e Roménia, a oferecer apoio
para o acolhimento de refugiados dentro das suas fronteiras.

Embora a Airbnb.org esteja empenhada em fornecer alojamento temporário para até 100 mil refugiados
em fuga da Ucrânia, promete trabalhar “em estreita colaboração com os governos para melhor apoiar as
necessidades específicas do país, incluindo através de estadias de longa duração”.

E todos podem ajudar. Nos próximos dias, “a Airbnb e a Airbnb.org irão partilhar detalhes adicionais
sobre como os anfitriões e a comunidade em geral podem apoiar esta iniciativa, inclusive oferecendo
estadias gratuitas ou com desconto”.

É uma organização independente sem fins lucrativos que tem como objetivo “proporcionar estadias
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temporárias a pessoas em momentos de crise, para apoiar refugiados e outras pessoas deslocadas em
todo o mundo”.

Na semana passada, por exemplo, forneceu alojamento temporário a mais de 21 mil refugiados afegãos.
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Empresas algarvias ajudam funcionários ucranianos e dão
emprego a refugiados
Há empresas de vários setores a oferecer oportunidades de emprego aos refugiados

Empresas algarvias das mais diversas áreas, desde o setor da inovação e tecnologia ao turismo, estão a
dar apoio aos seus colaboradores ucranianos e às suas famílias e a disponibilizar-se para integrar na sua
equipa refugiados que escolham o Algarve como destino.

«Temos sido contactados por várias empresas daqui do Algarve e também há propostas vindas do
Norte. Vamos apresentar estas propostas às pessoas, quando elas estiverem cá, e elas vão decidir o
que querem», revelou ao Sul Informação Igor Korbeliak, presidente da Associação de Ucranianos no
Algarve, que também já deu conta de que os primeiros refugiados devem chegar ao Algarve nos
próximos dias.

Esta não é, como se percebe, uma realidade que se viva apenas no Algarve, mas que se estende a todo
o país.

Na segunda-feira, o Governo lançou a iniciativa “Portugal for Ukraine”, que visa «apoiar os cidadãos da
Ucrânia que pretendem, por razões de conflito armado e humanitárias, residir em Portugal».

Este programa tem várias dimensões, entre as quais a do emprego. Para isso, foi lançado um formulário
online através do qual as empresas podem manifestar ao Instituto do Emprego e de Formação
Profissional (IEFP) a intenção de contratar pessoas que estejam a fugir da guerra.
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Segundo anunciou ontem Ana Mendes Godinho, ministra do Trabalho e da Segurança Social, já foram
carregadas no site do IEFP mais de 2000 ofertas de emprego, que serão depois traduzidas para
ucraniano.

A associação empresarial Algarve Evolution foi das primeiras a tomar a iniciativa e a questionar os seus
membros sobre a disponibilidade de integrar pessoas vindas da Ucrânia nas suas equipas.

«Nós já temos entre 15 a 20 vagas de emprego, em áreas como o desenvolvimento tecnológico,
project management e uma série de funções. Houve várias empresas que demonstraram interesse em
acolher e contratar», disse ao nosso jornal Miguel Fernandes, presidente desta associação que reúne
empresas algarvias da área das novas tecnologias.

«Também estamos em articulação com outras redes a nível nacional, porque não faz sentido cada um
estar a trabalhar para o seu lado», acrescentou.

Mas esta autêntica onda de solidariedade vai bem mais longe do que simples ofertas de emprego. Há
empresários empenhados em ajudar funcionários a trazer familiares da Ucrânia e a acolhê-los no
Algarve.

«Para já, o que estamos a fazer é a tentar perceber quais são as necessidades dos ucranianos que
trabalham connosco e das famílias deles. É importante, antes de tudo, ajudar os que nos estão próximos
e as suas famílias, que estão a tentar sair e ainda não conseguiram chegar à Polónia», ilustrou ao Sul
Informação João Soares, diretor do D. José Beach Hotel, em Quarteira, e delegado da Associação
Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) no Algarve.

«Temos estado a conversar com os nossos funcionários. Temos seis ucranianos aqui no nosso hotel.
Logo que tenham a certeza de que tipo de ajuda é que as suas famílias precisam, tudo faremos, dentro
das nossas possibilidades, para lhes dar o apoio necessário», assegurou.

A partir do momento em que estas pessoas e outros refugiados que possam vir para o Algarve estejam
instaladas e com a sua situação estabilizada – «as pessoas não vão chegar aqui e começar a trabalhar
no dia seguinte, como é óbvio» -, este empresário, bem como outros sócios da AHP, terão «toda a
abertura para os integrar nas nossas equipas».

«E é para ganharem o mesmo que qualquer outro trabalhador com as mesmas funções, não haverá aqui
nenhum aproveitamento», salientou João Soares.

O empresário não tem qualquer dúvida de que estas são pessoas que se adaptarão rapidamente e que
podem ser uma mais valia.

«A generalidade dos hotéis da região tem ucranianos nas suas equipas. São uma comunidade muito forte
no Algarve e que está muito bem integrada», referiu.

Também a Timing, uma das maiores empresas de trabalho temporário do Algarve, já veio a público
anunciar que irá ajudar os seus colaboradores ucranianos.

«A Timing Portugal irá contactar todos os atuais e antigos colaboradores de nacionalidade ucraniana, que
ainda são bastantes, informando a nossa disponibilidade para os ajudar e dar apoio em tudo o que
estiver ao nosso alcance», publicou nas redes sociais Ricardo Mariano, o proprietário da empresa.
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Também a União de Misericórdias de Portugal apelou aos seus membros de todo o país para que vissem
qual a disponibilidade que teriam para acolher cidadãos ucranianos nos seus quadros, trabalho que o
Secretariado das Misericórdias do Algarve já está a realizar, como Armindo Vicente, o seu presidente, já
havia revelado ao Sul Informação.
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São Brás de Alportel avança com Plano de Ajuda Humanitária
SOS Ucrânia - Postal do Algarve
A Câmara Municipal manifestou desde a primeira hora, junto da Embaixada da Ucrânia
em Portugal, todo o apoio que estivesse ao alcance do Município para apoiar esta
comunidade tão significativa no concelho.A Câmara Municipal manifestou desde a
primeira hora, junto da Embaixada da Ucrânia em Portugal, todo o apoio que estivesse ao
alcance do Município para apoiar esta comunidade tão significativa no concelho.

O executivo da Câmara de São Brás de Alportel aprovou um Plano de Ajuda Humanitária para apoiar as
pessoas ucranianas afetadas pela guerra.

Esta segunda-feira em reunião de Câmara Municipal, a vice-presidente, Marlene Guerreiro, que tem
responsabilidade na área social, foi a porta voz do executivo municipal a tempo inteiro, para dar a
conhecer o plano que já está a avançar no terreno e que mereceu a concordância unânime de todos os
elementos do executivo.

Comungando da mesma preocupação, na ocasião, os vereadores em regime de não permanência,
eleitos pelo PSD na Câmara Municipal, apresentaram também uma proposta com algumas ações que já
se encontravam integradas no Plano.

A Câmara Municipal manifestou desde a primeira hora, junto da Embaixada da Ucrânia em Portugal, todo
o apoio que estivesse ao alcance do Município para apoiar esta comunidade tão significativa em São Brás
de Alportel.

Através dos Serviços Sociais, que prontamente avançaram para o terreno, de modo a apurar as
necessidades da população, a Câmara Municipal colocou em funcionamento um Balcão SOS Ucrânia, que
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está a funcionar no Centro de Apoio à Comunidade, onde funciona também o Centro Local de Apoio à
Integração de Migrantes (CLAIM).

Este serviço vai acolher pedidos de apoio, nomeadamente por parte da comunidade ucraniana no
alojamento de familiares e amigos, bem como por parte de refugiados.

Pode aceder ao Balcão na Rua Serpa Pinto 27 ou através dos contactos: 289 840 020
/ [email protected].

Também esta segunda-feira, entrou em funcionamento, no Pavilhão Municipal, o ponto de recolha de
bens para ajuda a enviar para a Ucrânia, através da DOINA – Associação de Romenos e Moldavos do
Algarve e da Associação de Ucranianos do Algarve. Esta recolha conta com o apoio da Rede de
Voluntariado “São Brás Solidário” da Junta de Freguesia, de toda a Rede Social Local e da comunidade
ucraniana.

Coordenada pelo município, a rede social local integra as mais diversas entidades locais, e está a
trabalhar de forma articulada, para conhecer o mais atempadamente possível as necessidades do povo
ucraniano e da comunidade ucraniana residente.

A Rede Psicossocial composta por técnicos de múltiplos serviços está mobilizada para apoiar crianças e
jovens das comunidades ucranianas e russas.

O Município encontra-se a desenvolver esforços, em conjunto com parceiros sociais locais na procura de
espaços e respostas que possam ser ativados no acolhimento a refugiados da Ucrânia e já disponibilizou
a frota de transportes municipais para recolha e entrega de bens, bem como para outras ações
humanitárias.

Estão agendadas para os próximos dias reuniões do Grupo Social, da Plataforma Local de Ajuda
Alimentar e de outras estruturas, na procura de unir esforços e sinergias nesta Missão Solidária que está
a unir a comunidade são-brasense, uma vez mais exemplar na sua resposta.

Outras ações de solidariedade podem seguir-se neste Plano, revisto a par e passo com o evoluir da
situação.
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