
DN
11/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 8488

REACH: 81591

O calor está aí mas maioria das praias do Algarve não tem vigilância
Só em junho começarão a funcionar a maior parte das 200 praias concessionadas no Algarve devido aos
custos que acarreta a obrigatoriedade de ter dois nadadores-salvadores.

A maioria das unidades de apoio balnear nas mais de 200 praias concessionadas do Algarve só começa a funcionar em
junho, devido à obrigatoriedade de terem dois nadadores-salvadores, disse hoje o vice-presidente de uma associação
dos concessionários local.

"É uma exigência que acarreta um encargo muito grande para os concessionários, daí muitos optarem por funcionarem
apenas durante a época balnear", disse o vice-presidente da Associação dos Industriais e Similares de Concessões da
Orla Marítima do Algarve (AISCOMA), Artur Simão.

Em declarações à Lusa, aquele responsável estimou que "apenas entre 30% a 40% dos concessionários das unidades
balneares algarvias tenham antecipado época balnear desde 01 de março", disponibilizando os toldos e as
espreguiçadeiras.

"Se houvesse a possibilidade de ter apenas um nadador-salvador, possivelmente haveria mais unidades abertas, mas
como somos obrigados a ter dois, muitos, se calhar, não ganham para pagar esse encargo", vaticinou.

Para Artur Simão, "não faz muito sentido" as unidades balneares serem obrigadas a ter dois nadadores-salvadores,
porque "quando há unidades abertas na mesma praia, aqueles profissionais entreajudam-se".

"Há pessoas nas praias e é melhor ter um nadador-salvador do que não ter nenhum, ficando as praias sem vigilância",
argumentou o vice-presidente da associação.

Artur Simão defendeu "uma maior flexibilização" por parte das entidades que fazem a gestão das praias para com os
empresários das unidades balneares, num ano que se assinala o regresso do período oficial da época balnear sem
restrições, ao contrário do que sucedeu em 2020 e 2021, devido à pandemia da covid-19.

"Durante dois anos, os empresários tiveram de suportar os custos como se de anos normais se tratasse e havendo
uma flexibilização em determinados pontos, seria uma ajuda para essas pessoas que foram bastante penalizadas",

1/31



sublinhou.

A época balnear em 2021 decorreu entre 15 de maio e 15 de outubro, mas na maioria das praias a época apenas teve
início em junho, com regras relativas aos acessos e ocupação, associadas a um regime contraordenacional.

No ano passado, foi determinado que os utentes das praias deviam assegurar um distanciamento físico de 1,5 metros
entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos.

A utilização do areal das praias estava interditada a atividades desportivas com duas ou mais pessoas, exceto atividades
náuticas, aulas de surf e desportos similares.

Nos toldos, colmos e barracas de praia, em regra, cada pessoa ou grupo só podia alugar de manhã (até às 13:30) ou
tarde (a partir das 14:00), com o máximo de cinco utentes.

De acordo com o vice-presidente da AISCOMA, existem na região algarvia mais de 200 praias concessionadas entre
Odeceixe, no concelho de Aljezur, e Vila Real de Santo António.
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DINHEIRO VIVO
11/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 5976

REACH: -1

Máscaras deixam de ser recomendadas em aeroportos e voos da União
Europeia
Ainda assim, as regras relativas às máscaras continuarão a variar por companhia aérea.

A Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças
(ECDC) informaram hoje que, a partir da próxima segunda-feira, deixam de recomendar máscaras obrigatórias em
aeroportos e voos europeus.

Num comunicado conjunto hoje divulgado, relativo às viagens aéreas na União Europeia (UE) em altura de levantamento
de restrições relacionadas com a covid-19, a EASA e o ECDC indicam que vão "retirar a recomendação de uso
obrigatório de máscaras médicas nos aeroportos e a bordo de um voo", embora lembrando que "uma máscara facial
continua a ser uma das melhores proteções contra a transmissão" do SARS-CoV-2, nomeadamente para pessoas mais
vulneráveis.

"A atualização do Protocolo Conjunto sobre Segurança Sanitária na Aviação tem em conta os últimos desenvolvimentos
da pandemia, em particular os níveis de vacinação e a imunidade adquirida naturalmente e o levantamento das
restrições num número crescente de países europeus", justificam estas agências da EU.

Em causa estão então novas recomendações para as viagens aéreas na UE sobre o uso de máscaras faciais que
deverão entrar em vigor a partir da próxima segunda-feira.

Ainda assim, as regras relativas às máscaras continuarão a variar por companhia aérea para além dessa data, pelo que
estas agências europeias assinalam que, em voos de ou para um destino onde o uso de máscaras ainda é necessário
nos transportes públicos, deve-se continuar a encorajar o uso de máscaras, de acordo com as recomendações.

Também os passageiros vulneráveis devem continuar a usar uma máscara facial independentemente das regras,
defendem a EASA e o ECDC, especificando que, nestes casos, deve ser usada uma máscara do tipo FFP2/N95/KN95,
"que oferece um nível de proteção mais elevado do que uma máscara cirúrgica padrão".

Citado pela nota de imprensa, o diretor executivo da EASA, Patrick Ky, destaca que, "a partir da próxima semana, as
máscaras de rosto deixarão de ser obrigatórias nas viagens aéreas em todos os casos, alinhando-se amplamente com
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as novas exigências das autoridades nacionais em toda a Europa em matéria de transportes públicos".

"Para os passageiros e tripulações aéreas, este é um grande passo em frente na normalização das viagens aéreas",
adianta Patrick Ky, pedindo porém aos passageiros que se comportem "de forma responsável e respeitem as escolhas
dos outros à sua volta".

Já a diretora do ECDC, Andrea Ammon, observa que, "embora os riscos se mantenham, [...] as intervenções e vacinas
não-farmacêuticas [medidas restritivas] permitiram que as vidas começassem a voltar ao normal", daí já não ser
recomendado o uso obrigatório de máscara em viagens aéreas na UE.

Ainda assim, Andrea Ammon aponta ser "importante ter presente que, juntamente com o distanciamento físico e a boa
higiene das mãos, [o uso de máscara] é um dos melhores métodos para reduzir a transmissão".

Nas diretrizes hoje divulgadas, está ainda incluída uma "flexibilização das medidas mais rigorosas sobre as operações
aéreas, o que ajudará a aliviar o fardo sobre a indústria, mantendo ao mesmo tempo medidas apropriadas em vigor",
adiantam as agências da UE.

A atualização surge numa altura em que as máscaras faciais deixam de ser obrigatórias em muitos Estados-membros
da UE e em que algumas companhias aéreas já não o impõem.

Segundo os dados do ECDC, cerca de 325 milhões de pessoas na UE estão totalmente vacinadas contra a covid-19 e
perto de 230 milhões receberam uma dose de reforço.
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JORNAL I
11/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 5

AVE: € 5685

REACH: 14000

Economia nacional deverá crescer entre 6% a 7,2% este ano
Crescimento foi revisto em alta e fica acima dos 4,9% estimados pelo Governo no Orçamento do Estado
para 2022.
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PÚBLICO
11/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • SUPLEMENTO IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Algarve entre os mercados mais procurados para primeira habitação
O teletrabalho e os modelos híbridos potenciaram esta geografi a como escolha para primeira habitação
não só por famílias portuguesas, mas igualmente estrangeiras

7/31



8/31



NOTÍCIAS AO MINUTO
11/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4978

REACH: -1

Maioria das unidades de apoio balnear no Algarve só abre em junho
A maioria das unidades de apoio balnear nas mais de 200 praias concessionadas do Algarve só começa
a funcionar em junho, devido à obrigatoriedade de terem dois nadadores-salvadores, disse hoje o vice-
presidente de uma associação dos concessionários local.

"É uma exigência que acarreta um encargo muito grande para os concessionários, daí muitos optarem por funcionarem
apenas durante a época balnear", disse o vice-presidente da Associação dos Industriais e Similares de Concessões da
Orla Marítima do Algarve (AISCOMA), Artur Simão.

Em declarações à Lusa, aquele responsável estimou que "apenas entre 30% a 40% dos concessionários das unidades
balneares algarvias tenham antecipado época balnear desde 01 de março", disponibilizando os toldos e as
espreguiçadeiras.

"Se houvesse a possibilidade de ter apenas um nadador-salvador, possivelmente haveria mais unidades abertas, mas
como somos obrigados a ter dois, muitos, se calhar, não ganham para pagar esse encargo", vaticinou.

Para Artur Simão, "não faz muito sentido" as unidades balneares serem obrigadas a ter dois nadadores-salvadores,
porque "quando há unidades abertas na mesma praia, aqueles profissionais entreajudam-se".

"Há pessoas nas praias e é melhor ter um nadador-salvador do que não ter nenhum, ficando as praias sem vigilância",
argumentou o vice-presidente da associação.

Artur Simão defendeu "uma maior flexibilização" por parte das entidades que fazem a gestão das praias para com os
empresários das unidades balneares, num ano que se assinala o regresso do período oficial da época balnear sem
restrições, ao contrário do que sucedeu em 2020 e 2021, devido à pandemia da covid-19.

"Durante dois anos, os empresários tiveram de suportar os custos como se de anos normais se tratasse e havendo
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uma flexibilização em determinados pontos, seria uma ajuda para essas pessoas que foram bastante penalizadas",
sublinhou.

A época balnear em 2021 decorreu entre 15 de maio e 15 de outubro, mas na maioria das praias a época apenas teve
início em junho, com regras relativas aos acessos e ocupação, associadas a um regime contraordenacional.

No ano passado, foi determinado que os utentes das praias deviam assegurar um distanciamento físico de 1,5 metros
entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos.

A utilização do areal das praias estava interditada a atividades desportivas com duas ou mais pessoas, exceto atividades
náuticas, aulas de surf e desportos similares.

Nos toldos, colmos e barracas de praia, em regra, cada pessoa ou grupo só podia alugar de manhã (até às 13:30) ou
tarde (a partir das 14:00), com o máximo de cinco utentes.

De acordo com o vice-presidente da AISCOMA, existem na região algarvia mais de 200 praias concessionadas entre
Odeceixe, no concelho de Aljezur, e Vila Real de Santo António.
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SAPO
11/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4885

REACH: 34000

Praia no Algarve? A maioria das unidades de apoio balnear só abre em
junho
A maioria das unidades de apoio balnear nas mais de 200 praias concessionadas do Algarve só começa
a funcionar em junho, devido à obrigatoriedade de terem dois nadadores-salvadores, disse hoje o vice-
presidente de uma associação dos concessionários local.

“É uma exigência que acarreta um encargo muito grande para os concessionários, daí muitos optarem por funcionarem
apenas durante a época balnear”, disse o vice-presidente da Associação dos Industriais e Similares de Concessões da
Orla Marítima do Algarve (AISCOMA), Artur Simão.

Em declarações à Lusa, aquele responsável estimou que “apenas entre 30% a 40% dos concessionários das unidades
balneares algarvias tenham antecipado época balnear desde 01 de março”, disponibilizando os toldos e as
espreguiçadeiras.

“Se houvesse a possibilidade de ter apenas um nadador-salvador, possivelmente haveria mais unidades abertas, mas
como somos obrigados a ter dois, muitos, se calhar, não ganham para pagar esse encargo”, vaticinou.

Para Artur Simão, “não faz muito sentido” as unidades balneares serem obrigadas a ter dois nadadores-salvadores,
porque “quando há unidades abertas na mesma praia, aqueles profissionais entreajudam-se”.

“Há pessoas nas praias e é melhor ter um nadador-salvador do que não ter nenhum, ficando as praias sem vigilância”,
argumentou o vice-presidente da associação.

Artur Simão defendeu “uma maior flexibilização” por parte das entidades que fazem a gestão das praias para com os
empresários das unidades balneares, num ano que se assinala o regresso do período oficial da época balnear sem
restrições, ao contrário do que sucedeu em 2020 e 2021, devido à pandemia da covid-19.

“Durante dois anos, os empresários tiveram de suportar os custos como se de anos normais se tratasse e havendo
uma flexibilização em determinados pontos, seria uma ajuda para essas pessoas que foram bastante penalizadas”,
sublinhou.
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A época balnear em 2021 decorreu entre 15 de maio e 15 de outubro, mas na maioria das praias a época apenas teve
início em junho, com regras relativas aos acessos e ocupação, associadas a um regime contraordenacional.

No ano passado, foi determinado que os utentes das praias deviam assegurar um distanciamento físico de 1,5 metros
entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos.

A utilização do areal das praias estava interditada a atividades desportivas com duas ou mais pessoas, exceto atividades
náuticas, aulas de surf e desportos similares.

Nos toldos, colmos e barracas de praia, em regra, cada pessoa ou grupo só podia alugar de manhã (até às 13:30) ou
tarde (a partir das 14:00), com o máximo de cinco utentes.

De acordo com o vice-presidente da AISCOMA, existem na região algarvia mais de 200 praias concessionadas entre
Odeceixe, no concelho de Aljezur, e Vila Real de Santo António.
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POSTAL
11/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Maioria das praias do Algarve ainda não tem vigilância - Postal do
Algarve
A maioria das unidades de apoio balnear nas mais de 200 praias concessionadas do Algarve só começa
a funcionar em junho, devido à obrigatoriedade de terem dois nadadores-salvadores.A maioria das
unidades de apoio balnear nas mais de 200 praias concessionadas do Algarve só começa a funcionar em
junho, devido à obrigatoriedade de terem dois nadadores-salvadores.

“É uma exigência que acarreta um encargo muito grande para os concessionários, daí muitos optarem por funcionarem
apenas durante a época balnear”, disse o vice-presidente da Associação dos Industriais e Similares de Concessões da
Orla Marítima do Algarve (AISCOMA), Artur Simão.

Em declarações à Lusa, aquele responsável estimou que “apenas entre 30% a 40% dos concessionários das unidades
balneares algarvias tenham antecipado época balnear desde 01 de março”, disponibilizando os toldos e as
espreguiçadeiras.

“Se houvesse a possibilidade de ter apenas um nadador-salvador, possivelmente haveria mais unidades abertas, mas
como somos obrigados a ter dois, muitos, se calhar, não ganham para pagar esse encargo”, vaticinou.

Para Artur Simão, “não faz muito sentido” as unidades balneares serem obrigadas a ter dois nadadores-salvadores,
porque “quando há unidades abertas na mesma praia, aqueles profissionais entreajudam-se”.

“Há pessoas nas praias e é melhor ter um nadador-salvador do que não ter nenhum, ficando as praias sem vigilância”,
argumentou o vice-presidente da associação.

Artur Simão defendeu “uma maior flexibilização” por parte das entidades que fazem a gestão das praias para com os
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empresários das unidades balneares, num ano que se assinala o regresso do período oficial da época balnear sem
restrições, ao contrário do que sucedeu em 2020 e 2021, devido à pandemia da covid-19.

“Durante dois anos, os empresários tiveram de suportar os custos como se de anos normais se tratasse e havendo
uma flexibilização em determinados pontos, seria uma ajuda para essas pessoas que foram bastante penalizadas”,
sublinhou.

A época balnear em 2021 decorreu entre 15 de maio e 15 de outubro, mas na maioria das praias a época apenas teve
início em junho, com regras relativas aos acessos e ocupação, associadas a um regime contraordenacional.

No ano passado, foi determinado que os utentes das praias deviam assegurar um distanciamento físico de 1,5 metros
entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos.

A utilização do areal das praias estava interditada a atividades desportivas com duas ou mais pessoas, exceto atividades
náuticas, aulas de surf e desportos similares.

Nos toldos, colmos e barracas de praia, em regra, cada pessoa ou grupo só podia alugar de manhã (até às 13:30) ou
tarde (a partir das 14:00), com o máximo de cinco utentes.

De acordo com o vice-presidente da AISCOMA, existem na região algarvia mais de 200 praias concessionadas entre
Odeceixe, no concelho de Aljezur, e Vila Real de Santo António.
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A VOZ DO @LGARVE
11/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1360

REACH: -1

Maioria das unidades de apoio balnear no Algarve só abre em junho
A maioria das unidades de apoio balnear nas mais de 200 praias concessionadas do Algarve só começa
a funcionar em junho, devido à obrigatoriedade de terem dois nadadores-salvadores, disse hoje o vice-
presidente de uma associação dos concessionários local.

“É uma exigência que acarreta um encargo muito grande para os concessionários, daí muitos optarem por funcionarem
apenas durante a época balnear”, disse o vice-presidente da Associação dos Industriais e Similares de Concessões da
Orla Marítima do Algarve (AISCOMA), Artur Simão.

Em declarações à Lusa, aquele responsável estimou que “apenas entre 30% a 40% dos concessionários das unidades
balneares algarvias tenham antecipado época balnear desde 01 de março”, disponibilizando os toldos e as
espreguiçadeiras.

“Se houvesse a possibilidade de ter apenas um nadador-salvador, possivelmente haveria mais unidades abertas, mas
como somos obrigados a ter dois, muitos, se calhar, não ganham para pagar esse encargo”, vaticinou.

Para Artur Simão, “não faz muito sentido” as unidades balneares serem obrigadas a ter dois nadadores-salvadores,
porque “quando há unidades abertas na mesma praia, aqueles profissionais entreajudam-se”.

“Há pessoas nas praias e é melhor ter um nadador-salvador do que não ter nenhum, ficando as praias sem vigilância”,
argumentou o vice-presidente da associação.

Artur Simão defendeu “uma maior flexibilização” por parte das entidades que fazem a gestão das praias para com os
empresários das unidades balneares, num ano que se assinala o regresso do período oficial da época balnear sem
restrições, ao contrário do que sucedeu em 2020 e 2021, devido à pandemia da covid-19.

“Durante dois anos, os empresários tiveram de suportar os custos como se de anos normais se tratasse e havendo
uma flexibilização em determinados pontos, seria uma ajuda para essas pessoas que foram bastante penalizadas”,
sublinhou.

A época balnear em 2021 decorreu entre 15 de maio e 15 de outubro, mas na maioria das praias a época apenas teve
início em junho, com regras relativas aos acessos e ocupação, associadas a um regime contraordenacional.

No ano passado, foi determinado que os utentes das praias deviam assegurar um distanciamento físico de 1,5 metros
entre diferentes grupos e afastamento de três metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos.
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A utilização do areal das praias estava interditada a atividades desportivas com duas ou mais pessoas, exceto atividades
náuticas, aulas de surf e desportos similares.

Nos toldos, colmos e barracas de praia, em regra, cada pessoa ou grupo só podia alugar de manhã (até às 13:30) ou
tarde (a partir das 14:00), com o máximo de cinco utentes.

De acordo com o vice-presidente da AISCOMA, existem na região algarvia mais de 200 praias concessionadas entre
Odeceixe, no concelho de Aljezur, e Vila Real de Santo António.

Por: Lusa
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A VOZ DO @LGARVE
11/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

ÉPOCA BALNEAR 2022 ARRANCA EM ALBUFEIRA COM 26
GALARDÕES DA BANDEIRA AZUL
A época balnear 2022 arranca em Albufeira na próxima sexta-feira, dia 13 de maio, com um programa que
dá as boas-vindas aos verdadeiros amantes da praia.

A Praia dos Pescadores é o palco da cerimónia que se inicia às 10h00 e que conta com um programa com muitas
atividades. Albufeira foi galardoada este ano com 26 Bandeiras azuis, ou seja, toda a sua costa, bem como a Marina.
Albufeira tem vindo a liderar como destino de férias em Agosto e este ano as expetativas mantêm-se.

A manhã do dia 13 de maio fica marcada pelo arranque oficial da época balnear 2022 em Albufeira. A cerimónia acontece
na Praia dos Pescadores, uma das 25 praias do concelho galardoadas com a Bandeira Azul, às 10h00.

Este ano, a Associação Bandeira Azul da Europa atribuiu 26 galardões a Albufeira, ou seja, a todas as praias do
concelho e à Marina de Albufeira. Assim, ao longo deste verão, a Bandeira Azul vai ser vista a ondular nas seguintes
praias: Alemães, Arrifes, Aveiros, Belharucas, Castelo, Coelha, Evaristo, Falésia Açoteias, Falésia Alfamar, Galé-Leste,
Galé-Oeste, INATEL – Albufeira, Manuel Lourenço, Maria Luísa, Olhos d'Água, Oura, Oura-Leste, Peneco, Pescadores,
Rocha Baixinha, Rocha Baixinha-Nascente, Rocha Baixinha-Poente, S. Rafael, Salgados, Santa Eulália e Marina de
Albufeira. A atribuição destes galardões obedecem a diversos critérios de exigência, nomeadamente quanto a fatores
como a limpeza, as acessibilidades ou a qualidade da água.

Logo, a sessão de abertura da Época Balnear 2022 será o ponto de partida para um verão que se espera ser muito
positivo, “pois ao termos 26 galardões da Bandeira Azul, isso espelha o nosso cuidado, o nosso trabalho e empenho nas
nossas praias, preservando-as e mantendo-as ambientalmente sãs, para além de oferecerem anualmente um vasto e
interessante programa de atividades. Tudo isso, a par da beleza e da diversidade da costa, que fazem de Albufeira um
lugar único”, diz o presidente da Câmara Municipal, José Carlos Rolo. As ações começam já no dia da abertura com
“Saúde e Segurança na Praia”, uma ação de sensibilização sobre os cuidados de saúde e segurança a ter durante a
estadia na praia. Temas como o desabamento de arribas, a exposição solar, regras de segurança e resíduos no areal
são o foco desta formação, que se inicia às 10h15, no areal da Praia dos Pescadores.

Durante a manhã vai ser ainda realizada uma simulação de Afogamento e Salvamento a Banhistas, com recurso aos
meios da Autoridade Marítima, dos Bombeiros Voluntários de Albufeira, da ANSA – Associação de Nadadores Salvadores
de Albufeira, do Instituto de Socorros a Náufragos e da Polícia Marítima, entre os quais, uma lancha de alta velocidade e
uma mota de salvamento. Em simultâneo, no areal estarão em exposição diversos veículos utilizados pelo Município de
Albufeira na limpeza das praias através da recolha de resíduos. Recorde-se que a responsabilidade da limpeza das
praias cabe à Autarquia, que durante a época balnear recolhe em média 4 toneladas de lixo por dia.
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Alojamento local - o parente pobre que prosperou
Por: Ana Jacinto
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EN2 celebra 77 anos e atrai cada vez mais turistas
Celebração vai juntar esta quarta-feira autarcas de 35 concelhos em Santa Marta de Penaguião.

Celebração vai juntar esta quarta-feira autarcas de 35 concelhos em Santa Marta de Penaguião.

Assinalam-se esta quarta-feira, em Santa Marta de Penaguião, 77 anos da inscrição da Estrada Nacional 2 (EN2) no
Plano Rodoviário Português. É a via que atravessa 35 concelhos de Norte a Sul de Portugal, entre Chaves e Faro, ao
longo de quase 740 quilómetros, e que a pandemia confirmou como um sucesso turístico.

Apesar de a procura ter vindo a aumentar desde que, em 2016, foi criada a Associação de Municípios da Rota da EN2,
falta ainda medir o impacto económico. Centenas de milhares de turistas percorrem a via, ou parte dela, a caminhar, a
correr, de bicicleta, de mota, de carro ou de autocaravana, mas não se sabe ao certo o que isto representa em termos
de mais-valias deixadas nos 35 concelhos.

Luís Machado, autarca anfitrião da cerimónia de hoje, em que vai estar presente a ministra da Coesão Territorial, Ana
Abrunhosa, e autarcas dos 35 concelhos, arrisca, apenas, que se fosse preciso pagar toda a promoção já feita à Rota
nos meios de Comunicação Social, "o investimento seria superior a um milhão de euros".

Para ter números mais concretos foi criado um observatório que reúne 13 estabelecimentos de ensino superior, entre os
quais a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e 43 investigadores.

Apesar de os 77 anos da EN2 não serem uma data redonda, Luís Machado assegura que "é importante festejar o
aniversário de um produto de excelência". Por outro lado, é o primeiro no atual mandato autárquico, no qual muitos
autarcas que estiveram na criação da Associação da Rota já não estão em funções. "Vamos homenagear todo o
empenho e trabalho que tiveram", para além de "receber com gosto os atuais presidentes". O anfitrião considera ainda
que "vai ser um momento único para ter todos estes representantes do poder local juntos em torno da mesma vontade
de promover a EN2".
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A Associação pretende agora conseguir fundos do novo quadro comunitário de apoio para "valorizar a área circundante
da EN2 e os pontos de interesse de cada município, bem como melhorar a promoção".
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Acórdão do Supremo que trava alojamento local em prédios de
habitação já está em vigor
Decisão que fixa jurisprudência foi publicada em Diário da República, podendo ser aplicada nos
processos judiciais em curso ou nos que vierem a dar entrada nos tribunais.

O Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça que limita a exploração da actividade de alojamento local em prédios de
habitação foi publicado esta terça-feira em Diário da República, podendo agora ser utilizado em futuras decisões de
processos em tribunal.

O acórdão, que fixa jurisprudência, estabelece que, “no regime da propriedade horizontal, a indicação no título
constitutivo de que certa fracção se destina a habitação deve ser interpretada no sentido de nela não ser permitida a
realização de alojamento local”.

A decisão tomada pelo Pleno das Secções Cíveis, do Supremo Tribunal de Justiça não tem força de lei geral, mas
deverá ser aplicada pelos tribunais na generalidade dos processos que vierem a ser julgados, tendo em conta que esse
é o objectivo da fixação de jurisprudência, ou seja, acabar com entendimentos díspares da mesma questão de direito.
Ainda assim, embora os juízes não sejam obrigados a segui-la, a probabilidade de verem aceite a sua interpretação é
agora muito maior.

Tal como o PÚBLICO noticiou em Abril, a decisão representa uma reviravolta no entendimento de que o alojamento local
(AL) ou utilização de fracções para fins turísticos pode coexistir em prédios de habitação permanente, como está
subjacente na legislação que enquadra esta actividade.

A uniformização de jurisprudência nesta matéria deverá fazer aumentar o número de processos em tribunal - uma
possibilidade avançada por um juiz conselheiro em declaração de voto -, uma vez que abrange as actuais licenças de
alojamento local e não apenas as futuras. Apesar de duas declarações de voto, a decisão foi tomada por unanimidade.

O impacto do acórdão está a gerar grande incerteza na actividade, uma vez que boa parte das mais de 100 mil licenças
de AL se localizam em prédios destinados a habitação, o que levou a Associação do alojamento local a pedir uma
clarificação da lei.?
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O Governo, pela voz do ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, assume que a decisão do STJ
“tem um impacto muito significativo no mercado do AL”.

Falando esta segunda-feira numa audição numa audição parlamentar, no âmbito do debate da proposta de Orçamento
do Estado para 2022, o ministro anunciou que o executivo vai criar um grupo de trabalho para analisar o impacto na
actividade turística e no arrendamento tradicional, que terá em conta o que “está a ser feito pela Europa fora, o que está
a funcionar e o que não está”.

Em resposta ao PÚBLICO, a secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, já tinha admitido que
o Governo se encontra a analisar o tema, mas sem entrar em outras considerações.

No pedido de fixação de jurisprudência, o STJ acabou por confirmar o acórdão do Tribunal da Relação do Porto, que
considerou que “a actividade de alojamento local não integra o conceito de habitação como fim dado às fracções
autónomas no título constitutivo da propriedade horizontal”; que “o conceito de habitação, como destino da fracção
autónoma, mostra-se qualitativamente distinto do conceito de utilização da mesma para alojamento local”; e ainda que “a
actividade de exploração de alojamento local, tal como se encontra regulada no Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29/08,
reveste natureza comercial”.

Na decisão, o STJ estabeleceu que, “no regime da propriedade horizontal, a indicação no título constitutivo, de que certa
fracção se destina a habitação, deve ser interpretada no sentido de nela não ser permitida a realização de alojamento
local”.
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Lisboa com várias nomeações nos World Travel Awards
O jornal da indústria do Turismo

A cidade de Lisboa está nomeada para diversas categorias na 29.ª edição dos prémios World Travel Awards (WTA).
“Melhor Destino Metropolitano à beira-mar” – um dos poucos títulos que ainda faltam a Lisboa -, “Melhor Destino de
Cidade”, “Melhor Destino City Break”, “Melhor Destino de Cruzeiros” e “Melhor Porto de Cruzeiros da Europa” são as
categorias para as quais a capital de Portugal está nomeada. Já o Turismo de Lisboa está nomeado para “Melhor
Organismo de Turismo de Cidade”.

Para Vítor Costa, diretor-geral do Turismo de Lisboa e presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa,
“é com enorme honra e satisfação que Lisboa recebe estas nomeações, fruto do dinamismo, capacidade de inovação e
enriquecimento da qualidade da oferta no desenvolvimento da estratégia regional”.

Relativamente à nomeação para “Melhor Destino Metropolitano à beira-mar”, o responsável pelo Turismo da Região
refere que “as praias da Arrábida, incluindo Setúbal e Sesimbra, Costa da Caparica, Ericeira, Cascais e Sintra, onde se
podem desenvolver inúmeras atividades como surf, mergulho e observação de golfinhos, conferem uma atratividade e
diferenciação especial à nossa região nos mercados externos”.

Vítor Costa considera que “podermos ser reconhecidos como Melhor Destino Metropolitano à beira-mar é, de facto,
muito relevante em termos de notoriedade”

Lisboa volta assim a ser um dos destinos a concorrer em várias categorias em mais uma edição dos “Óscares do
Turismo”, como reconhecimento da oferta turística e das melhores práticas do setor. Podem votar nestes prémios o
público em geral e os profissionais de Turismo. Os vencedores serão anunciados dia 1 de outubro deste ano.

As votações decorrem até dia 8 de agosto em  https://www.worldtravelawards.com/vote.
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Ocupação durante a Páscoa abre «boas perspetivas» para Verão no
Algarve
A taxa de ocupação global média, por quarto, foi de 60,4%

Um «bom indicador» que abre «boas perspetivas para o que aí vem». É assim que Hélder Martins, presidente da
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), comenta os dados do turismo algarvio em
Abril que se aproximaram dos números pré-pandemia.

A taxa de ocupação global média, por quarto, foi de 60,4%, abaixo dos 65,2% de 2019, mas ao nível do registado em
2016.

Ao Sul Informação, Hélder Martins considerou que estes números «vêm na onda de recuperação do turismo à escala
global».

Passadas as restrições da pandemia, o presidente da AHETA diz que já se pode mesmo «falar numa retoma», expressa
nos dados de Abril do turismo algarvio.

De 1996 até agora, a média de taxa de ocupação em Abril foi de 53,6%, o que faz com os números deste ano tenham
sido acima da média.
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O mercado britânico (+1,2 pontos percentuais, pp) e o mercado irlandês (+1,3pp) foram os que apresentaram as
maiores subidas face a Abril de 2019. As maiores descidas foram as do mercado nacional (-1,8pp) e do alemão (-1,5pp).

O volume de vendas aumentou 5,0% face a Abril de 2019.

Hélder Martins reconhece que os dados «foram impulsionados pelo período de Páscoa», que se celebrou em Abril, mas
isso não belisca as boas perspetivas para os próximos meses.

«O que temos ouvido, mesmo passado esse período, é que os empresários estão expectantes, até porque vem aí a
época alta», concluiu o presidente da AHETA.
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Algarve. Ocupação sobe em abril
O mercado britânico e o irlandês foram os que mais subiram.

A ocupação hoteleira no Algarve em abril aumentou face a 2021, mas ficou abaixo do valor registado em 2019, ano de
referência para o setor por ainda não se verificar o impacto da pandemia.

Face a 2021, a ocupação média em abril subiu 650% e o valor de vendas aumentou 775% face ao mesmo mês do ano
passado e 5% relativamente a abril de 2019.

O mercado britânico e o irlandês foram os que mais subiram. De acordo com os mesmo dados, o mercado britânico
(+1,2pp) e o mercado irlandês (+1,3pp) foram os que apresentaram as maiores subidas face a abril de 2019. As maiores
descidas foram as do mercado nacional (-1,8pp) e do alemão (-1,5pp).

No entanto, a associação lembra que, "as vendas efetuadas através de plataformas online não incluem o pagamento das
respetivas comissões, o que influencia o aumento homólogo do volume de vendas e, por essa via, os preços praticados"
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Ocupação hoteleira no Algarve sobe em abril mas está ainda abaixo de
2019
A ocupação hoteleira no Algarve em abril aumentou face a 2021, mas ainda se manteve abaixo do valor
pré-pandemia

A ocupação hoteleira no Algarve em abril aumentou face a 2021, mas ainda se manteve abaixo do valor registado em
2019, ano de referência para o setor por ainda não se verificar o impacto da pandemia de covid-19.

Em comunicado, a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) refere que, em relação a
2019, a taxa de ocupação global média por quarto foi 60,4%, menos 7,3% do que o valor registado em 2019.

Comparativamente a 2021, a ocupação média em abril subiu 650%, acrescenta a AHETA, precisando que o valor de
vendas aumentou 775% face ao mesmo mês do ano passado e 5% face a abril de 2019.

A AHETA ressalva, no entanto, que as vendas efetuadas através de plataformas ‘online’ “não incluem o pagamento das
respetivas comissões, o que influencia o aumento homólogo do volume de vendas e, por essa via, os preços
praticados”.

O mercado britânico e o irlandês foram os que apresentaram as maiores subidas face a abril de 2019. As maiores
descidas foram as do mercado nacional e do alemão, conclui a nota.
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Zoomarine faz balanço da Operação Praia Limpa
No passado domingo, dia 08 de Maio, teve lugar, pela quarta vez, a Operação Praia Limpa, durante a qual
generosos voluntários e várias entidades parceiras se uniram para ajudar a manter limpas algumas das
praias e alguns dos fundos marinhos do Algarve.

No passado domingo, dia 08 de Maio, teve lugar, pela quarta vez, a Operação Praia Limpa, durante a qual generosos
voluntários e várias entidades parceiras se uniram para ajudar a manter limpas algumas das praias e alguns dos fundos
marinhos do Algarve.

O sucesso da operação dificilmente poderia ter sido maior, e o sentimento de dever cumprido uniu amigos do Ambiente
num imenso e inspirador sorriso coletivo.

 

Durante cerca de 02 horas, nos concelhos de Silves, Lagoa, Albufeira, Loulé e Faro, os gloriosos voluntários uniram
esforços, em terra e no mar, com os parceiros do Zoomarine nesta acção de cidadania e civismo ambiental: os cinco
Municípios, a ALGAR SA, a Ualg V+, a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto de Conservação da Natureza e das
Florestas, o Instituto Português da Juventude e Desporto, a Marinha Portuguesa, a Região de Turismo do Algarve, o
Centro Europe Direct Algarve, as Águas do Algarve SA, a LIPTON, o Vila Vita Parc Resort & Spa, e a OLIMAR Reisen
(Viagens). Se da união resulta a força, da força resultou a remoção de quase 4’000 quilogramas de vidros, papeis,
plásticos, grades, velhas artes de pescas e muitos resíduos indiferenciados. Cerca de 3000 desses quilogramas foram
removidos dos fundos marinhos no porto da ilha da Culatra, numa operação diretamente coordenada pela Marinha
Portuguesa e pela Autoridade Marítima Nacional.

 

Naturalmente, ainda muito fica por fazer - no entanto, o crescimento deste movimento muito nos incentiva a continuar e a
reforçar, ano após ano, esta iniciativa de responsabilidade ambiental, no âmbito da filosofia “Together We Protect -
Juntos Protegemos”, idealizada pelo Zoomarine em 2017. Portanto, para o ano há mais!
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Entretanto, vamos já começar a concentrar as nossas energias para a “Operação Montanha Verde 2022”, porque nos
dias 06 e 07 de Novembro iremos oferecer e ajudar a plantar 42'000 árvores em 08 municípios do Algarve. Como quem
se preocupa com os Oceanos também gosta de proteger a Floresta, será que nessa data poderemos voltar a ser
merecedores da Vossa energia, dos Vossos sorrisos e da Vossa presença? Vamos acreditar que sim.

 

(Link)
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