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Portugal tem 3 mil vagas para brasileiros trabalharem no verão
europeu
Oportunidade para trabalhar na Europa! A falta de mão de obra está fazendo com que
Portugal faça campanha para atrair trabalhadores brasileiros para aproveitar no setor de
turismo, durante o verão europeu.

O presidente da Associação de Turismo do Algarve, João Fernandes, disse ao Portugal Giro que precisa
de aproximadamente três mil trabalhadores para hotelaria, gastronomia e serviços relacionados com o
turismo.

Em 2021, brasileiros chegaram a acumular até três empregos devido à falta de mão de obra na região.

Apelo

Para cobrir essa defazagem,  Fernandes faz um apelo aos brasileiros. Ele diz precisar tanto de
trabalhadores quanto de turistas do Brasil para ajudar na retomada do setor.

“Meu apelo aos brasileiros é: venham trabalhar, conhecer e estudar no Algarve, que é um bocado do
Brasil em Portugal. Àqueles que trabalhavam aqui e foram embora na pandemia, chegou a hora de
voltar” disse Fernandes, que também espera preencher as vagas com imigrantes de outras
nacionalidades.

Fernandes informou que a ocupação hoteleira na Páscoa foi de 90%. A previsão para o verão, segundo
ele, é superar ou chegar perto dos números de 2019, o último ano antes da pandemia de Covid-19.

“Precisamos garantir mão de obra para hotéis, restaurantes, agências de turismo e locadoras de
automóveis. São três mil pessoas de imediato, porque estamos falando de uma perspectiva a nível de
2019, quando batemos recorde de 21 milhões de pernoites em hotéis e nove milhões de passageiros no
aeroporto de Faro” garantiu Fernandes.

Reajuste nos salários

Apesar dos esforços recentes para atrair população e trabalhadores durante todo o ano, os baixos
salários seguem como obstáculo, mas isso vem melhorando.

“As empresas começaram a subir os salários porque há falta de recursos humanos, o que já aconteceu
antes. E também porque começam a ganhar alguma perspectiva sobre a saúde financeira após dois anos
difíceis. A Páscoa já foi boa” afirmou Fernandes.

Veja algumas vagas para o setor de turismo do Algarve aqui.

(Link)
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https://emprego.trovit.pt/emprego-turismo-em-algarve
https://www.sonoticiaboa.com.br/2022/04/21/portugal-3-mil-vagas-brasileiros-trabalharem-verao-europeu
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A Agência Europeia para a Segurança da Aviação emitiu um alerta
preocupante
Há risco de aviões civis serem abatidos acidentalmente

A agência Europeia para a segurança da aviação emitiu um alerta preocupante. Há risco de aviões civis
serem abatidos acidentalmente a identificação errada de alvos é comum em cenários de guerra, por isso
mesmo este organismo da União Europeia alerta para o aumento do risco para a aviação civil. Este tipo
de ataques pode acontecer tal como o jogo correu também em guerras anteriores. Temos connosco,
neste CNN Breaking News o coronel Fernando Montenegro, especialista militar, boa noite, obrigado por
estar aqui connosco, . olhamos. 1º lugar para mariupol vimos aqui o Pentágono dizer que tem existido.
Movimentações nas últimas horas das tropas russas, mais para sul da cidade, o que é que isto pode
indicar. Acredito que os russos a situação de mariupol para lhe já está resolvida a a U. Os elementos do
batalhão Azov e a grande suspeita de têm vários ocidentais ali dentro também que estavam a combater
ao lado ucraniano teve aquela não complexo que as pessoas entendam com para construir na época da
União Soviética ou da resistente à bomba de as pessoas têm uma relativa segurança nee e,
provavelmente se preparar para passar bastante tempo ali. Agora, o João Sousa neste não precisam,
fica tá muita cabeça Carvalho pode ser quase que um combate não medieval de como se fazia na Idade
média cerca de uma a uma cidade espera morrem de fome e de sede ou sempre serem, portanto, muito
dificilmente acredita que os soldados russos tentassem uma entrada efetiva nas instalações desta forma,
eu acho completamente desnecessária que o aluno não representa nenhum tipo de ameaça parar pelos
ou seja, até porque é essa proposta que foi feita de Straw cá civis, porque o medo é que a viu o
consumo de água Serra uma coisa desse tipo na Liga Marateca evento de Beja, ela e que os terroristas a
descascar aparecer chega, são crianças, ETC ou sem o negou ser contra só quando é que tem tudo o
que querem agora é a opção da passou-se em dia não o russo ferro assume a gente a querer ver o
russo como ocidental em tem um modo de e falando a rendição acredita que isso vai acontecer por
parte destes elementos do batalhão Azov que ainda estão na na Siderurgia. Deixa só o seja já avisou
que pretende, digamos por cento dá os os militares do batalhão Açor, Ah e também os mercenários que
tiverem lá e que peso que eu capítulo a A o protocolo adicional das Convenções de Genebra e de 77 e de
alguma proteção para mim cenários capturado seja historicamente anos tem direito a via da direita com
medo dessas coisas, mas também na na na na e da guerra, o Bassano e julgado pelo peixe que
capturam tão o que o Coelho já a prancha ou seja se este cenário, eles vão eliminar e eu acho que o o
os mandatários de Azov e os mercenários que estão lá dentro, eles têm 2 opções ou nas morre em
combate, tendo e se suicida, porque eu ouço acho que não vai deixar de cobrar nada daquele dia. E
olhando para estas localidades que já estão sobre o domínio russo seja mariupol onde a isto ainda existe
esta pequena bolsa de resistência seja quer-se anos já mais perto da Crimeia no Norte, a zona mais a
norte da da zona da Crimeia acredita que, numa eventualidade de uma negociação de paz, alguma vez,
a Rússia estaria disposta a abdicar destes territórios. A dizer que nem o russo depois que o top e eu não
sei nem está lá com tropa na Moldávia tem tropa lá não seita do Sul. Sai-se primeiro, falhou com o pai e
filho quem deixar tropa nem o o o modo russo de Hagi é historicamente o osso é assim , tão, esse
coador ano e de terra que vai de que e são até de um baile vai ocupando aquele olha que é boa e poderá
avançar mais do que quer se temos visto alguns é a única lei, uma vez que se o vento não pode ser
inocente a ponto de já está aqui. Não se deita às vezes para se acha que o mundo é um filme de
Hollywood, em que eu os nossos heróis são invencíveis e eu o apoio de toa e a A personalização do mal
nem são a chuva quase infantil a estão assim tem muita gente a Albânia se o Inag e a gente tem que ter
uma coisa todo o monumento, a NATO vai energia nos relatórios à rua sem medo. Todo o mundo e
porquê, o que é que o COI, mas estamos em 2 bolhas uma bolha de narrativa e que essa bolha é o é
praticamente o sócios côta o que se diz daquele lado, por exemplo, confessa que, na semana passada
se adaptava na Polónia, vai ser com apoiadas lá estão para lá do que negar pelos paredes pelos amigos
da rua se eles estão bombeira, não tomo nada porquê. Hoje conta normal está a controlar a informação
que ser tá está tudo controlado do lado de cá menos controlado, mas a gente ver, por exemplo, não
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existem jornalistas nossos ocupando as tropas jogou-se até porque a complicada de fazer fala mal do
Porto seguro para existe liberdade em direção a Moscovo também é mais complicado, por exemplo,
estava para ir para moscou preocupam 9 de Maio, as pessoas me disseram, olha aqui fala mal do poto
vai , preso, eu te Pego na Lei de dentro do quarto de hotel Beau mete o pé na porta para os prender o
que é que acha que vai acontecer efetivamente neste 9 de Maio, se 9 de , Maio, tradicionalmente hoje,
os anos faz uma demonstração de força com o que lhe abriu militar a desfilarem nos fazem de . um. Eu
eu acredito que pode fazer algum tipo de inovação seu. Existe esse esse essa escalada da guerra,
resolver e claro a guerra generalizada a que o que é um que e que e a esteja a apoiar a. É um troço
muito perigoso, mas existem condições perante aquilo que é sua análise do que se passa no terreno
para não declarando uma guerra formal à Ucrânia, outra das . hipóteses. Será a reclamar uma vitória
desta desta guerra, existe condições perante aquilo que que analisa daquilo que é o terreno neste
momento, o lar algum tipo de vitória. Por exemplo, a Ucrânia. Para não PSD basta não se vende. Agora,
eu não imagino a Rússia a aceitar a RDP para o Corunha na todo o mundo sabe em relação a russa e o
que é que ela tem para jogar ao lado de Paula e fecha a torneira do gás e é isso que ela joga na então a
russa ela precisa na minha leitura, resolveu o as pendências que ela tem uma recupere a o príncipe ao
ativo de que a União Soviética deixou na Ucrânia, ou seja, CPH àquelas onde tão baixo o corredor é que
a recessão e a Crimeia acabando é o principal ativo da União Soviética procurada por quem avança tem
mais de 2 terços do parque ceder hoje que do Parque industrial da produção de energia e o resto da da
da Ucrânia é um país agrário pobre a tão e o aumento vai pesar muito tarde a ajuda, dados cedidos para
dizer ao país propriamente dito agora, se a Rússia se sentir muito ameaçadas que ele é capaz de boa
pega aqui a é o dessa e você fica sem saída, porque vai ser ocupado muito complicado.
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Campanha da ANP|WWF quer devolver a água à Serra do
Caldeirão
Em 2019 a ANP|WWF lançou o projeto “Plantar Água”, que tem como principal objetivo o
restauro ecológico das áreas afetadas pelo incêndio florestal da Catraia, que devastou
cerca de 25.000 hectares de floresta em 2012 na Serra do Caldeirão. Até ao momento, a
iniciativa levou à plantação de mais de 50 mil árvores e arbustos mediterrânicos em 100
hectares da região.

Com o objetivo de devolver a água à Serra, e de recuperar a qualidade dos habitats, biodiversidade e
ecossistemas, a organização juntou-se à Região de Turismo do Algarve para lançar uma nova campanha
de outdoors, que vão estar expostos em Loulé e em São Brás de Alportel. Estarão também disponíveis
cartazes e folhetos informativos nos Postos de Turismo de Faro e Tavira. Através desta campanha,
pretende-se não só disseminar as boas práticas implementadas junto dos proprietários florestais,
comunidade técnica e científica e entidades locais e regionais, como também sensibilizar a comunidade
local na preservação ativa da sua floresta.

Para assegurar a continuidade e expansão deste projeto, a ANP|WWF está neste momento empenhada
em encontrar mais financiamento que permita o restauro ecológico da região.
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Filme do Turismo do Porto e Norte vence galardão de Ouro em
Nova Iorque
O filme promocional do T urismo do Porto e Norte arrecadou o galardão de ouro - Gold
T rophy - no New York Festival T V & Film Awards e entra agora na corrida para melhor do
mundo.

O filme promocional do Turismo do Porto e Norte, que foi apresentado em outubro de 2021, venceu um
Gold Trophy no New York Festival TV & Film Awards, considerado um dos mais importantes e
prestigiados concursos internacionais de audiovisual. Mas não fica por aqui: entra agora na corrida para
ser o melhor do mundo, com uma pitada de humor e provocação na personagem Ofélia de Souza, que
veste o papel de embaixadora da região.

“The Majestic Adventures of Ofelia de Souza” arrecadou o Gold Award na categoria Corporate Image,
tendo sido distinguido com a pergunta “Porquê escolher Porto e Norte de Portugal para o seu evento?”,
entre 275 finalistas de mais 40 países em competição.

O presidente do Turismo do Porto e Norte, Luís Pedro Martins, considera que esta distinção “nos coloca
agora na corrida a melhor filme promocional de turismo do mundo; o que a acontecer, reforça o retorno
muito positivo para o destino que já estamos a obter com estas conquistas, nomeadamente em
mercados estratégicos, como é por exemplo os EUA”. Luís Pedro Martins acredita mesmo que este
prémio acontece numa altura decisiva de retoma da atividade e, logo, “num momento fantástico para a
região e respetivos players”.

O filme, uma curta de cerca de três minutos de duração, está direcionado para o segmento de Meeting &
Industry, com assinatura da Kobu Agency e “tem sido um importante veículo de promoção da região
para esta vertente turística que esteve praticamente parada durante o período agudo da pandemia”,
sublinha o Turismo do Porto e Norte, num comunicado enviado às redações.

Esta curta promocional dá a conhecer a “extravagante Ofélia de Souza, uma experiente organizadora de
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eventos e epicurista de 72 anos, num distinto papel de embaixadora do Turismo do Porto e Norte”. A
personagem guia-nos “pelo melhor que o destino tem para oferecer, abarcando outros segmentos
turísticos, da cultura ao património, passando pelas belezas naturais e paisagística”, ainda de acordo com
a mesma nota.

“The Majestic Adventures of Ofelia de Souza” já arrecadou muitos outros prémios, como aconteceu em
cinco categorias diferentes no festival nos EUA Vegas Movie Awards, ou no Gothamite monthly film
awards 2021, no Kiez Berlin Film Festival 2021 e no Manhheim Arts and Film Festival 2021.
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Acórdão do Supremo não põe em causa novas licenças
Tribunal proíbe, mas nada impede de pedir licença conforme a lei

 

O sector do Alojamento Local (AL) está em sobressalto com um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça
(STJ) que permite a proibição da atividade em prédios de habitação.

A decisão, que uniformiza jurisprudência, tem impacto na relação entre privados — condóminos —, mas
não se aplica às licenças de AL existentes ou futuras. Ponto assente é o facto de que a partir de agora
um único condómino pode pedir em tribunal o encerramento de um AL, pois o tribunal entende que a

atividade não é compatível com o uso de habitação. A regra atinge os apartamentos mas não se aplica a
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atividade não é compatível com o uso de habitação. A regra atinge os apartamentos mas não se aplica a
moradias. A decisão cria uma aparente contradição: o tribunal proíbe, mas nada impede de se fazer um

registo conforme a lei do sector. Para já, nem o Governo nem a Assembleia da República fizeram
qualquer démarche para a necessária clarificação da lei.

“A decisão não coloca em causa a validade dos registos de AL existentes ou futuros”, afirma Pedro
Morais Vaz, advogado sénior do escritório Vieira de Almeida (VdA). Explica que a dimensão administrativa

não é afetada, na medida em que o regime aplicável exige apenas que para obter um registo de
estabelecimento de AL o imóvel em causa disponha de uma autorização de utilização válida e adequada

(não tomando parte sobre se a mesma se deve destinar a habitação, serviços, turismo ou outra
finalidade). Para o advogado, o STJ reconhece mesmo que a licença de utilização emitida para uma

fração com destino à habitação “não é contrária a uma utilização no âmbito do regulamento legal do
alojamento local”, como se pode ler no acórdão.

Porém, lembra Morais Vaz, quando uma pessoa constitui a propriedade horizontal, não é obrigada a
mencionar o fim a que se destina cada fração — habitação, serviços, comércio. “O entendimento do STJ

é o de que a inclusão dessa menção (facultativa) no título constitutivo não deve ser entendida como
uma mera repetição do uso urbanístico admitido para o imóvel, mas como algo mais, sendo então

necessário interpretar o alcance da palavra ‘habitação’ num contexto condominial”, explica.

No acórdão, o STJ entende que “o sentido normal do destino ‘habitação’ […] não poderá deixar de ser o
de que a sua função económico-social é servir de fogos ou de residência para pessoas e agregados
familiares, proporcionando-lhes o sossego, a tranquilidade, a segurança e o conforto requeridos por
qualquer economia doméstica”, elementos que, no entender do tribunal, não estão presentes numa

atividade como a do AL.

Deste modo, para o STJ o uso de habitação não permite o AL, e, se algum condómino o fizer, qualquer
dos outros pode pedir o encerramento. “É o mesmo que ter um café numa fração de habitação. É um
uso não-compatível com o conceito de habitação, e, nessa medida, qualquer condómino pode exigir o
fim da atividade”, vinca Morais Vaz. No caso de não-cumprimento e se o caso for levado à justiça, o

tribunal poderá aplicar multas diárias até que cesse a atividade de AL.

Para o advogado da VdA, a decisão aplica-se teoricamente a todo o AL, incluindo apartamentos,
estabelecimentos de hospedagem (onde se incluem os hostels) e os tradicionais “quartos”. Porém, a sua

aplicação aos hostels levanta algumas interrogações, dado que o licenciamento deste tipo de
estabelecimentos obriga a autorização prévia do condomínio. Já em relação aos quartos, embora haja
rotação de pessoas, o proprietário continua a viver na fração, pelo que será mais difícil sustentar que o

uso dado à fração não é compatível com o de habitação.

Quanto à alteração legislativa de 2018 que permite que a maioria dos condóminos peça junto da
autarquia a suspensão do registo, o STJ entende que em nada afeta a decisão, na medida em que se

trata de um meio alternativo de tutela administrativa que se pode exercer a posteriori.

8/42



JORNAL I

06/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3100

REACH: 14000

Restauração. Empresários preocupados com escassez de mão de
obra e inflação
Organismo internacional disse que em Portugal há uma oferta de 85 mil postos de
trabalho no turismo.
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Volta ao mundo
O turismo mundial viveu o pior ano de sempre em 2020
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Tráfego aéreo subiu 76%
O tráfego aéreo mundial recuperou em março deste ano
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Groundforce - Candidato do Koweit tem músculo financeiro e
admite ter a TAP como parceiro
Grupo koweitiano quer ter uma gestão portuguesa e afirma que se comprar a
Groundforce é para investir e fazê-la crescer
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VIDA ECONÓMICA
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AHP contra taxa turística nos Açores
A AHP - Associação da Hotelaria de Portugal lamenta a aprovação de uma taxa turística
nos Açores pela Assembleia Legislativa Regional que, no seu entender, vai agravar o
preço pago pelos turistas nas suas deslocações a Portugal, sem criar benefício para o
próprio turista e para o destino
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VIDA ECONÓMICA
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Estudo comparativo entre o Alojamento local em Portugal e
Espanha
Por Paula Xabregas
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VIDA ECONÓMICA
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Alojamento Local está a ser inviabilizado pelas contradições
legais
PROCURA TURÍSTICA DE ALOJAMENTO ULTRAPASSA NÍVEIS PRÉ-PANDEMIA
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ANA não fez obras antirruído
Falha promessa de insonorizar 513 fogos e 23 edifícios “sensíveis”
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JORNAL ECONÓMICO
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Ryanair na Madeira: rota de Lisboa é a mais popular
Em termos de operações, há dois voos diários a partir de Lisboa e um voo a partir do
Porto
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Trabalhar no turismo perdeu glamour?
Ouvimos duas instituições privadas de referência no Algarve sobre a "falta de pessoas
para trabalhar" na região.
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O Alojamento Local é compatível com a habitação?
Eduardo Miranda vs Romão Lavadinho
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AMBITUR
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Retoma da atividade turística nacional: “Este presente vem
embrulhado por grandes desafios” | Ambitur
Os agentes económicos da atividade turística insistem na mesma tecla: é necessária uma
decisão face ao “novo” aeroporto de Lisboa, continuando a acusar o Governo de um
divórcio anunciado com uma atividade económica essencial para a sustentação da criação
de riqueza do país. Ao apontar do dedo da Confederação do T urismo de Portugal, da
Associação dos Hotéis de Portugal e de outras congéneres, juntou-se a ADHP –
Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal, durante a tomada de posse dos novos
corpos sociais.

Os agentes económicos da atividade turística insistem na mesma tecla: é necessária uma decisão face
ao “novo” aeroporto de Lisboa, continuando a acusar o Governo de um divórcio anunciado com uma
atividade económica essencial para a sustentação da criação de riqueza do país. Ao apontar do dedo da
Confederação do Turismo de Portugal, da Associação dos Hotéis de Portugal e de outras congéneres,
juntou-se a ADHP – Associação dos Diretores de Hotéis de Portugal, durante a tomada de posse dos
novos corpos sociais.

Fernando Garrido, atual presidente da ADHP, começou o seu discurso indicando que “claramente a
expectável e tão ansiada retoma está aí. Mas a verdade é que este presente vem embrulhado por
grandes desafios, sendo os diretores de hotel os verdadeiros motores desta nova realidade”. De acordo
com o responsável, “embora os números ainda não o demonstrem claramente, a verdade é que os
sinais a montante revelam que, a partir do segundo trimestre, o turismo está em plena atividade. As
companhias áreas estão cerca de 15% acima da capacidade normal para este período. Abril foi um dos
melhores meses dos últimos anos do setor, na maioria dos casos superando mesmo o ano de 2019”.
Refere o responsável que, no entanto, “este crescimento não está a ser acompanhado devidamente pela
tutela, com o tão falado e ‘batido’ tema do aeroporto (de Lisboa)”. Para Fernando Garrido, “perderam-
se dois anos de pandemia e, para além disso, recuámos na solução – que não está em causa se era boa
ou má, mas uma não decisão é sempre uma má decisão”.
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Outra das questões que tem preocupado o turismo é relativamente ao SEF, adiantando o novo
presidente da ADHP que “o «não funcionamento do SEF», é outro dos grandes problemas. À chegada
aos diferentes aeroportos nacionais, o nosso primeiro «seja bem-vindo!» é dado com elevados tempos
de espera, de horas, por falta de operacionais do SEF para controlo da identidade dos turistas”.

Concluindo, o responsável indica ser evidente que “não podemos almejar superar os números de 2019
e, depois, as estruturas de suporte ao turismo não estarem preparadas para acompanhar este
crescimento”.

Voltando-se para um dos problemas estruturais da atividade, o diretor hoteleiro refere que “a ausência
de recursos humanos é outro e, quiçá, o nosso maior problema. Neste momento, os diretores de hotel
estão a deparar-se com uma escassez de recursos humanos que põe em causa a operacionalização das
unidades que dirigem e de que não há memória igual”.

Para Fernando Garrido, este problema com o qual a hotelaria e o turismo no geral se deparam, tem
várias dimensões. A primeira, ao nível de uma remuneração desajustada, assentea sobre a premissa de
reconhecimento financeiro dos clientes, pelo serviço prestado. Indica o interlocutor que aqui a ADHP está
a levar a cabo um estudo entre os profissionais do meio que permita obter indicadores que sirvam de
guideline ao setor para se criar novos modelos de remuneração, assentes sobre premissas atuais. Numa
segunda dimensão, considera a ADHP que está em causa um “ajuste da vida pessoal, com a profissional.
Os profissionais deixaram de ver as remunerações como o principal fator motivacional; a possibilidade de
terem uma maior disponibilidade para a sua vida social é um fator motivacional grande, e esta
disponibilidade passa, por exemplo, por uma carga horária diária diferente”. A terceira dimensão
verificada diz respeito à existência de uma necessidade de tornar as profissões do meio turístico e
hoteleiro novamente atraentes e, para que tal aconteça, é fundamental repensar a abordagem aos
recursos humanos. A quarta dimensão, considera o responsável, passa pela continuação da aposta na
formação, através das escolas profissionais e superiores, que tem vindo a ser feita e, na nossa opinião,
bem, mas com espaço de progressão. Por fim, Fernando Garrido enfatizou a dimensão que incide no
reconhecimento das profissões a montante com a valorização dos recursos humanos qualificados, na
majoração aquando da reclassificação das unidades hoteleiras, conforme foi proposto pela ADHP.

Relembrou o diretor hoteleiro que “a função de diretor hotel é altamente especializada e ampla em
termos de responsabilidade e competência. Não é possível continuar a menosprezar esta profissão, que
é o garante da qualidade das unidades hoteleiras e, consequentemente, do sucesso do turismo, que foi e
é expectável que seja novamente o grande motor de recuperação económica do país. O caminho para a
ordem dos diretores de hotéis é o percurso natural no sentido deste reconhecimento”.

Relativamente a atual mandato da ADHP, os pilares de sustentação foram enumerados pelo orador,
sendo os principais:

32/42



POSTAL

05/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Governo exige mas para o SEF não é necessário: Turistas dos
EUA têm de fazer teste covid para entrar em Portugal - Postal do
Algarve
Não se sabe ao certo se os norte-americanos precisam de continuar a apresentar teste à
chegada além de prova de vacina. Por tabela, as companhias aéreas continuam a exigir
os dois documentos no embarque.Não se sabe ao certo se os norte-americanos precisam
de continuar a apresentar teste à chegada além de prova de vacina. Por tabela, as
companhias aéreas continuam a exigir os dois documentos no embarque.

São regras confusas, as que ainda prevalecem para a entrada em Portugal de cidadãos dos Estados
Unidos e do Canadá, apesar de estes serem considerados dos mercados mais importantes para a
recuperação turística no país esperada em 2022.

Portugal continua a ser neste campo um dos países mais restritivos da União Europeia, exigindo aos
turistas norte-americanos, mesmo vacinados, um teste covid à chegada, quando em países como
Espanha, França, Alemanha, Grécia ou Itália não precisam de o fazer.

“É algo que devia ser pensado e revisto, pois notam-se os efeitos na prática. Um norte-americano
quando viaja escolhe destinos que tenham as regras simplificadas e opta pelas situações mais fáceis”,
considera Graça Didier, secretária-geral da Câmara de Comércio Americana em Portugal (AmCham
Portugal).

“Não podemos desleixar a situação da saúde, mas não me parece ajustado haver aqui regras mais
apertadas que em outros países da UE, e estando todos em concorrência na captação de turistas
americanos. Todas as barreiras que dificultem estas viagens e que possam ser dispensadas devem ser
eliminadas”, reitera a responsável da câmara de comércio luso-americana.

O presidente do Turismo de Portugal, Luis Araújo, lembra que os Estados Unidos e Canadá geraram um
milhão de hóspedes e foram o sexto principal mercado em 2019, sendo considerados “mercados de
longa distância fundamentais para a retoma este ano”, em especial por deixarem um maior volume de
receitas.

A prioridade deverá ser a de “não perder competitividade em relação a outros destinos europeus”,
garantindo que o país é competitivo “a nível de acessibilidades, e também a nível de condições de
viagens”, frisa ainda o presidente do Turismo de Portugal.

Mas será mesmo necessário um turista americano apresentar teste covid, além de ceritificado de vacina
para entrar em Portugal? É o que consta nas regras, mas não é esse o entendimento do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que não está a proceder à ficalização de teste covid aos norte-
americanos que chegam a Portugal com comprovativo de vacina, por considerar que esse tipo de
controle não é aplicável.

“Não é ajustado haver aqui mais barreiras às viagens que em outros países da UE, e estando todos em
concorrência na captação de turistas americanos”, considera Graça Didier, secretária-geral da Câmara de
Comércio Americana em Portugal

Contactado pelo Expresso, o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) remete a resposta sobre as
regras que se aplicam aos turistas norte-americanos para o despacho do Governo que saíu a 22 de abril,
que também envolve os ministérios da Defesa Nacional, da Administração Interna, da Economia e do
Mar, da Saúde e das Infraestruturas e Habitação
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Este despacho de 22 de abril veio liberalizar as entradas no país de “todos os passageiros,
independentemente da sua origem ou da finalidade da viagem”, bastando a apresentação de
comprovativo de vacina ou recuperação reconhecido pela UE sem “qualquer requisito adicional” – ou
seja, teste – .ou emitido por país terceiro “em condições de reciprocidade”. Caso não tenham certificado
de vacina, os passageiros deverão apresentar um teste covid negativo.

A questão é que o certificado emitido pelos EUA ainda não consta como equivalente na lista da UE, pelo
que a interpretação geral é que os norte-americanos têm de apresentar teste covid à chegada, mesmo
estando vacinados – o que é, de resto, a regra aplicada para entrar nos Estados Unidos pelo CDC
(Centers of Disease Control and Prevention): os passageiros de qualquer nacionalidade só entram com
certificado de vacina, e além disso com teste.

A regra atual permite, em tese, aos norte-americanos entrarem em Portugal mesmo sem certificado de
vacina optando por um teste negativo, mas como tal não é expresso de forma clara as companhias
aéreas estão a pedir aos passageiros no embarque os dois documentos (comprovativo de vacina e teste
PCR feito 72 horas antes da partida ou de antigénio 24 horas antes) para não se sujeitarem a multas.

Mas no controlo de fronteira o SEF não está a pedir o teste aos passageiros dos Estados Unidos, Canadá
e Brasil, por considerar que existe reciprocidade na aceitação das vacinas administradas entre os dois
países.

As regras de entrada de norte-americanos são tão pouco claras que nem a Embaixada dos Estados
Unidos em Portugal as consegue explicar. “Aconselhamos o cidadão a contactar o SEF e a embaixada
portuguesa, e também recomendamos sempre que se faça um teste”.

Na prática, não é fácil um norte-americano, habituado a seguir regras “by the book”, perceber se é
obrigado ou não a fazer um teste covid para entrar em Portugal – e são muitos os que chegam aos
hotéis a reclamar que tiveram de seguir um procedimento desnecessário.

Ainda assim, as companhias aéreas estão rapidamente a retomar em 2022 as ligações entre Portugal e
os Estados Unidos (cujas viagens não essenciais só foram autorizadas em novembro de 2021?, e tendo
já para este verão reservas “aos níveis pré-pandemia” – segundo adiantaram num recente encontro no
hotel Marriott em Lisboa, sobre o reabertura do mercado norte-americano.

A TAP já retomou as 57 frequências semanais para os EUA que tinha em 2019, das quais 14 de Lisboa
para Newark – a que se somam mais duas do Porto – sete para o aeroporto JFK em Nova Iorque, 11
para Boston, oito para Washington, sete para Miami, quatro para Chicago e outras quatro para São
Francisco.

“Estamos com boa capacidade de reservas dos dois lados, e a níveis pré-pandémicos”, adiantou na
ocasião António Gabriel, gestor de conta da TAP que trabalha diretamente com agências de viagens.

Segundo Miguel Mota, diretor de vendas para Portugal do grupo Delta Airlines (que também inclui a Air
France e a KLM), já foram retomados os 95 voos semanais de destinos dos EUA para os três
aeroportos portugueses (Lisboa, Porto e Faro), destacando-se o regresso do voo diário entre Lisboa e o
aeroporto JFK, em Nova Iorque. “E vamos ter a três de junho uma nova ligação entre Lisboa e Boston,
que é um dos ‘hubs’ de distribuição da Delta”.

No caso da United Airlines, já foram retomados os voos diários entre Lisboa e Nova Iorque, entre o
Porto e Nova Iorque e entre Lisboa e Washington, e a partir de 15 de maio será lançada a rota Ponta
Delgada-Newark, com três voos por semana. Segundo frisou José Carlos Ferreira, diretor-geral de
vendas da United, “já ultrapassámos a capacidade e as frequências que tínhamos antes da pandemia, e
estamos a apostar claramente no mercado português”.
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La promoción turística del río Tinto, prioridad para la
Mancomunidad del Condado(Huelva) a través del proyecto
Valuetur
El presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Miguel Ángel Curiel,
ha asegurado que una de las prioridades de la comarca es "la valorización y promoción
turística" del río T into. Por ello, la entidad condal forma parte del proyecto europeo
Valuetur, que tiene como objetivo valorizar áreas protegidas de alto valor natural,
histórico y cultural y aprovecharlas de forma sostenible generando actividad económica.

El presidente de la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva, Miguel Ángel Curiel, ha asegurado
que una de las prioridades de la comarca es "la valorización y promoción turística" del río Tinto. Por ello,
la entidad condal forma parte del proyecto europeo Valuetur, que tiene como objetivo valorizar áreas
protegidas de alto valor natural, histórico y cultural y aprovecharlas de forma sostenible generando
actividad económica.

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, Curiel realizó estas declaraciones durante una
intervención en la jornada de transferencia celebrada por la Diputación Provincial de Huelva en la Casa
Dirección de Valverde.

En este sentido, Curiel ha afirmado que "la valorización y la promoción turística del río Tinto" es un
objetivo en el que "lleva trabajando la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva desde sus
inicios", puesto que "una de las líneas de trabajo de la entidad condal es fomentar la idea de comarca a
través de sus elementos identitarios y el río rojo es uno de ellos".

Así, el río Tinto discurre por la comarca del Condado de norte a sur y atraviesa muchos de sus municipios
como Paterna del Campo, La Palma del Condado, Villarrasa, Niebla, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer
y Palos de la Frontera. De hecho, Curiel ha manifestado que "las características naturales y paisajísticas"
del río Tinto hacen de este espacio natural "un recurso único que, en el futuro, puede convertirse en un
producto turístico de primer nivel".

 De esta forma, el presidente de la Mancomunidad ha resaltado las \"oportunidades\" turísticas del río
Tinto, sobre todo, si se vincula con el planeta Marte\" y ha asegurado que \"todas sus peculiaridades
paisajísticas y esa vinculación con el 'Planeta Rojo' lo convierten en un escenario único para realizar en él
producciones audiovisuales dirigidas al cine, la televisión, la publicidad y para actividades relacionadas con
la fotografía\".

   Por ello, Curiel ha afirmado que \"estos motivos\" propiciaron que la Mancomunidad de Desarrollo
Condado de Huelva entrara a formar parte del partenariado del proyecto europeo Valuetur, cuya
financiación ha posibilitado la realización de diversas actuaciones de promoción y valorización desde
octubre del año 2019.

   La primera de ellas fue la jornada y el concurso fotográfico 'De la Tierra a Marte por el río Tinto\", en el
que participaron más de 110 personas de 50 ciudades españolas.

   Por otro lado, el pasado año, tras el periodo de restricciones debido a la pandemia de Covid-19, se
celebró otra jornada fotográfica, esta vez centrada en los molinos harineros que se esparcen a lo largo
del curso del río Tinto a su paso por la comarca del Condado, y la Semana Temática del río Tinto, un ciclo
de charlas dirigidas al alumnado de cuarto de ESO de centros educativos de la comarca.

   Así, más de 300 jóvenes recibieron este taller sobre las características particulares del río Tinto, sus
valores paisajísticos y patrimoniales y la importancia que tuvieron los molinos harineros.
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   Asimismo, tras la realización de estas actuaciones, la Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva
ha organizado una exposición fotográfica compuesta por 20 fotografías seleccionadas de entre las
presentadas en los dos concursos fotográficos realizados.  Esta exposición, que será itinerante, se
encuentra actualmente en Valverde del Camino y continuará su andadura el día 10 de mayo en Niebla.

   Además, la muestra fue expuesta por primera vez la pasada semana en el recinto 'Río Tinto, Marte en
la Tierra', ubicado en el Parque Minero de Riotinto, en Zarandas, y realizado gracias al proyecto Valuetur.
Hasta allí se desplazó una comitiva con representantes de todos los órganos de gestión del Programa de
Cooperación Interreg España-Portugal (Poctep) para visitar las acciones realizadas gracias a este
proyecto.

PROYECTO VALUETUR 

   La Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva participa en el proyecto Valuetur junto con la
Diputación Provincial de Huelva, la Fundación Andanatura, la Región de Turismo del Algarve y la
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.

   Este proyecto tiene como objetivo valorizar áreas protegidas de alto valor natural, histórico y cultural y
aprovecharlas de forma sostenible generando actividad económica.

   Al respecto, se ha trabajado principalmente en dos áreas protegidas: el río Tinto y la ría Formosa, con
el fin de recuperar y valorizar su patrimonio y desarrollar en ellos una oferta turística integrada y
atractiva, implicando a las empresas y personas emprendedoras de la zona.

Además, cuenta con la cofinanciación en un 75 por ciento del Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder) en el marco del Programa Interreg V-A España-Portugal (Poctep) 2014-2020.

Link
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O QUE FAZER NO ALGARVE ESTE MÊS DENTRO E FORA DE
PORTAS
A Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, o Dia Aberto do Parque Natural da Ria Formosa, os
concertos de Martinho da Vila e de Pedro Abrunhosa ou até mesmo o espetáculo de
magia de Mário Daniel são algumas de coisas que pode fazer este mês e que se
encontram em destaque no "Guia Algarve".

Um ponto de viragem na pesquisa e na linguagem coreográfica é marcado por Boderline, dia 6 de maio,
em Faro, num espetáculo de dança que faz uma reflexão sobre as relações humanas que passaram a
estar incluídas na vida em sociedade. Em Lagoa, no dia 7, a dança também passa pelo Auditório Carlos
do Carmo, com o espetáculo Triplo, da KALE Companhia de Dança.

Também no dia 07 de maio, o Parque Natural da Ria Formosa, em Olhão, abre as portas ao público para
oferecer uma experiência marcante através da participação em atividades de turismo de natureza e
sensibilização ambiental, como a observação de aves, passeios de barco tradicional e de barco
eletrossolar. A entrada é livre.

No dia 8, em Loulé,  Pedro Abrunhosa promete uma performance única com a sua primeira digressão a
solo. A 20 de maio, em Faro, é a vez de a maior estrela do samba do Brasil, Martinho da Vila, brindar a
plateia com os seus maiores sucessos.

De 23 a 29 de maio, há  Torneio Internacional de Portimão e a Taça do Mundo de Ginástica Rítmica, em
Portimão.

A comédia também faz parte das sugestões do Algarve com a peça de teatro E Tudo o Morto Levou, de
6 a 8 de maio, em Albufeira, protagonizada por Marina Mota que interpreta um sem número de
personagens que toda a gente, pelo menos uma vez na vida, já viu num velório. Também Diogo
Batáguas promete fazer soltar risos com um espetáculo de stand up comedy que envolve o humorista
em diversos processos judiciais, dia 18 de maio, em Faro.

No Algarve também se faz magia, com Minutos Mágicos – O Espetáculo, de Mário Daniel, 14 de maio,
em Faro. Esta é uma sugestão para toda a família que desafia os sentidos do espectador e que faz até
os mais céticos acreditarem no impossível.

Estas e muitas outras propostas podem ser encontradas na agenda de eventos dirigida a residentes e
turistas, editada mensalmente pela RTA em português e inglês, com uma tiragem de 35 mil exemplares e
distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e
campos de golfe da região.

(Link)
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RTA | "Dia Aberto" no Parque Natural da Ria Formosa
O Presidente da Região de T urismo do Algarve (RT A) participa no «Dia Aberto» do
Parque Natural da Ria Formosa, que decorre a 07 de maio, a partir das 09h30, com uma
visita ao Centro de Educação Ambiental de Marim, em Olhão, onde são esperadas
centenas de visitantes num dia repleto de atividades de natureza e de sensibilização
ambiental.

A RTA associa-se ao «Dia Aberto» do Parque Natural da Ria Formosa, que comemora 44 anos de
existência enquanto área protegida, com o reforço da oferta de experiências turísticas aos visitantes
desta área natural, incluindo passeios para observação de aves, passeios guiados de segway e passeios
de barco e de barco eletrossolar na Ria Formosa, realizados por empresas de animação turística com
reconhecimento de atividades de turismo de natureza.

A parceria com a Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve materializa a
aposta da RTA no turismo de natureza e decorre do projeto Valuetur, aprovado ao abrigo do Programa
de Cooperação INTERREG V-A ESPANHA-PORTUGAL 2014-2020 (POCTEP), cujo principal objetivo é a
valorização das áreas protegidas de valor natural, histórico e cultural, para serem geradores de atividade
económica sustentável.

Para mais informações, consulte aqui o programa completo.

«Dia Aberto» do Parque Natural da Ria Formosa
Dia 07 de maio (sábado), a partir das 09h30
Centro de Educação Ambiental de Marim, em Olhão

Link
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RTA cria experiências para os visitantes do Dia Aberto da Ria
Formosa
O dia será assinalado com muitas atividades

A Região de Turismo do Algarve (RTA) associa-se ao Dia Aberto do Parque Natural da Ria
Formosa, que comemora 44 anos de existência enquanto área protegida, com o reforço da
oferta de experiências turísticas aos visitantes daquela área natural.

No próximo sábado, dia 07, a partir das 09:30, irão realizar-se passeios de observação de aves,
passeios guiados de segway e passeios de barco pela Ria.

O presidente da RTA participará no Dia Aberto do Parque Natural da Ria Formosa com uma visita ao
Centro de Educação Ambiental de Marim, em Olhão, onde são esperadas centenas de visitantes para um
dia repleto de atividades de natureza e de sensibilização ambiental.

Para mais informações, consulte aqui o programa completo.

(Link)
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Parque Natural da Ria Formosa celebra aniversário com Dia
Aberto
Parque Natural da Ria Formosa comemora no próximo sábado, dia 7 de maio, o seu 44º
aniversário, com um programa vasto e diversificado em formato «Dia Aberto», que visa
atrair pessoas de todas as idades.

Parque Natural da Ria Formosa comemora no próximo sábado,
dia 7 de maio, o seu 44º aniversário, com um programa vasto e
diversificado em formato «Dia Aberto», que visa atrair pessoas
de todas as idades.
As comemorações decorrem, em simultâneo, em vários locais do Parque Natural, designadamente em
Olhão e Faro, promovidas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

No Centro de Educação Ambiental de Marim, em Olhão, o programa inclui exposições, visitas guiadas,
observação de aves, atividades de ciência viva, jogos tradicionais, desportos na natureza e o lançamento
do livro «À descoberta da Ria Formosa», sendo, para a organização, «uma excelente oportunidade para
fazer um piquenique em família e conhecer melhor o Centro de Educação Ambiental de Marim».

Os passeios de barco na Ria Formosa realizam-se em Faro e Olhão, sendo que a experimentação de
Stand up paddle será exclusiva para as crianças da instituição Nossa Senhora das Candeias. Está
também previsto um Passeio de Segway com guia, no Ludo.

Integrada nas comemorações está também a 3.ª edição do Bioblitz, com um programa de visitas de
exploração da biodiversidade que irão identificar e registar várias espécies de fauna e flora existentes no
Centro de Educação Ambiental de Marim.
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Todas as atividades são gratuitas, sendo oferecidas pelas várias entidades que se quiseram associar ao
evento. «Empresas de turismo de natureza, associações locais, escuteiros e entidades públicas, todos
mostram o que fazem em prol da conservação da natureza e do seu usufruto sustentável numa
demonstração de uma verdadeira cogestão», enaltece o ICNF.

O objetivo deste Dia Aberto «é sensibilizar a população para o valioso património do Parque Natural da
Ria Formosa e revelar um leque de atividades de recreio e lazer que se podem desenvolver em harmonia
com a Natureza».

Para a Região de Turismo do Algarve, «as atrações naturais de um destino, como as áreas protegidas,
são cada vez mais procuradas por turistas com motivações diversas de viagem. É o contacto com a
biodiversidade e as culturas locais, através de atividades ao ar livre em paisagens únicas, que reforça a
identidade do destino turístico».

(Link)
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https://barlavento.sapo.pt/ambiente/parque-natural-da-ria-formosa-celebra-aniversario-com-dia-aberto
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Dia Aberto do Parque Natural da Ria Formosa – 44o Aniversário
O Parque Natural da Ria Formosa vai comemorar no próximo dia 7 de maio, sábado, o seu
44o aniversário, com um programa vasto e diversificado, que visa atrair todas as idades
para esta festa.

O Parque Natural da Ria Formosa vai comemorar no próximo dia 7 de maio, sábado, o seu 44o
aniversário, com um programa vasto e diversificado, que visa atrair todas as idades para esta festa.

As comemorações decorrem, em simultâneo, em vários locais do Parque Natural, designadamente em
Olhão e Faro.

No Centro de Educação Ambiental de Marim, em Olhão, o programa inclui exposições, visitas guiadas,
observação de aves, atividades de ciência viva, jogos tradicionais, desportos na natureza e o
lançamento do livro “À descoberta da Ria Formosa”, sendo uma excelente oportunidade para fazer um
piquenique em família e conhecer melhor o Centro de Educação Ambiental de Marim.

Os passeios de barco na Ria Formosa realizam-se em Faro e Olhão, sendo que a experimentação de
Stand up paddle é exclusiva para as crianças da instituição Nossa Senhora das Candeias. Está também
previsto um Passeio de Segway com guia, no Ludo.

A 3.a edição do Bioblitz também integra estas comemorações, com um programa de visitas de
exploração da biodiversidade que irão identificar e registar várias espécies de fauna e flora existentes no
Centro de Educação Ambiental de Marim.

Todas as atividades são gratuitas, sendo oferecidas pelas várias entidades que se quiseram associar ao
evento. Empresas de turismo de natureza, associações locais, escuteiros e entidades públicas, todos
mostram o que fazem em prol da conservação da natureza e do seu usufruto sustentável numa
demonstração de uma verdadeira Cogestão.

O objetivo deste Dia Aberto é sensibilizar a população para o valioso património do Parque Natural da Ria
Formosa e revelar um leque de atividades de recreio e lazer que se podem desenvolver em harmonia
com a Natureza.

Consulte o programa e venha festejar connosco!

(Programa)

(Inscrições Bioblitz)

Para a Região de Turismo do Algarve “as atrações naturais de um destino, como as áreas protegidas,
são cada vez mais procuradas por turistas com motivações diversas de viagem. É o contacto com a
biodiversidade e as culturas locais, através de atividades ao ar livre em paisagens únicas, que reforça a
identidade do destino turístico”.

(Link)
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https://spea.pt/agenda/evento/bioblitz-na-ria-formosa-3-a-edicao/
https://algarve7.pt/index.php/2022/05/03/dia-aberto-do-parque-natural-da-ria-formosa-44o-aniversario/11/36/ambiente/

