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Principais destinos económicos para britânicos em busca de sol
Uma publicação do jornal inglês T he Sun, revela dados económicos importantes para que
os britânicos possam decidir onde lhes é mais favorável fazer férias no verão 2022

Uma publicação do jornal inglês The Sun, revela dados económicos importantes para
que os britânicos possam decidir onde lhes é mais favorável fazer férias no verão 2022
De acordo com a publicação do The Sun a que o diariOnline Região Sul teve acesso, pode ler-se que pela
primeira vez desde o início da pandemia, o Reino Unido vive sem restrições e sem regras de
viagem em vigor.

Chega de testes caros ou formulários demorados de localização de passageiros, o que significa que as
férias podem ter lugar sem complicações - e por uma pechincha absoluta, sendo a principal sugestão
Turquia .
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https://www.thesun.co.uk/travel/17995866/turkey-boasts-europes-cheapest-resort/
https://www.thesun.co.uk/where/turkey/


O relatório anual Holiday Money Report dos Correios revelou que a cidade de Marmaris, na Turquia, é
o destino turístico mais barato, ocupando por isso o primeiro lugar do top ten. Como exemplo, é
destacado que uma refeição de três pratos para duas pessoas, incluindo uma garrafa de vinho, custa
apenas £ 16,02 (€ 19,09) em média.

A publicação refere também que o colapso da lira turca ajudou Marmaris a chegar ao primeiro lugar da
tabela mais económica do relatório.

Nesta tabela, o Algarve é mencionado como o terceiro destino mais económico atrás da Bulgária,
país onde o The Sun diz que se encontra a cerveja mais barata, superando todos os outros países,
incluindo Portugal, que está em 2.º no preço de consumo desta bebida.

O relatório, que analisou os custos de oito itens de férias, incluindo bebida, comida e protetor solar,
mostrou que uma cerveja local em Sunny Beach, na Bulgária , custa em média 45 centavos.

O vinho também é muito barato, sendo que um copo pequeno custa cerca de £ 1,12 (€ 1,33),
tornando-o o melhor local do mundo para bebidas baratas segundo The Sun.

2/28

https://regiao-sul.pt/tag/Algarve
https://www.thesun.co.uk/where/bulgaria/
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Entre os destinos mais baratos, o Algarve fica em 3.º lugar
Em suma, no geral, o país do Leste Europeu (Bulgária) ficou no segundo lugar mais barato, com todos
os oito itens totalizando £ 26,19 (€ 31,22).

No terceiro destino mais barato aparece o Algarve, Portugal, com £ 44,39 (€ 52,91), "o que significa
que uma fuga para a Bulgária ou para a Turquia é significativamente mais económica,
principalmente para famílias ou grupos", escreve o The Sun na sua peça de avaliação dos destinos
turísticos para férias dos britânicos.

Orlando, na Flórida, aparece nesta publicação entre os dez primeiros pela primeira vez nos 16 anos de
história da pesquisa, depois de os preços terem caído 10,1% por ano.

A Post Office Travel Money diz que as pessoas que visitam a capital mundial dos parques temáticos
encontrarão preços cerca de 22% mais baixos do que antes da pandemia.

Em Orlando, a refeição média de três pratos para duas pessoas com vinho incluído custa £ 43,50 (€
51,85) e um café custa £ 1,87 (€ 2,22).

"Aqueles que procuram uma escapadela de longo curso com orçamento limitado devem ir para a Cidade
do Cabo, na África do Sul, que é o destino mais barato fora da Europa, tendo ficado em quarto lugar no
geral, com todos os oito itens de férias totalizando £ 53,23 (€ 63,44).

"As vinícolas são abundantes e você gastará apenas £ 3,37 (€ 4.02) por um copo pequeno".

A Costa del Sol, em Espanha, ficou em sexto lugar, seguida por Mombasa no Quénia, Funchal na
Madeira e Sliema em Malta.

Mas em Reykjavik, na Islândia, Bridgetown, em Barbados, e Jumeirah, em Dubai, os custos
aumentaram mais de 20% desde o último relatório, sublinha o The Sun.
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Nick Boden, chefe da Post Office Travel Money, pede aos turistas que façam a sua lição de casa e que
avaliem bem o que lhes interessa.

“Eles precisam estar cientes de que os preços subiram acentuadamente em alguns destinos e
caíram significativamente em outros”, disse Boden.

(Link)
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Guerra lança nova incógnita sobre o turismo
O turismo português estava em alta quando, em 2019, surgiu a pandemia de covid-19,
causando uma para...

O turismo português estava em alta quando, em 2019, surgiu a pandemia de covid-19, causando uma
paralisação do sector durante quase dois anos. Agora, com a pandemia sob controlo, esperava-se uma
forte recuperação, mas a invasão russa à Ucrânia criou incerteza sobre o que se segue e tornou-se um
dos principais desafios do turismo português. “O quadro geopolítico e económico mudou e não sabemos
o que nos espera. Isso tem impacto político, económico e social e, portanto, é evidente que é uma
incógnita grande”, começou por identificar ao NOVO Cristina Siza Vieira, vice-presidente da Associação da
Hotelaria de Portugal. A este desafio juntam-se outros, como o aumento do preço dos combustíveis,
das matérias-primas, e a escassez de recursos humanos - e, segundo a responsável, a questão do custo
da energia tem também um peso. “É um desafio grande”, afirmou.

Questionada sobre se antevê uma nova crise no sector, a vice-presidente da associação assume ser
difícil responder à questão. “Em Portugal, creio que não, mas o turismo e a cultura sufocam com a
guerra”, respondeu, acrescentando que, para já, se mantêm “boas perspectivas para 2022” a nível
nacional.

A incerteza sobre os impactos desta guerra no sector é partilhada por Roberto Antunes, director-
executivo do NEST - Centro de Inovação do Turismo. “Acho que poderemos ter efeitos que levem a um
aumento da procura, por estarmos geograficamente no extremo oposto de onde está a acontecer,
neste momento, o teatro de guerra”, sublinhou, explicando que pode haver um desvio de países como a
Turquia ou a Grécia e até uma maior procura dos alemães para fazerem turismo dentro da Europa, mas
o mais distante possível da região do conflito. “Por outro lado, desta guerra podem advir outras
consequências que abafem todos estes possíveis efeitos”, acrescentou, salientando que só num
momento de maior estabilidade será possível uma melhor análise.

Turismo pós-pandemia

Além dos desafios provocados pela pandemia e, agora, pela guerra, temas como a transformação digital
ou a sustentabilidade são realidades globais que acabam por levar a transformações dentro do próprio
turismo. Para Cristina Siza Vieira, estas são tendências que já vinham a acontecer e foram evidenciadas
pela pandemia. “O que a pandemia trouxe de novo foram as viagens de maior proximidade, os aspectos
relacionados com a pegada ecológica, o acentuar do conhecimento dos próprios países e de
experimentar aquilo que é nosso”, realçou, destacando que, apesar de haver uma maior sensibilidade
para determinadas questões, é prematuro falar em modificações profundas.

“Somos mais sensíveis a questões relacionadas com sustentabilidade, responsabilidade social,
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incorporação do valor de comunidade dentro da prática do hotel, procura pela autenticidade e por
experiências que não sejam repetíveis”, descreveu. Contudo, do ponto de vista dos grupos e da procura
mais massificada, não está certa se terá existido uma alteração. “É um pouco cedo para perceber se
esta questão da higiene ou da preocupação com a pandemia veio para ficar. Creio que não”, diz.

No que à digitalização diz respeito, a responsável assume que está ainda por moldar o que será o
turismo de negócios no futuro. “Este tipo de turismo demora mais tempo a retomar... Existem ainda
algumas incógnitas no caminho. Por um lado, apesar de bem feito, o controlo da pandemia é ainda uma
variável e, por outro, muitas das reuniões passaram a fazer-se virtualmente”, explicou.

O director-executivo do Centro de Inovação do Turismo, que está responsável pelo palco da inovação na
32.ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, que arrancou esta quarta-feira após dois anos de paragem
forçada, revela que há novos cenários que podem representar oportunidades para o sector.

“Temos de ter consciência e estar abertos a todas as alterações que ocorrem ao nosso redor do ponto
de vista de comportamentos e necessidades. Vemos um aumento da procura de tipologias de turismo,
do turismo interno e também de outros formatos, para os quais Portugal tem sido altamente apelativo,
como, por exemplo, servir os nómadas digitais.”

Roberto Antunes explica que o turismo do futuro tem maior diversidade de oferta. “Tem tudo aquilo que
existia antes, se pensarmos nos primórdios de sol e mar, mas existem hoje muito mais segmentos do
que aqueles que existiam e estão pensados estrategicamente. Essa diversidade é muito boa para o
turismo”, explica.

Questionado sobre se Portugal tem capacidade para responder a estas novas formas, o responsável
assume que o país tem potencial, mas identifica também um caminho a percorrer. O facto de Portugal
ter milhares de pequenas e médias empresas com qualidade e capacidade de apelar ao turista e uma
panóplia de experiências dispersas pelo território que podem ser qualificadas e dão resposta a estas
novas tendências de turismo é a mais-valia apontada por Roberto Antunes. “Falta trabalho é no
desenvolvimento e profissionalização deste género de serviços e na componente de exposição. Isto
leva-nos para a capacidade de fazer utilização de dados, leitura de softwares ou websites que dão
informações, gerar a própria informação e ter a capacidade de entendimento da procura, das personae e
de tudo o que são produtos com potencial para ajudar a transformar os modelos de negócio”,
acrescenta.

Inovação na BTL

A 32.ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorreu até domingo, dedicou, pela primeira vez, um
palco à inovação, com o evento “What’s Next - Innovating Tourism”.

A cargo do Centro de Inovação do Turismo, o objectivo, explica Roberto Antunes ao NOVO, é aprofundar
três matérias: digitalização, pessoas e sustentabilidade.

“É necessário apostar sobretudo numa inteligência de captar todas estas transformações que acontecem
cada vez mais rapidamente no mundo. Dado que o turismo em grande escala se faz com base em
pessoas de outras origens, é um sector cuja globalização impacta imenso”, concluiu.
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“Só existe turismo sustentável se a economia que receber o
turista tiver um conjunto de boas práticas” | Ambiente Magazine
No dia em que se comemora o recurso Água, a Ambiente Magazine partilha a pequena
entrevista que a Ambitur T alks fez a Sofia Santos, CEO da Systemic, à margem da
Conferência “Smart and Green Tourism“, realizada na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa.

No dia em que se comemora o recurso Água, a Ambiente Magazine partilha a pequena entrevista que a
Ambitur Talks fez a  Sofia Santos, CEO da Systemic, à margem da Conferência “Smart and Green
Tourism“, realizada na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa.

Partindo do pressuposto que a “energia”, a “água” e os “resíduos” são das três áreas onde os impactos
no planeta são maiores, Sofia Santos considera que empresários e sociedade no geral deve saber
analisar cada consumo para, de seguida, minimizar cada um. Ao nível da energia, “optar por formas de
autoprodução e, assim, gastar menos energia e aumentar o conforto”, ou na mobilidade, “a capacidade
de ter uma oferta neutra em carbono”, exemplifica. Também na água, a responsável defende que a
prática de “utilização de água pluvial” ou mensagens de sensibilização com “dicas para poupar” o recurso
devem ser “alertas” que o setor pode transmitir constantemente ao turista. Na área dos resíduos, a CEO
da Systemic dá como exemplo, a prevalência de “alimentação local”, pois implica “menos viagens”
associadas, bem como “fortalece a economia local”. Todos estes exemplos, segundo a empresária,
encaixam-se perfeitamente no turismo, por se tratar de um setor  “atrativo” e que pode melhorar, de
forma positiva, a “experiência” de quem visita o país, a região ou o espaço.

Desta forma, caminhar no sentido de um turismo sustentável implica pensar numa série de
condicionantes, desde logo, no “tipo de edifícios que recebem os turistas”, como os “hotéis”, na “forma
como o circuito do turista pode ser neutro em carbono” ou no “tipo de comida (importada ou
exportada) que escolhe”: “Hoje em dia, falar de turismo sustentável acaba por extravasar a essência do
turismo”. Isto significa que “só existe turismo sustentável se a economia que receber o turista tiver um
conjunto de boas práticas”: “Falar de turismo sustentável é falar de países e regiões que têm de ser
sustentáveis”.
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Sendo que, em Portugal, o “edificado” e a “mobilidade” são das áreas que mais emitem CO2 para a
atmosfera, Sofia Santos defende, por exemplo, que o edifício que acolhe determinado turista deve
oferecer as melhores práticas, no sentido em que, garanta que o impacto no ambiente é negativo ou
quase nulo.

Do lado da sociedade, a CEO da Systemic acredita que a solução passaria por cada cidadão conseguir
baixar a sua pegada ambiental: “Não há dúvida que tudo isto começa na pessoa e, enquanto turista, na
forma como escolho o tipo de local ou o tipo de experiência que procuro”. Na prática, trata-se de uma
“preocupação ambiental associada ao local”, ou seja “é  procurar ofertas que façam com que o meu
bem-estar também seja partilhado com o bem-estar da região ou país e, ao mesmo tempo, pensar
como posso deixar um impacto positivo e diminuir o impacto negativo”, clarifica.

Sofia Santos foi oradora na Conferência “Smart and Green Tourism”, promovida pela Ambitur,
juntamente com a Fundação AIP, no passado dia 17 de março, quinta-feira, na BTL. A Ambitur Talks é
uma iniciativa promovida pela Ambitur, onde são entrevistados vários “players” de diversas áreas de
negócio.
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AHRESP alerta para atrasos no pagamento do apoio à
normalização da actividade empresarial
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) alertou hoje
para atrasos no pagamento da segunda tranche do Incentivo Extraordinário à
Normalização da Actividade Empresarial, atribuído pelo IEFP, e pediu o seu
processamento «urgente».

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) alertou hoje para atrasos no
pagamento da segunda tranche do Incentivo Extraordinário à Normalização da Actividade Empresarial,
atribuído pelo IEFP, e pediu o seu processamento «urgente».

«A AHRESP apela ao processamento urgente de todos os pagamentos em atraso, referentes à segunda
prestação do Incentivo Extraordinário à Normalização da Actividade Empresarial, atribuído pelo Instituto
do Emprego e Formação Profissional (IEFP)», lê-se no boletim diário enviado pela associação.

A entidade liderada por Ana Jacinto apelou para o pagamento «urgente» dos apoios que estão em
atraso, sublinhando que, «neste momento, não existem apoios à tesouraria» para as empresas do
sector.

«É da maior urgência que seja efectuada esta regularização, uma vez que o prazo de pagamento
previsto já foi largamente ultrapassado», realçou a AHRESP.

O Incentivo Extraordinário à Normalização da Actividade Empresarial é um apoio financeiro atribuído por
trabalhador que tenha sido abrangido, no primeiro trimestre de 2021, pelo apoio extraordinário à
manutenção de contrato de trabalho ou pelo apoio extraordinário à retoma progressiva de actividade, a
conceder pelo IEFP ao empregador na fase de regresso dos seus trabalhadores à prestação normal de
trabalho e de normalização da atividade empresarial.

O apoio destina-se a empregadores privados, incluindo os do sector social, que tenham beneficiado de
apoio extraordinário à manutenção de contrato de trabalho ou de apoio extraordinário à retoma
progressiva de actividade em empresas em situação de crise empresarial, com redução temporária do
período normal de trabalho, no primeiro trimestre de 2021.
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No caso de quem tem direito a apoio no valor de duas remunerações mínimas mensais garantidas (1330
euros), o pagamento é feito em duas prestações: a primeira no prazo de 10 dias úteis a contar da
aprovação da candidatura e a segunda no prazo de seis meses a contar da aprovação do pedido ou do
31.º dia consecutivo após a data de apresentação do requerimento.
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Ryanair garante que não vai cobrar sobretaxas de combustível
em 2022
Promete “as taxas mais baixas” e que “cobriu quase 80% das necessidades de
combustível até março de 2023”.
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Assembleia Municipal de Lisboa aprova "suspensão imediata" de
alojamento local na capital
Assembleia Municipal de Lisboa aprova "suspensão imediata" de alojamento local na
capital

Três meses após a aprovação camarária, a proposta foi viabilizada na Assembleia Municipal, com os
votos contra de PSD, CDS-PP, PAN, IL, MPT, PPM, Aliança e Chega, a abstenção do BE e os votos a favor
de PS, PCP, PEV, Livre e dois deputados independentes do Cidadãos por Lisboa (eleitos pela coligação
PS/Livre).

Apresentada pelos vereadores do PS e do Livre na Câmara de Lisboa, em 17 de novembro de 2021, a
proposta para a "suspensão imediata da autorização de novos registos de estabelecimentos de
alojamento local, por um prazo de seis meses, sem prejuízo da sua renovação por igual período, até à
entrada em vigor da alteração ao Regulamento Municipal do Alojamento Local", foi aprovada pelo
executivo camarário em 15 de dezembro.

A iniciativa foi viabilizada pela câmara com nove votos a favor (cinco vereadores do PS, dois do PCP, um
do Livre e um da vereadora independente Paula Marques, eleita pela coligação PS/Livre), a abstenção da
vereadora do BE e sete votos contra dos eleitos da coligação Novos Tempos (PSD/CDS-
PP/MPT/PPM/Aliança), que governa a cidade sem maioria absoluta.

A proposta aprovada agora pela Assembleia Municipal inclui as alterações apresentadas pelos deputados
do PS, em 08 de fevereiro, ao documento viabilizado pela câmara, na sequência do parecer jurídico dos
serviços do município, o que motivou o adiamento da apreciação da iniciativa neste órgão deliberativo.

Uma das alterações tem a ver com a aplicação da medida, para que passe a ser "nas freguesias onde se
verifique um rácio entre o número de estabelecimentos de alojamento local e o número de fogos de
habitação permanente igual ou superior a 2,5%, atual ou que se venha a verificar no decurso da
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suspensão", sem prejuízo das zonas de contenção em vigor.

 

A aplicação deve ser feita com base nos dados do peso do alojamento local relativo ao alojamento
familiar clássico nas 24 freguesias da cidade de Lisboa, em que são 14 as que apresentam um rácio
superior a 2,5%, nomeadamente Santa Maria Maior (52%), Misericórdia (39%), Santo António (26%),
São Vicente (16%), Arroios (14%), Estrela (11%), Avenidas Novas (7%), Alcântara (5%), Belém (4%),
Campo de Ourique (4%), Parque das Nações (4%) e Penha de França (4%), Ajuda (3%) e Areeiro
(3%), de acordo com a proposta do grupo municipal do PS.

Neste âmbito, o grupo municipal do BE propôs que a suspensão de novos registos de alojamento local,
até à entrada em vigor da alteração ao regulamento do setor, se deveria aplicar a toda a cidade, por
considerar que "esta atividade concorre diretamente com a função de habitação e é um dos fatores que
mais contribui para a crise na habitação que afeta as famílias da cidade de Lisboa", mas a proposta ficou
prejudicada.

 

SSM // VAM

 

Lusa/fim
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Hotelaria está de luto com o falecimento de Jorge Almeida -
Postal do Algarve
Considerado “um dos grandes hoteleiros de Portugal” muitos são os que por ele nutrem
grande respeito e admiração.Considerado “um dos grandes hoteleiros de Portugal”
muitos são os que por ele nutrem grande respeito e admiração.

Jorge Almeida, director-geral dos hotéis Vidago Palace Hotel & Pedras Salgadas SPA & Nature Park,
faleceu esta terça-feira, vítima de enfarte, com 53 anos.

As reações à sua partida inesperada não se fizeram esperar, considerado “um dos grandes hoteleiros de
Portugal” muitos são os que por ele nutrem grande respeito e admiração.

Este profissional, que residia em Vilamoura, contava com uma longa carreira na hotelaria,
nomeadamente em Espanha, tendo passado por unidades como o Villa Padierna Thermas Hotel, em
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Málaga; e o Asia Gardens Hotel & Spa, em Alicante. Em Portugal, destaque para o Vale d’Oliveiras Quinta
Resort & Spa, o Praia d’EL Rey Marriott Golf & Beach Resort, o Vila Sol Spa & Golf Resort e o Lapa
Palace.

Jorge Almeida era casado com Katya Bauval, diretora executiva de Vendas e Marketing do Vila Vita Parc
& Spa no Algarve, e deixa uma filha com 15 anos, Ainoa Almeida, atleta de alta competição de ginástica
acrobática.

À família e amigos de Jorge Almeida, o POSTAL endereça as mais sentidas e sinceras condolências neste
momento de grande dor.
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Hong Kong pode abandonar política 'zero casos' de covid-19
Chefe do executivo de Hong Kong anunciou o alívio de restrições nos voos internacionais
e menos tempo de quarentena.

A política de “zero casos” em Hong Kong parece estar a sofrer um aligeiramento, depois de ter sido
anunciado o fim das restrições de voos a pelo menos nove países e a redução das quarentenas em
hotéis, um conjunto de alívios que parecem indicar que o país está a preparar-se para abandonar estas
restritas medidas de contenção.

A partir do dia 1 de abril, os residentes de Hong Kong com o esquema vacinal completo ou que tenham
um teste de PCR negativo poderão viajar para países como Reino Unido, Austrália, Canadá, França, Índia,
Nepal, Paquistão, Filipinas e Estados Unidos, ficando agora com as mesmas restrições dos turistas que
chegam a Hong Kong: obrigatoriedade de uma quarentena de sete dias num hotel, uma redução de 14
dias ao que era anteriormente impostos.

A chefe do executivo de Hong Kong, Carrie Lam, explicou que o fim das proibições de voos chega numa
altura que estes nove países enfrentam uma situação que “não é pior” do que a de Hong Kong, disse
Lam, esta segunda-feira, a jornalistas, reconhecendo a ansiedade que as restrições causaram a cidadãos
de Hong Kong retidos no exterior.

As regras de distanciamento social serão flexibilizadas em três fases, a partir de 21 de abril. Nesta
primeira fase, será ainda afetada o número de pessoas que se podem reunir em público ao mesmo
tempo, a utilização de máscara em espaços fechados e a forma como empresas e locais de espetáculos
funcionam. As escolas, entretanto, vão poder retomar as aulas presenciais, a partir de 19 de abril.

Contudo, a chefe do executivo de Hong Kong reforçou que estas medidas poderiam ainda ser alteradas.
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“As pessoas podem estar insensíveis aos números positivos da covid”, alertou, citada pelo Guardian.
“Peço a toda a população que seja mais paciente com estas novas regras. Se o número de casos de
covid-19 continuar a diminuir nas próximas quatro semanas, poderemos retomar a vida normal”,
afirmou.

A epidemiologista da Universidade de Sydney, Alexandra Martiniuk, disse ao jornal inglês que estas novas
políticas “parecem sinalizar o afastamento do plano ‘zero casos’”, apontando para como todos os países
que enfrentaram vagas da variante Ómicron tiveram grandes dificuldades a controlar as infeções. “Apesar
de manter as proteções da saúde pública, Hong Kong parece estar pronta para abandonar a ideia de
‘zero casos’”.

Apesar indicar um sinal positivo para o futuro do desenvolvimento de Hong Kong, especialistas indicam
que as flexibilizações das regras de quarentena estão muito atrasadas em relação aos restantes países
asiáticos. “Os alívios parecem confirmar a reabertura de Hong Kong, mas o ritmo a que vai acontecer
ainda é uma incógnita”, disse o economista Gary Ng, ao Al Jazeera.

“Se Hong Kong não encontrar uma maneira de fechar a lacuna com outros concorrentes, o atual ritmo
de reabertura pode não impedir a saída de talentos. A vantagem comparável mais importante de Hong
Kong está nos seus fluxos livres de capital e pessoas. Sem isso, é certo que Hong Kong perde a sua
competitividade”.

Em menos de três meses, Hong Kong registou quase um milhão de casos e 4 600 mortes, muitas entre
idosos não vacinados. Segundo diferentes estimativas, metade dos 7,4 milhões de habitantes já foi
infetada. O número de casos diários tem diminuído nos últimos dias, abaixo dos 20 mil.
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Covid-19. Nova Zelândia anuncia fim de algumas restrições
A Nova Zelândia anunciou hoje que vai levantar algumas restrições impostas contra a
covid-19 durante as próximas duas semanas, à medida que o surto da variante Ómicron
começa a diminuir.

A primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, disse que as pessoas já não vão precisar de ser
vacinadas nem digitalizar códigos QR para entrar em lojas, restaurantes e bares a partir de 04 de abril.

Os trabalhadores de algumas áreas de atividade, como professores, agentes da polícia e empregados de
mesa, também deixam de precisar de estar vacinados, embora a exigência se mantenha para
prestadores de cuidados de saúde e cuidadores de idosos, trabalhadores fronteiriços e agentes de
correção.

A partir de sexta-feira, vai também desaparecer a restrição que limitava a 100 pessoas grupos ao ar
livre. Isso vai permitir que alguns concertos e eventos desportivos, como maratonas, sejam retomados,
reunindo, por enquanto, um máximo de 200 pessoas.

Muitos espaços fechados continuam a exigir o uso de máscara, incluindo lojas, transportes públicos e
salas de aula, para crianças com 8 anos ou mais.

Jacinda Ardern sublinhou que as medidas impostas pelo Governo nos últimos dois anos para limitar a
propagação do coronavírus salvaram milhares de vidas e ajudaram a economia.

"Mas, embora tenhamos sido bem sucedidos, também tem sido muito difícil", admitiu.

"Todos tiveram de desistir de algo para que isto funcionasse, e alguns mais do que outros", reconheceu a
primeira-ministra.

As mudanças significam que muitas restrições serão removidas antes de os turistas começarem a
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regressar à Nova Zelândia.

No início de março, o Governo anunciou que os turistas australianos seriam recebidos de volta a partir de
12 de abril e os turistas de muitos outros países, incluindo Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, a
partir de 01 de maio.

Até ao início da pandemia da covid-19, altura em que a Nova Zelândia impôs alguns dos controlos
fronteiriços mais rigorosos do mundo, o turismo internacional representava cerca de 20% do rendimento
estrangeiro da Nova Zelândia e mais de 5% do produto interno bruto (PIB).

A Nova Zelândia continua a registar uma taxa elevada de infeções e hospitalizações devido ao novo
coronavírus desde o início da pandemia, com uma média de 17 mil casos registados todos os dias.

A covid-19 causou mais de seis milhões de mortos em todo o mundo desde que o coronavírus SARS-
CoV-2, foi detetado no final de 2019 em Wuhan, no 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 passado, na África do Sul.

Leia Também: Nova Zelândia impõe sanções à Rússia e suspende consultas bilaterais

O Notícias ao Minuto é um dos nomeados da edição de 2022 dos Prémios Marketeer, na categoria de
Digital Media. As votações decorrem até ao próximo dia 31 de maio.
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Hotelaria algarvia estima superar na Páscoa ocupação de 2019
O setor indica que as perspetivas de reservas, quer para a Páscoa, quer para o verão,
estão acima das de 2019, e com um crescimento do preço.

As expectativas da hotelaria algarvia para a Páscoa são "positivas" e a ocupação deve superar níveis
prévios aos registados antes da pandemia de covid-19, estimou esta quarta-feira o presidente da
principal associação hoteleira do Algarve, Hélder Martins.

Segundo disse à Lusa o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA), "as perspetivas de reservas, quer para a Páscoa, quer para o verão, estão acima das de 2019,
e com um crescimento do preço, ou seja, sem recorrer a baixas de preço"

O presidente da AHETA afastou a ideia "habitualmente passada" de que a região "está cheia" de turistas
nesta altura do ano, afirmando que "o Algarve está longe de estar cheio na Páscoa" e que conta com
uma "capacidade de alojamento grande" para o período de 15 a 17 de abril que ainda pode ser utilizada. 

"Está com ocupações previstas acima de 2019, mas com grande capacidade ainda para acolher aqueles
que quiserem cá vir", salientou, escusando-se a avançar números relativos à ocupação esperada para o
fim de semana da Páscoa nos hotéis e empreendimentos algarvios.

"A pergunta que temos feito é como estão a coisas para os próximos tempos? Não pedimos que nos
digam se estão cinco ou 10 por cento acima. Agora, quando os dados estão acima dos de 2019, na
mesma altura do ano, é significativo, porque, de então para cá, foi tudo a descer. Portanto, o
pensamento continua a ser positivo", afirmou.

Eleito em janeiro como presidente da AHETA - substituindo no cargo Elidérico Viegas, que presidia à
associação desde a sua fundação, em 1995 -, Hélder Martins sublinhou que estas perspetivas são
"transversais em relação às várias categorias" e "não são só uma coisa que se verifique nas [unidades
de] cinco estrelas ou de três estrelas".
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Questionado sobre uma maior prevalência de algum dos principais mercados emissores de turistas na
procura pela região naquele período, Hélder Martins respondeu que a tendência é semelhante, embora
reconhecendo a importância do turismo nacional e espanhol para o turismo algarvio nesta época do ano.

"Todos os mercados estão a reagir bem e não se pode dizer que haja apenas um mercado a disparar e
os outros a baixar. Estão todos a reagir mais ou menos de forma idêntica", assegurou, frisando que a
recuperação de ligações aéreas para a região, depois das restrições motivadas pela pandemia, também
contribui para uma possível melhoria face a 2019.

O dirigente da associação empresarial algarvia afastou ainda, de momento, qualquer influência negativa
na procura pela região motivada pela guerra na Ucrânia, iniciada a 24 de fevereiro com a entrada em
território ucraniano de forças militares da Rússia, que cercam atualmente várias cidades, incluindo a
capital Kiev.

"Até ao momento não sentimos isso, mas, obviamente, é uma situação a ter em conta, porque pode
piorar de um momento para o outro. Mas neste momento não cremos que haja sentimento de medo de
viajar nem nada disso", afirmou.

Na opinião de Hélder Martins, o facto de o conflito ser no leste europeu "pode ajudar a motivar pessoas
a escolher destinos no sul da Europa, em detrimento de outros", com "maior proximidade" à Ucrânia,
como a Turquia ou destinos asiáticos.
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Ocupação por quarto no Algarve em fevereiro fica 7,2% aquém
de 2019 - Postal do Algarve
A Associação de Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve (AHET A) divulgou os
dados relativos à ocupação hoteleira da região no último mês e indicou que a “taxa global
média por cama foi de 29,9%”, valor 10,4% abaixo do registado em fevereiro de 2019.A
Associação de Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve (AHET A) divulgou os
dados relativos à ocupação hoteleira da região no último mês e indicou que a “taxa global
média por cama foi de 29,9%”, valor 10,4% abaixo do registado em fevereiro de 2019.

A taxa de ocupação média por quarto no Algarve foi, em fevereiro, de 40,2%, menos 7,2% do que no
período homólogo de 2019, o último ano sem a atividade económica afetada pela pandemia de covid-
19, segundo a AHETA.

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) divulgou os dados relativos à
ocupação hoteleira da região no último mês e indicou que a “taxa global média por cama foi de 29,9%”,
valor 10,4% abaixo do registado em fevereiro de 2019.

“A variação homóloga verificada é justificada pela pandemia provocada pelo vírus covid-19, cujo impacto
na hotelaria começou a sentir-se no início do mês de março de 2020. A taxa de ocupação média nos
últimos 12 meses quedou-se nos 37,7%”, revelou ainda a AHETA no comunicado em que fez a
divulgação dos dados mensais de fevereiro de 2022.

Quanto a zonas geográficas, as principais subidas na ocupação por quarto foram sentidas em
Lagos/Sagres, com mais 54,1%, e em Tavira, com mais 35,1%, enquanto as principais descidas
afetaram as áreas de Monte Gordo/Vila Real de Santo António, com menos 39,5%, Carvoeiro/Armação
de Pera, com menos 28,0%, e Albufeira, com uma descida de 26,5%, referiu a AHETA.

“A zona de Faro/Olhão foi a que registou a taxa de ocupação mais elevada, com 57,7%, enquanto a
mais baixa ocorreu na zona de Monte Gordo/Vila Real de Santo António, com 31,3%”, quantificou.
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A associação empresarial algarvia avançou também que, por categoria, as principais quebras verificaram-
se nos hotéis e aparthotéis de quatro estrelas e nos aldeamentos e apartamentos turísticos de três
estrelas, com menos 25,0% e menos 5,9%, respetivamente.

Em sentido inverso, completou, foram registadas subidas nos hotéis de três e duas estrelas (mais
25,5%) e nos de cinco estrelas (mais 14,3%).

“Os aldeamentos e apartamentos turísticos de cinco e quatro estrelas foram os que registaram a taxa de
ocupação mais alta (26,9%). A ocupação mais baixa ocorreu nos hotéis e aparthotéis de quatro estrelas
(21,0%)”, acrescentou a AHETA.

A associação algarvia destacou ainda que os mercados emissores de turistas que mais subiram em
fevereiro, face ao período homólogo de 2019, foram o português (mais 20,8%), o espanhol (mais
29,2%) e o francês (mais 19,2%), enquanto as maiores descidas foram sentidas nos mercados do
Reino Unido (menos 18,7%) e da Alemanha (menos 36,8%).
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Algarve ainda abaixo de 2019
Ocupação Hoteleira
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Lançado concurso público para construção de subestação elétrica
em Olhão - Postal do Algarve
A intervenção “permitirá disponibilizar aos passageiros uma alternativa de transporte
público ambientalmente sustentável, mais rápida e com maior comodidade, ao serviço das
populações e turistas na região do Algarve”, sublinha a Infraestruturas de Portugal.A
intervenção “permitirá disponibilizar aos passageiros uma alternativa de transporte
público ambientalmente sustentável, mais rápida e com maior comodidade, ao serviço das
populações e turistas na região do Algarve”, sublinha a Infraestruturas de Portugal.

A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou o concurso público para a construção de uma subestação de
tração elétrica em Olhão, empreitada cujo valor base é de 8,5 milhões de euros, divulgou esta terça-feira
a empresa.

O procedimento, publicado na segunda-feira em Diário da República, tem como objeto a conceção e
construção daquela subestação, que servirá o troço entre Faro e Vila Real de Santo António, no âmbito
da eletrificação da Linha do Algarve.

Em comunicado, a IP adianta que a empreitada envolve um investimento estimado em 8,5 milhões de
euros, estando integrada no programa de modernização e requalificação da Rede Ferroviária Nacional,
Ferrovia2020, cofinanciado pela União Europeia.

“O empreendimento de eletrificação da Linha do Algarve visa dotar com tração elétrica (no sistema 25
kV – 50 Hz) os troços Tunes-Lagos e Faro-Vila Real de Santo António, capacitando esta infraestrutura
ferroviária com melhores níveis de operação, fiabilidade e segurança”, lê-se na nota.
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A intervenção “permitirá disponibilizar aos passageiros uma alternativa de transporte público
ambientalmente sustentável, mais rápida e com maior comodidade, ao serviço das populações e turistas
na região do Algarve”, sublinha a IP.

No início de março, a IP anunciou que já tinha assinado o contrato para a eletrificação do troço entre
Tunes e Lagos, no valor de 25 milhões de euros, que irá eletrificar os 45 quilómetros de linha que servem
Silves, Lagoa, Portimão e Lagos.

O troço entre Faro e Tunes já se encontra eletrificado e os trabalhos nos restantes dois troços – entre
Faro e Vila Real de Santo António, já em curso, e entre Tunes e Lagos – vão permitir que possam ser
utilizadas “composições mais modernas, confortáveis e rápidas, reduzindo o tempo de percurso entre
Lagos e Vila Real de Santo António em 25 minutos”.

A eletrificação da linha ferroviária do Algarve está a ser feita em duas empreitadas, uma que abrange o
troço entre Vila Real de Santo António e Faro, já em curso e que deverá estar concluída em 2023, e
outra no troço entre Tunes e Lagos.

Esta última, de acordo com a IP, irá trazer “importantes benefícios ao nível da segurança, eficiência,
qualidade de serviço e sustentabilidade ambiental” na totalidade dos 140 quilómetros de extensão da
Linha do Algarve.

A eletrificação é feita com financiamento comunitário de 85%, através do programa COMPETE 2020,
conclui a IP.
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Feira de emprego da Universidade do Algarve vai ajudar
estudantes e diplomados a entrar no mercado de trabalho -
Postal do Algarve
A academia algarvia pretende que a UAlg Careers Fair continue a ser um evento de
referência, mantendo a alta taxa de empregabilidade dos seus diplomados.A academia
algarvia pretende que a UAlg Careers Fair continue a ser um evento de referência,
mantendo a alta taxa de empregabilidade dos seus diplomados.

A quinta edição da UAlg Careers Fair, feira de emprego da Universidade do Algarve (UAlg) realiza-se na
próxima quinta-feira. A iniciativa tem como objetivo contribuir para a entrada de estudantes e
diplomados da UAlg no mercado de trabalho, facilitando-lhes a procura de emprego e o desenvolvimento
de uma carreira profissional.

A academia algarvia pretende que a UAlg Careers Fair continue a ser um evento de referência, mantendo
a alta taxa de empregabilidade dos seus diplomados.

Os estudantes e diplomados da UAlg terão a oportunidade de contactar as empresas e instituições
presentes e assistir às suas apresentações, quer através da plataforma do evento, quer presencialmente,
no Complexo Pedagógico do Campus de Gambelas, uma vez que irá decorrer em formato híbrido.

A Universidade do Algarve (UAlg) tem atualmente cerca de 9 mil estudantes, 19% dos quais
internacionais, oriundos de mais de 84 nacionalidades, onde se destaca o Brasil, país com maior
representatividade, ultrapassando os 700 estudantes.

Com 42 anos de existência, aparece pela quarta vez no ranking do Times Higher Education (THE) Young
University Rankings 2021, que analisa o desempenho de instituições de ensino superior criadas há 50
anos ou menos, destacando-se no indicador que avalia a projeção internacional.

O Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 2021 selecionou a Universidade do Algarve
em seis áreas científicas: Gestão Turística e Hospitalidade (posição 76-100); Oceanografia (posição
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151-200); Ecologia (posição 301-400); Ciências Agrárias, Ciências da Terra e Ciências Farmacêuticas
(posições 401-500).

Em 2020 integra pela primeira vez o Times Higher Education Impact Rankings, que avalia o desempenho
e contributo das universidades para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU,
colocando-se na posição 201-300, entre 766 Instituições de Ensino Superior, de 85 países, que
cumpriram os requisitos de inclusão.

A UAlg oferece cursos de formação inicial e pós-graduada, nas suas diversas áreas de formação: Artes,
Comunicação e Património; Ciências Sociais e da Educação; Ciências e Tecnologias da Saúde; Ciências
Exatas e Naturais; Economia, Gestão e Turismo; Engenharias e Tecnologias.

A sua localização privilegiada junto ao Aeroporto Internacional de Faro e o grande número de novas
rotas aéreas de ligação às principais cidades portuguesas (Porto e Lisboa) e europeias, bem como as
excelentes condições que a UAlg e a região têm para oferecer, fazem com que, cada vez mais, a
Academia do Sul do país adquira um estatuto central e internacional.
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