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Turismo com reservas de voos 500% acima: “A guerra na
Ucrânia valoriza o destino Portugal”  - Postal do Algarve
Na apresentação da quarta edição do Prémio Nacional de T urismo, o ministro Siza Vieira
afirmou que "a guerra na Ucrânia valoriza o destino Portugal".Na apresentação da
quarta edição do Prémio Nacional de T urismo, o ministro Siza Vieira afirmou que "a
guerra na Ucrânia valoriza o destino Portugal".

Portugal pode sair beneficiado, em termos turísticos, com o conflito que opõe a Rússia à Ucrânia.
Segundo os principais responsáveis pelo sector do turismo, a distância para o palco da guerra e o facto
de Portugal ser o terceiro país mais seguro do mundo são fatores que transmitem confiança aos
mercados emissores. Reconhecendo ser “ainda cedo” para uma avaliação final sobre os impactos da
guerra, os primeiros indicadores confirmam o otimismo dos dirigentes turísticos e não colocam em causa
as metas de recuperação para 2022. Após um mês de conflito entre a Ucrânia e a Rússia, e apesar de
nos primeiras dias se ter registado uma retração da procura, com um abrandamento nas reservas e no
número de voos, “todos os indicadores atuais, baseados em reuniões com companhias aéreas e
operadores turísticos, apontam para valores muito próximos de 2019, o melhor ano de sempre para o
turismo nacional”, garante Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital. “As
reservas que temos de voos para abril estão 500% acima do que tivemos no ano passado”, reforça Luís
Araújo, presidente do Turismo de Portugal, destacando ainda que, “a nível de capacidade aérea, estamos
entre os 80% e os 90% do que tivemos em 2019 e todas as semanas temos informações de
companhias que estão a reforçar as operações e que estão a olhar para outras opções de ligações para
Portugal”.

Um dos casos é a easyJet, que na última semana anunciou a criação de quatro novas rotas para
Portugal. São estes dados que levaram o ministro Siza Vieira a afirmar, durante a apresentação da
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quarta edição do Prémio Nacional de Turismo (PNT), que “a guerra na Ucrânia valoriza o destino
Portugal”: os “turistas internacionais estão à procura de destinos seguros, onde tenham a certeza de
que as suas férias não serão perturbadas por qualquer interferência externa”. António Trindade,
presidente do grupo hoteleiro PortoBay, reforça esta ideia, relembrando a circunstância de o “leste da
bacia do Mediterrâneo estar a sofrer com falta de turistas, com destaque para países como a Croácia, a
Bulgária, a Roménia e até a Turquia, existindo, por isso, uma derivação para procurar o oeste, onde nos
encontramos”. O empresário, recentemente distinguido com o Prémio Carreira do guia “Boa Cama Boa
Mesa”, apresenta números para esta movimentação turística: “Em março, nos nossos seis hotéis na
Madeira a taxa de ocupação tem rondado os 90%.” Já João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve, assinalou serem “muito animadoras” as reservas já feitas para este ano. Disse ainda estarem
planeadas novas rotas e novos serviços para o verão e que os números da taxa de ocupação média, por
quarto, em fevereiro, rondou os 40,2%. Em 2019 era, no mesmo mês, de 43,3%. “Posso dizer que
88% das ligações a mercados emissores estão asseguradas já para este verão. Dos 23 países para os
quais tínhamos ligações, só não vamos ter para a Hungria e, infelizmente, para a Ucrânia. Até tínhamos
uma operação bem interessante, mas, devido à realidade que todos conhecemos, não é expectável”,
explicou o responsável pelo turismo algarvio.

Para 2022 ser um ano perfeito é necessário, afirmou Luís Araújo, restabelecer “a confiança do
consumidor, porque quando falamos de uma guerra na Europa é difícil explicar que estamos numa ponta
e que o conflito é na outra”. Mesmo equacionando “o aumento dos custos com os materiais, a inflação e
a perda de poder de compra em mercados importantes como a Alemanha ou o Reino Unido, a confiança
das companhias aéreas e dos operadores em Portugal promete um ano excecional”. Também Luís Pedro
Martins, presidente da Região de Turismo do Porto e Norte, salientou que a “localização geográfica
privilegiada de Portugal, aliada à marca de segurança, serão atrativos suficientes para mercados de
proximidade, bem como os de longa distância, como o Brasil ou os Estados Unidos”. Mas para que tal
aconteça, refere Luís Araújo, “é preciso começar a reconhecer os certificados de vacinação e de
recuperação do cliente americano e canadiano, uma vez que Itália, Espanha e França já o fazem”.

“A imagem de Portugal está muito forte”, assumiu o presidente do Turismo de Portugal, que sustenta o
otimismo com a forte mudança do sector realizada nos últimos dois anos. E prova disso é o número de
participantes no PNT, que ultrapassou as 400 candidaturas. Já na quarta edição, o PNT — cujo
lançamento da versão 2022 aconteceu esta semana — tem como objetivo motivar os agentes
económicos, bem como a divulgação dos melhores projetos e experiências em áreas como o turismo
sustentável, inovador e inclusivo. Apesar de todo este otimismo, Luís Araújo reconhece existirem
questões “preocupantes”, como a falta de mão de obra, que só se resolve “trazendo pessoas de fora,
pelo menos no imediato”. E nesse campo assume ter boas notícias, uma vez que o “acordo com a CPLP
para simplificar vistos para trabalhadores e o acordo entre Portugal e a Índia vão colmatar algumas
faltas”. Obviamente, espera que “os refugiados que chegam da Ucrânia vão também ser mão de obra
para o sector”.

O QUE É

O Prémio Nacional de Turismo (PNT) destaca os melhores e dá visibilidade a projetos com valor no
sector do turismo em Portugal. A iniciativa do Expresso e do BPI conta com o alto patrocínio do
Ministério da Economia e da Transição Digital, o apoio institucional do Turismo de Portugal, IP e com o
apoio técnico da Deloitte

CATEGORIAS

Turismo Autêntico Projetos que apresentam oferta abrangente e equilibrada do ponto de vista territorial,
bem como da utilização de recursos locais

Turismo Gastronómico Projetos que se destaquem por oferta gastronómica diferenciada e autêntica,
alicerçada na valorização e promoção da gastronomia regional e nacional

Turismo Inclusivo Projetos que promovam um reforço da relação com o consumidor, através da
comunicação ou de iniciativas que visem a sua inclusão e fidelização

Turismo Inovador Projetos que apresentem uma oferta inovadora e a utilização de ferramentas e meios
digitais para a comunicação, distribuição e análise do desempenho
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Turismo Sustentável Projetos que se distingam pela sustentabilidade ambiental, económica e
responsabilidade social subjacentes à estratégia de médio/longo prazo

DATAS MAIS IMPORTANTES

Candidaturas – 1 abril a 31 maio

Avaliação – 1 junho a 31 setembro

Reunião de comités e júri – outubro

Entrega de prémios – dezembro

CANDIDATURASabout:blank

Para se habilitar a vencer o PNT apresente a sua candidatura entre 1 de abril e 31 de maio de 2022.
Acompanhe tudo AQUI
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Saiba o que deve ter em conta se viajar nas férias da Páscoa
Antes de viajar é preciso estar atento a diversos condicionamentos, causados não só pela
pandemia, mas também ao actual cenário de guerra. Deixamos-lhe algumas
recomendações para que possa viajar sem constrangimentos.

Com as férias da Páscoa a chegar muitas famílias optam por viajar e aproveitar um pouco deste tempo
livre para lazer, visitar outros familiares e amigos.

Mas antes de viajar é preciso estar atento a diversos condicionamentos, causados não só pela
pandemia, mas também ao actual cenário de guerra.

Deixamos-lhe algumas recomendações para que possa viajar sem constrangimentos:

Analise a situação epidemiológica do país de destino, tenha atenção à cobertura de cuidados de saúde e
verifique se existe um consulado nesse país, bem como a facilidade em regressar a Portugal. Aquira ou
renove o Cartão Europeu de Seguro de Doença para poder ter acesso aos cuidados de saúde. Avalie se
tem condições para prolongar a permanência no país de destino, caso ocorra alguma circunstância e a tal
seja obrigado. Verifique a data de validade do seu cartão de cidadão. Apure se os cartões de débito e de
crédito são validos no país de destino. Verifique a validade do seu passaporte, caso seja necessário,
atendendo aos requisitos de cada país. Certifique-se, junto da companhia aérea ou agência de viagens,
da precisão de adquirir um visto para entrar no país de destino. Pode também fazê-lo através do email:
vistos@mne.pt ; Avise os seus familiares onde irá ficar e faculte alguns contactos, como por exemplo do
hotel, caso ocorra algum imprevisto durante a viagem.

Já sabe se enfrentar algum problema com a sua viagem, seja cancelamento, perda de bagagem,
overbooking, entre outros saiba que a DECO pode ajudá-lo.
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Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do
endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via Skype. Siga-nos nas
redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e Youtube!
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Nestlé Professional estabele parceria para ficar mais próxima dos
profissionais do canal HORECA
A Nestlé Professional e a AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal) firmaram hoje um protocolo que marca o início de uma colaboração de
proximidade entre ambas as entidades, que tem como objectivo adicionar valor aos
diferentes sectores representados por esta associação, nomeadamente pastelarias,
restaurantes e hotéis.

A Nestlé Professional e a AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal)
firmaram hoje um protocolo que marca o início de uma colaboração de proximidade entre ambas as
entidades, que tem como objectivo adicionar valor aos diferentes sectores representados por esta
associação, nomeadamente pastelarias, restaurantes e hotéis.

Para a Nestlé Professional, esta parceria é uma oportunidade de contactar directamente os profissionais
dos sectores para os quais desenvolve marcas, produtos e serviços, assim como dar a conhecer as mais
recentes inovações desenvolvidas pela marca e sentir o “pulsar” das necessidades do sector Horeca e
dos seus clientes, procurando sempre adequar a oferta das diversas marcas à sua conveniência.

A Nestlé Professional torna-se, assim, um dos grandes patrocinadores da AHRESP para 2022, estando
incluída no acordo a participação em vários eventos da associação durante o ano. O arranque aconteceu
na Bolsa de Turismo de Lisboa, onde a Nestlé Professional marcou presença com várias actividades de
grande sucesso no stand da AHRESP. A Nestlé Professional estará ainda presente, com a AHRESP nas
conferências Mercado de Trabalho, Transição Digital e Sustentabilidade, e nos eventos Prémios AHRESP,
Gastronomia e Congresso AHRESP.

Para Victor Manuel Martins, director Ibérico da Nestlé Professional: «A Nestlé tem o maior prazer em
iniciar esta parceria com a maior e mais relevante associação do canal HORECA em Portugal. É uma
oportunidade de troca de sinergias que a todos beneficia: empresários, profissionais e consumidores. No
actual contexto desafiante para este sector a união e a partilha de conhecimento só pode trazer bons
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frutos».

Carlos Moura, vice-presidente da AHRESP, considera que «depois de dois anos de pandemia, a AHRESP,
este ano, vai realizar um ambicioso programa de eventos, procurando estimular a atividade económica
nos setores que representa. A Nestlé Professional disponibilizou-se desde logo a acompanhar-nos neste
trajeto. Este protocolo marca o início de uma expectável longa e profícua relação.»
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AHETA considera importante reforço do posicionamento de Rita
Marques dentro do novo governo | Ambitur
A direção da AHET A, presidida por Hélder Martins, emitiu hoje um comunicado sobre a
composição do novo governo no qual refere que “numa primeira análise, em relação aos
futuros ministros registámos a saída do competente ministro Siza Vieira, profundo
conhecedor das empresas e do turismo, e que desenvolveu um bom trabalho no governo
anterior”, adiantando ainda que “não encontrámos ainda, entre os ministros
apresentados, ninguém com profunda sensibilidade para um setor da economia que tanto
contribui para o PIB nacional, gerando postos de trabalh

A direção da AHETA, presidida por Hélder Martins, emitiu hoje um comunicado sobre a composição do
novo governo no qual refere que “numa primeira análise, em relação aos futuros ministros registámos a
saída do competente ministro Siza Vieira, profundo conhecedor das empresas e do turismo, e que
desenvolveu um bom trabalho no governo anterior”, adiantando ainda que “não encontrámos ainda,
entre os ministros apresentados, ninguém com profunda sensibilidade para um setor da economia que
tanto contribui para o PIB nacional, gerando postos de trabalho, receitas, internacionalização do país e
sendo tão importante para o reforço da imagem do país”.

Já no que se refere à orgânica dos secretários de Estado, a Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve regista “negativamente” a “perda enorme da importância do turismo”, que passou
a ter uma secretaria de Estado partilhada com o Comércio e Serviços. Porém esclarece que a
continuidade de Rita Marques nesta nova secretaria de Estado “é a nossa única réstia de esperança que o
setor possa ter uma interlocutora disponível, para continuarmos a trabalhar em prol da recuperação de
um setor que tão afetado foi, no período de pandemia e que necessita de todas as forças focadas na
ultrapassagem de barreiras, que possam provocar constrangimentos às empresas na nossa luta diária,
em busca do sucesso”. Por essa razão, A AHETA considera “importante o reforço do posicionamento da
Engª Rita Marques, dentro do governo”.

Na mesma nota, a associação realça ainda a expectativa do desempenho do novo ministro da Economia
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em relação à área do turismo, “a exemplo do sucedido com o anterior titular da pasta”.

E faz questão de frisar a não existência de nenhum nome do Algarve em qualquer dos cargos de
ministros e secretários de Estado, “o que revela uma clara perda de influência da nossa região, pese
embora o bom desempenho de anteriores membros do governo, oriundos da nossa região”.
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Depois dos combustíveis, o turismo: Rússia vai fechar portas a
turistas
O ministro dos Negócios Estrangeiros anunciou, esta segunda-feira, que o Kremlin está a
preparar documento para dificultar a entrada de residentes dos países "pouco
amigáveis".

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse, esta segunda-feira, que o Kremlin ia restringir a entrada no
país a residentes dos países que considera "pouco amigáveis".

"Um decreto-lei está a ser desenvolvido em resposta aos atos de países pouco amigáveis", disse Sergei
Lavrov em conferência de imprensa, deixando claro, segundo a Reuters, que os países afetados iriam ser
todos aqueles pertencentes à União Europeia, os Estados Unidos e o Reino Unido.

Segundo o responsável, o documento vai incluir uma série de restrições na obtenção de vistos russos,
necessários para a entrada do país.

Para além dos países mencionados acima, também a Austrália, o Canadá, Nova Zelândia, Japão, Coreia
do Sul, entre outros, impuseram sanções à Rússia na sequência da invasão à Ucrânia.

Recorda-se que a Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos
1.119 civis, incluindo 139 crianças, e feriu 1.790, entre os quais 200 crianças, segundo os mais recentes
dados da ONU, que alerta para a probabilidade de o número real de vítimas civis ser muito maior.

A ONU estima que cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia
neste momento.

Leia Também: Forças ucranianas reconquistam cidade de Irpin, alega autarca
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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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Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve prepara Open Week
Durante a Open Week da Escola de Hotelaria e T urismo do Algarve, que se realizará
entre os dias 30 e 31 de março, em Faro, terá a oportunidade de conhecer a escola,
participar em atividades, descobrir os cursos que existem e ser desafiado em jogos e
dinâmicas

Durante a Open Week da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, que se realizará entre os dias 30 e
31 de março, em Faro, terá a oportunidade de conhecer a escola, participar em atividades, descobrir os
cursos que existem e ser desafiado em jogos e dinâmicas. A proposta é entrar no mundo da Cozinha,
Pastelaria, Alojamento, Turismo, Restauração e Bar. 

Este ano, o programa proposto às centenas de alunos e professores que habitualmente visitam a escola
nesta iniciativa passa por “uma experiência real e sentida daquilo que constitui a estratégia de formação
da escola: Saber Fazer, Explorar e Praticar”.   

“Queremos proporcionar uma experiência única, com um programa cheio de atividades para os jovens
da nossa região. É a ocasião perfeita para dar a conhecer a nossa Oferta Formativa para o próximo ano
letivo e para despertar o interesse dos jovens para as profissões da Hotelaria, Restauração e Turismo”,
refere Paula Vicente, diretora da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve. 

Mostrar que as carreiras profissionais ligadas à Hotelaria e Turismo continuam a ser opções “com grande
futuro” é também o objetivo do evento.

A Open Week 2022 ocorre em simultâneo, de norte a sul do país, nas 12 escolas que fazem parte da
rede do Turismo de Portugal.

As candidaturas para o ano letivo 2022/23 abrem no dia 01 de abril e realizam-se através do site das
Escolas do Turismo de Portugal.  

Consulte o programa da Open Week aqui.
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(Link)
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Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão volta a promover a
Open Week - Postal do Algarve
Nos dias 29 e 30 de março, os convidados terão a oportunidade de visitar a instituição e
participar nas várias atividades que os alunos e formadores prepararam para o
efeito.Nos dias 29 e 30 de março, os convidados terão a oportunidade de visitar a
instituição e participar nas várias atividades que os alunos e formadores prepararam
para o efeito.

Após dois anos de interregno, a Escola de Hotelaria e Turismo de Portimão volta a abrir as portas ao
público.

Durante as manhãs, os visitantes receberão as boas-vindas do diretor no auditório da escola e logo de
seguida serão acompanhados por um aluno (host) que fará uma visita guiada às salas temáticas
(Sustentabilidade, Matemática, Restaurante & Vinhos, Bar & Barista, Cozinha & Pastelaria, Línguas,
Oficina Criativa e Educação Física).
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Durante a tarde do dia 29, irá decorrer a palestra “Hotelaria: até onde queres chegar”. Os oradores
Patrícia Correia, Diretora Geral do Monte Santo Resort, Rui Cristino, Diretor de Recursos Humanos do
Grupo Martinhal e Rui Nunes, Diretor de Recursos Humanos do Grupo AP Hotels & Resorts irão abordar
assuntos relacionados com o que se pretende para o futuro na área da hotelaria e do turismo e
partilharão as suas experiências com a plateia.

Para finalizar a Open Week, na quarta-feira, a sessão da tarde será dinamizada pelos alunos dos cursos
de Gestão de Restauração e Bebidas e de Gestão e Produção de Cozinha.

Nesta sessão, cujo tema é “Inovação e empreendedorismo, passaporte para o sucesso” os alunos irão
apresentar dois projetos em que estão a trabalhar desde o início do ano letivo: Re-Cork e Central Cook.
Estes dois projetos foram realizados em parceria com a Junior Achivement Portugal, com o intuito de
estimular e desenvolver nos alunos competências na área do empreendedorismo e da inovação e foram
apresentados na competição nacional, em Cascais, no dia 18 de março.

Para o diretor, Pedro Moreira, “é uma grande satisfação voltarmos a abrir as portas da nossa escola.
Esta aproximação à comunidade nesta altura é muito importante para nós, pois permite-nos apresentar
a nossa oferta formativa e partilhar com os nossos convidados um pouco do dia-a-dia dos nossos
alunos. Tudo indica que este será o nosso último Open Week, nas atuais instalações da EHT Portimão,
pois está previsto ainda este ano transitarmos para a nova escola no centro da cidade de Portimão. Esta
mudança será uma mais-valia, pois iremos estar apetrechados de melhores condições que garantirão
uma formação de excelência aos nossos alunos”

As candidaturas para o ano letivo 2022/2023 têm início a 1 de abril e podem ser efetuadas online no site
das Escolas do Turismo de Portugal.
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Páscoa em família no Algarve com alojamento gratuito para as
crianças
O Domes Lake Algarve, em Vilamoura, reabre a 9 de Abril, com um programa especial de
Páscoa focado nas famílias....

Hotel de luxo com 192 quartos e suítes, o Domes Lake Algarve, apresenta-se com uma inspiração
mediterrânica, com interiores alusivos à paisagem envolvente feita de jardins, piscinas e o lago da
propriedade.

Para a época da Páscoa o Domes Lake Algarve propõe um programa (mínimo de três noites) a pensar
nas famílias. Nesta Páscoa as crianças até aos 12 anos usufruem de alojamento gratuito. À chegada os
hóspedes são recebidos com um brinde e no quarto têm à espera uma surpresa. Ao longo da estada
haverá um desconto de 20% nos tratamentos no Soma Spa e ainda a oferta de uma atividade temática
para toda a família reservada para o dia 16 de abril. No domingo de Páscoa está previsto um late check
out até às 16h00 (sujeito a disponibilidade).

Com o seu lago de água salgada e acesso privado à Praia da Falésia, quatro piscinas, um deck de 1,2
km, que se estende pelos jardins em direção aos restaurantes, e pérgulas de observação, o Domes Lake
Algarve convida a relaxar em ambiente tranquilo, bem como para aproveitar o que a região onde se
insere proporciona, como a apanha de amêijoas e ostras, a observação de aves, a prática de vela ou a
degustação de vinhos.

Para aqueles que querem absorver a cultura local de Vilamoura, o hotel fica a uma curta distância a pé da
marina, do Parque Natural da Ria Formosa, de restaurantes, de clubes de praia e campos de golfe.

Já o Soma Spa combina métodos gregos antigos e técnicas de cura contemporâneas.

As crianças fruem do conceito “KiEPOS”, que visa fomentar um espírito eco-consciente e convida os mais
novos a plantar as suas próprias verduras, ervas e flores para uma experiência interativa e educativa,
levando estas aprendizagem de volta a casa.
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A cozinha também não foi esquecida no Domes Lake Algarve, com opções culinárias que cruzam a
herança grega dos Domes Resorts com sabores portugueses e regionais. Quer seja para saborear um
cocktail no lago, ou frescas iguarias do mar, agora confecionadas com inspiração Neo-Grega no
restaurante Topos, ou ainda através de um menu de 12 pratos com produtos frescos e sazonais no
Makris On The Lake, em harmonização com vinhos portugueses.

Preços por noite a partir de 416 euros (meia pensão para três pessoas). As reservas podem fazer-se
através do e-mail reservas@domeslakealgarve.com
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Faro aprova novos regulamentos de ruído e horários de
funcionamento de estabelecimentos - Postal do Algarve
Propostas aprovadas em reunião de câmara desta segunda-feira visam substituir
regulamentos inalterados há vários anos.Propostas aprovadas em reunião de câmara
desta segunda-feira visam substituir regulamentos inalterados há vários anos.

O Município de Faro aprovou esta segunda-feira, em reunião de câmara, o novo regulamento dos
horários de funcionamento dos estabelecimentos de estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços do concelho e o novo regulamento municipal de ruído de Faro.

“O anterior regulamento dos horários de funcionamento de estabelecimentos entrou em vigor em abril
de 2017, tendo permanecido inalterado desde então, enquanto o atual regulamento municipal de ruído
entrou em vigor no decorrer de 2012”, explica a autarquia farense em comunicado.

O primeiro destes regulamentos introduziu então “um conjunto de alterações, entre as quais a
liberalização dos horários de funcionamento de estabelecimentos de venda ao público, prestação de
serviços, restauração ou bebidas, estabelecimentos com espaço de dança ou onde se realizem
espectáculos”.

Considerando a evolução da realidade social municipal ao longo dos últimos cincos anos, o Município
entende que “importa aprovar uma revisão ao regulamento que limite os horários de funcionamento
destes espaços, de forma a evitar o agudizar de um conjunto de situações de incomodidade, já
identificadas, e ajudar a compatibilizar o uso comercial com os restantes usos urbanísticos existentes no
Plano Diretor Municipal, designadamente o uso habitacional”.
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Reflexo dessa situação é “a incomodidade sentida pela população relativa ao ruído provocado pelo
funcionamento de estabelecimentos, devido a música, com som elevado, audível da via pública, bem
como nas habitações circundantes”. Da mesma forma, a intensificação de frequência de alguns
estabelecimentos “acarretou uma aglomeração de consumidores no exterior dos mesmos, situação que
origina ruído excessivo devido à sua movimentação e permanência na via pública”.

“Além da exposição a fontes de ruído poder comprometer o repouso e contribuir para degradar a
qualidade de vida de moradores, também a aglomeração na via pública pode potenciar a existência de
situações de insegurança”, salienta o município.

Nesse sentido, por razões de segurança e de proteção da qualidade de vida dos cidadãos, o regulamento
agora aprovado “define que estabelecimentos de restauração, de bebidas ou mistos (restaurantes, cafés
ou pastelarias, entre outros) podem funcionar todos os dias entre as 06h00 e as 02h00 do dia
seguinte”.

Já os estabelecimentos de bebidas e restauração, devidamente licenciados (bares, salas de espetáculos,
teatros, cinemas, recintos de espectáculos, entre outros) podem funcionar entre as 10:00 e as 03:00
do dia seguinte, de domingo a quinta-feira, e entre as 10:00 e as 04:00, do dia seguinte às sextas-
feiras, sábados e vésperas de feriado.

Os estabelecimentos de bebidas e restauração licenciados como clubes de dança, discotecas ou similares
podem ter horários entre as 10:00 e as 03:00 do dia seguinte, de domingo a quinta-feira, e entre as
10:00 e as 05:00 do dia seguinte às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado.

Podem funcionar permanentemente, todos os dias, estabelecimentos como farmácias, nos termos da
legislação aplicável, hospitais, centros médicos, hospitais ou clínicas veterinárias; empreendimentos
turísticos ou de alojamento local; estruturas residenciais para idosos; postos de abastecimento de
combustível, entre outros.

Já estabelecimentos situados em edifícios de habitação apenas podem funcionar entre as 08:00 e as
24:00, podendo, a título excecional, adotar os horários fixados para os restantes estabelecimentos caso
obtenham o consentimento prévio do proprietário do edifício, ou a declaração de não oposição do
condomínio, tratando-se de edifício em propriedade horizontal.

Por outro lado, a autarquia farense eafirma que “o regulamento municipal de ruído visa a adoção de
procedimentos que permitam uma melhor atuação na prevenção, fiscalização e sancionamento de
práticas desconformes com o enquadramento legal, sempre numa perspetiva de melhoria contínua na
atuação dos serviços camarários em respeito pelo princípio da legalidade e promovendo a garantia dos
direitos e expetativas dos munícipes”.

Ambos os regulamentos serão agora submetidos a audiência de interessados e consulta pública, através
de publicação em Diário da República, e propostos à aprovação da Assembleia Municipal.
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