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É oficial: o “365Algarve” morreu, mas terá um «sucedâneo»
Revelou ao Sul Informação a secretária de Estado do Turismo
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O “365Algarve” acabou mesmo de vez, mas vai ter «um sucedâneo» com «uma proposta
muito mais ambiciosa»,  anunciou ao Sul Informação Rita Marques, secretária de Estado de
Turismo.

A governante esteve na segunda e na terça-feira na região para visitar quatro concelhos algarvios,
conhecer projetos inovadores e falar com empresários. À margem da passagem que fez pelo Verdelago,
um empreendimento de luxo que está a ser construído na Praia Verde, em Castro Marim, Rita Marques
revelou que o “365Algarve” não vai continuar, mas que será substituído por outra linha de apoio a
eventos.

«Temos uma proposta muito mais ambiciosa. No quadro do plano “Reativar Turismo”, que é um plano
de 6 mil milhões de euros, temos uma medida específica para o Algarve, com um orçamento de 200
milhões de euros, que se denominará “+Algarve”», explicou a secretária de Estado do Turismo.

Este programa «terá, entre outras, uma componente de atração e promoção de eventos internacionais,
criando-se aqui um sucedâneo do “365Algarve”».

Quais serão os eventos apoiados e quais as verbas exatas que terão ao seu dispor só se poderá saber
ao certo quando o programa for finalizado.

«Estamos agora a trabalhar nos detalhes, oportunamente serão divulgados», concluiu Rita Marques.

Isto significa que o “365Algarve”, um programa de animação cultural e turística pensado para a época
baixa que começou em Outubro de 2016 e teve um total de quatro temporadas, cada qual com uma
dotação orçamental de 1,5 milhões de euros, vai mesmo desaparecer, enquanto tal, depois de ter
deixado uma forte marca na região.

Basta referir que foi no seu âmbito que nasceram eventos como o Festival do Contrabando de Alcoutim,
o Jazz nas Adegas de Silves ou o Lavrar o Mar, em Aljezur e Monchique, entre outros.

A indefinição em torno da sua continuidade foi muito criticada pelos agentes do setor cultural, mas
também do setor turístico, que lançou uma petição a pedir a reedição do programa.

Link Notícia
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https://www.sulinformacao.pt/2022/05/governo-cria-programa-especial-de-200-milhoes-para-reativar-turismo-no-algarve/
https://www.sulinformacao.pt/2020/12/agentes-culturais-revoltados-com-falta-de-resposta-sobre-continuacao-ou-fim-do-365algarve/
https://www.sulinformacao.pt/2022/03/peticao-vai-exigir-regresso-do-365algarve/
https://www.sulinformacao.pt/2022/05/e-oficial-o-365algarve-morreu-mas-tera-um-sucedaneo/
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Governo cria programa especial de 200 milhões para “Reativar
Turismo” no Algarve
Algarve será a única região a beneficiar de «discriminação positiva» e terá plano
dedicado exclusivamente a si
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O Governo vai destinar 200 milhões de euros para um programa de apoio específico ao setor
turístico do Algarve, «a única região do país» que terá direito a um pacote financeiro
diferenciado, ao abrigo do plano “Reativar Turismo | Construir o Futuro”, avançou ao Sul
Informação Rita Marques, a secretária de Estado do Turismo que esteve esta terça-feira, 17 de
Maio, de visita a Castro Marim.

«O que estamos a fazer, no quadro do plano “Reativar Turismo”, que é um plano de 6 mil milhões de
euros, é criar uma medida específica para o Algarve, com um orçamento de 200 milhões de euros, que
se denominará “+Algarve”», revelou.

«Estamos a trabalhar com as entidades competentes, nomeadamente no quadro do Programa
Operacional do Algarve, para podermos, o mais rapidamente possível, divulgar todos os pormenores»,
acrescentou Rita Marques, que esteve esta segunda e terça-feira, no Algarve, para se encontrar com os
agentes do setor e conhecer novos projetos.

Apesar de não querer avançar, para já, quais serão todos os pilares do “+Algarve” – «estamos agora a
trabalhar nos detalhes, oportunamente serão divulgados» -, a governante revelou que será no seu
âmbito que se criará «um sucedâneo do “365Algarve”», já que uma das componentes do plano
“+Algarve” será «de atração e promoção de eventos internacionais».
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O Algarve é, de resto, «a única região que merece uma discriminação positiva no quadro do “Reativar
Turismo”, dada a importância do setor do turismo nesta região e o contributo líquido que dá para a
projeção internacional de Portugal».

O “Reativar Turismo”, precisou a secretária de Estado, «é financiado por três tipos de fundos: tem a
receita turística do Turismo de Portugal, uma parte importante garantida pelos Programas Operacionais
e, por fim, outra componente importante, que não deve ser descurada, garantida pelos privados».

Rita Marques fez, ainda, um balanço da visita de dois dias que realizou ao Algarve, que a levou a passar
por Lagos, Monchique, Castro Marim e Vila Real de Santo António.

«Tive a oportunidade de conhecer alguns projetos inovadores que ajudam a diversificar o produto
turístico. Também pude reunir com empresários e perceber que dificuldades é que eles têm neste
momento de retoma», enquadrou.

«Esta é uma retoma pujante, é bem verdade, muito desejada e também merecida, mas que apresenta
bastantes dificuldades, principalmente nas partes do capital e do talento», salientou.

 

Foto: Hugo Rodrigues | Sul Informação
 

Nos contactos que fez, a secretária de Estado sentiu «uma grande preocupação ao nível dos recursos
humanos. Faltam em qualidade e em quantidade. Isso significa que temos de encontrar novas formas de
captar esse talento e de o fidelizar».

«Tem de haver aqui uma grande aposta ao nível dos instrumentos do código de trabalho, para
tentarmos agilizar, tanto quanto possível, a contratação, mantendo um vínculo interessante à entidade
patronal», defendeu Rita Marques.

A governante identificou, ainda, outros dois grandes condicionalismos: «um é a habitação, o outro os
transportes públicos, porque, de facto, todos os trabalhadores têm de se deslocar para o seu local de
trabalho e muitos não têm veículo próprio».

«Estamos a trabalhar em soluções, com a Secretaria de Estado da Habitação, com a Secretaria de
Estado da Mobilidade, para alguns territórios, nomeadamente no Algarve, sabendo que, aqui, para a
atividade turística é fundamental termos capital humano, recursos humanos em quantidade e qualidade.
Para tal, temos de criar as condições para reter cá essas pessoas», concluiu.

Link Notícia
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Ministro da Economia teme que aumento de contágios possa
afetar recuperação do turismo
O ministro da Economia, António Costa Silva, asumiu temer que o aumento do número de
doentes de Covid-19 possa ter incidência sobre a recuperação dos setores da economia e
do turismo.

O ministro da Economia, António Costa Silva, disse esta quarta-feira temer que o aumento de contágios
de Covid-19 possa afetar a recuperação do setor do turismo e serviços que tem estado a registar uma
atividade “muito consolidada”.

O vírus pode pregar-nos mais partidas, como pregou antes, e é por isso que é muito importante
acentuar que o vírus não desapareceu”, disse António Costa Silva, em declarações aos jornalistas à
margem do segundo encontro com empresários “A Caminho de Hannover”, que decorreu esta manhã
em Aveiro.

O governante defendeu que é necessário “continuar a tomar todas as medidas e a fazer tudo para
conter essa ameaça”, alertando que “o pior que pode suceder é sair de uma crise e entrar noutra, ou
pior que isso, uma cascata de crises que se combinam”.

Este ano, segundo António Costa Silva, o Governo estima que o setor do turismo e serviços vai gerar
receitas de 16 mil milhões de euros, o que corresponde a 85% das receitas obtidas em 2019, que foi o
melhor ano da história.

“Portugal nesta convulsão toda, como é um país seguro e é um país relativamente afastado da zona de
confrontação geopolítica, está nesta altura relativamente ao turismo e serviços a registar uma atividade
muito consolidada”, disse.

António Costa Silva manifestou ainda “extremamente preocupado” com o aumento da inflação em
Portugal, sustentando que “o segredo repousa no equilíbrio entre a política fiscal e a política monetária”, e
disse que é preciso ter cuidado com todos os passos que se vão dar.

“Nós temos as lições da história relativamente à questão da inflação e sabemos que qualquer passo em
falso pode degenerar numa situação difícil de controlar e é isso que não queremos”, disse o ministro,
lembrando que, no passado, houve políticas monetárias que, em vez de reduzir, “aceleraram a espiral
inflacionista”.

O ministro explicou ainda que três quartos da inflação têm a ver com os custos dos bens alimentares e
da energia, afirmando que a estratégia do Governo até agora é “tentar conter a evolução dos preços
nestes setores e ver como é que a economia vai reagir”.

Disse ainda concordar com as declarações do governador do Banco de Portugal, que pediu mais
coordenação a nível europeu nas medidas de combate à inflação.

“É preciso maior diálogo e discussão e interação com a própria política monetária. Não podemos
combater a inflação sem associar os dois componentes”, concluiu.
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Residentes franceses e italianos crescem quase mil por cento em
12 anos
Italianos e franceses têm sido, ao longo dos últimos 12 anos, os povos que mais têm
crescido na procura do Algarve para viver com base na paixão pelo país e no prazer de
vida, com crescimentos que, no caso dos italianos, roçam os 1.000% naquele período,
segundo dados do SEF
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€200 million to reactivate tourism
T he Algarve will be the only region in Portugal to benefit from a special €200 million
programme designed to bolster its tourism sector
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Município quer requalificar e reabrir antiga Pousada da Juventude
A secretária de Estado do T urismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, esteve reunida na
terça-feira, dia 17 de maio, com o presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo
António, Álvaro Araújo, para conhecer vários equipamentos turísticos e culturais que a
autarquia pretende requalificar e dinamizar
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Maioria das concessões 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 o vice-presidente de uma associação dos concessionários
local
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Peças únicas e materiais pioneiros vão levar o Algarve a novos
destinos
Artesãos, chefs de cozinha e designers juntaram-se em residência na aldeia da T ôr,
desafiados pelo projeto Algarve Craft & Food. Objetivo foi unir a gastronomia ao
artesanato e valorizar a identidade regional. O  resultado contribui para internacionalizar
as indústrias culturais e criativas do Algarve
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Roman Abramovich thwarted in bid to sell €10m Quinta do Lago
property
Roman Abramovich – Portugal’s richest citizen, and a Russian oligarch with close links to
Vladimir Putin – is back in the news, thanks to new revela- tions on his fast-tracked
‘Sephardic Jew’ nationality and the fact that he ‘owns’ a €10 million property in the
Algarve’s Golden T riangle which he tried to sell two weeks before Russia invaded Ukraine
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TAP cancela voos com CEO em viagem
Falta de pilotos obriga a cancelar dois voos para São Paulo numa semana
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As perspetivas são boas, mas há nuvens negras para o setor do
Turismo, diz CEO do grupo Pestana - Renascença
Em 2021, maior grupo hoteleiro português teve um lucro de 23 milhões de euros.
Resultados de abril deste ano foram 15% superiores aos de 2019.

“As expetativas em relação à retoma e a um bom ano turístico, especialmente nos meses de verão, são
muito boas, mas ainda há umas sombras, umas nuvens negras no setor”, diz José Theotónio, CEO do
Grupo Pestana, com um otimismo moderado.

Em conferência de imprensa para apresentação dos resultados de 2021, o gestor acabou por revelar que
“abril (de 2022) foi o melhor mês dos últimos vinte seis, o primeiro com resultados acima de 2019”. Em
comparação com o mesmo mês do melhor ano turístico nacional, os resultados Grupo foram 15%
superiores. Apesar de ser preciso contar com mais unidades em funcionamento.

José Theotónio admite que, em termos imediatos, o turismo e a hotelaria nacionais poderão estar a
beneficiar da situação de guerra na Ucrânia, mas com o tempo, vai haver perda de confiança no
consumo. E frisa que a própria guerra está a fazer aumentar preços, alguns relevantes para o transporte
aéreo.

“Pensar que a guerra vai ser o nosso fator de crescimento, é uma coisa que me custa, pelo menos no
médio-longo prazo. Era preferível que a guerra terminasse para que (também) o turismo se
desenvolvesse. Mas admite que para quem ainda viaja ou quer viajar, Espanha e Portugal são os
destinos que estão mais longe (da guerra) e podem ter alguma vantagem comparativa.

Fechadas as contas de 2021, os resultados mostram um saldo positivo de 23 milhões de euros, contra
os 32 milhões de prejuízos registados no ano anterior, o pior da história do Grupo a celebrar meio século
em 2022. O ano passado “foi significativamente melhor, mas ainda longe do período pré-pandemia, com
os destinos de ‘resort’ do Porto Santo e Algarve a recuperarem mais rapidamente”.

O Grupo Pestana dedica-se especialmente à Hotelaria e José Theotónio faz questão de o frisar. No
entanto, em 2020, com todos os hotéis fechados devido à pandemia de Covid-19, foi o imobiliário que
trouxe quase toda a receita. “Foi a boia de salvação”.
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“Depois do êxito do eco-resort” de Tróia, os complexos de Brejos e da Comporta já estão todos
vendidos, apesar de ainda decorrer a construção”, revela o gestor. Porto Covo está em fase de
comercialização e há outros projetos em andamento, na Madeira e no Algarve.

Em 2021, 40% das receitas do grupo vieram desta área, mas José Theotónio frisa que a atividade
principal é a Hotelaria e que o objetivo é que, muito em breve, o peso do imobiliário se situe nos 20-30%
do volume de negócios.

O Pestana não pretende vender ativos, mas José Theotónio admite que há oportunidades que não se
podem perder. Foi o que aconteceu com o Pestana Alvor, vendido a um Fundo de Investimento.
“Apareceu alguém que pagou acima da cláusula de rescisão”, explicou, fazendo uma comparação com a
venda de jogadores de futebol. Foi muito acima do que poderíamos esperar”, confessa.

Durante o tempo de pandemia, os hotéis estiveram fechados mas as obras continuaram e esteve ano já
foram inauguradas 9 unidades, que envolveram um investimento total de 112 milões de euros: um hotel
e uma pousada no Porto, uma pousada uma Lisboa e outra em Vila Real de Santo António. Além de um
novo hotel na Madeira, região de origem do Pestana.

As outras quatro unidades estão em Tânger, Marraquexe, Madrid e Nova Iorque. Os três últimos hotéis
pertencem à marca Pestana CR7. Para José Theotónio, gerir esta marca em destinos de forte
concorrência com as grandes cadeias internacionais, vai ser o desafio para 2022.

Neste momento há dois projetos em construção na cidade de Lisboa: um hotel na R. Augusta e uma
Pousada em Alfama, nas Porta do Sol. Esta última poderá ser inaugurada no fim deste ano. Um
investimento de cerca de 10 milhões de euros e que segundo o gestor, “mesmo com o aumento dos
preços dos materiais, o orçamento não deverá derrapar; ou muito pouco” porque as obras estão em
fase avançada, com os preços contratualizados.

O Grupo Pestana tem cerca de 4.000 funcionários em cerca de uma centena de unidades, distribuídas
por dezasseis países. Para fazer face à maior procura da época de verão precisa de mais mil pessoas em
Portugal. Até ao momento conseguiu contratar pouco menos de 500, o que para o CEO é muito bom,
dada a escassez de Recursos Humanos para esta área.

O Alentejo é a zona do país em que há maior dificuldade em fazer recrutamento. Neste momento todas
as unidades estão abertas, mas o ano passado, algumas permaneceram fechadas também porque não
havia pessoa disponível. Foi o caso da Pousada de Estremoz.

Para José Theotónio é preciso fazer uma mudança cultural no país. “O ensino profissional é muito
desvalorizado. Os alunos que vão para o ensino profissional são vistos quase como um falhanço; o que
é bom é ir para a Universidade. Um dos problemas estruturais que existe em Portugal é adequar a
formação das pessoas às necessidades do mercado. Se o ensino profissional for valorizado, assim como
as profissões liadas ao setor, pode-se resolver parte dessa falha. Porque quem vem para a hotelaria, se
tiver vontade, pode fazer uma carreira muito positiva e em que pode ganhar mais do que com
licenciaturas em certos cursos. Mas de uma forma geral, isso não é ressalvado, antes pelo contrário”.

Isso não invalida o recurso à imigração, especialmente dos PALOP’s. E tal como outros agentes do setor,
criticou o facto desta medida não avançar, o que depende da iniciativa do governo.

O gestor do Pestana admite que a atração para o setor não se faz só com salário e por isso, o Grupo
aposta em também noutras condições, como seguros de saúde, formação e mobilidade entre unidades,
em Portugal ou no estrangeiro.
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O entusiasmo dos eventos vs. a falta de mão de obra
Estamos numa fase de grande empolgamento para o país, com um conjunto de eventos
capazes de entusiasmar diversos públicos e gerações.

Estamos numa fase de grande empolgamento para o país, com um conjunto de eventos capazes de
entusiasmar diversos públicos e gerações.

Desde logo o Festival da Eurovisão, que pretende ser um palco para a melhor (o conceito é subjetivo)
música que se faz na Europa, ou nos países aderentes, mas que a espaços se torna num palco político
de grande relevância. Já foi assim em diversas ocasiões e voltou a ser este ano com a vitória da Ucrânia,
numa clara manifestação de apoio do povo votante. Ganhou a música, mas ficamos com a convicção de
que os votos foram no povo e na sua capacidade de resistência ao invasor. A representante Portuguesa
trouxe uma honrosa votação e um lugar acima do habitual e, neste caso, estou certo de que a votação
foi na música e na artista. O país regozijou-se com tão boa prestação, elogiada por muitos
comentadores espalhados pela Europa.

O campeonato de futebol terminou, para alegria de uns e tristeza de outros. Também aqui são muitos os
que encontram alegrias, seja porque ganham, seja porque a posição em que ficam é muito honrosa, seja
porque sobem de divisão, etc.. O futebol continua a dominar um volume tremendo da informação
noticiosa e, mesmo quem não gosta, tropeça amiúde nos mais inusitados programas sobre tudo e sobre
nada do que se passa no futebol.

Esta semana, o norte e centro do país vão viver o Rali de Portugal. Evento do Campeonato do Mundo,
trará a Portugal uma enchente de turistas a que se somam os que, em deslocação interna, estarão a
centro e a norte para não perderem as emoções da alta velocidade. Este é seguramente um impulso
para o turismo nacional, que passa quase ao lado dos canais de televisão. Ou, dito de outra forma, com
mais relevância para o país que grande parte das notícias sobre futebol, não terá 5% do tempo de
antena atribuído àquele.

Por falar em turismo, dizem os números que Portugal está de novo em alta, com taxas de procura e de
ocupação elevadas. Talvez este tão importante setor, que consegue esgotar em grande parte as suas
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ofertas, pudesse beneficiar de um upgrade de qualidade. O setor tem ainda uma elevada taxa de
trabalhadores recrutados sem formação ou competências próprias que, pela qualidade (ou falta dela) no
serviço que prestam, podem não segurar o cliente para visitas futuras. Em compensação, muitos dos
jovens portugueses formados nas melhores escolas emigram para palcos, onde a sua formação e
competência é reconhecida. Valerá a pena que os senhores empresários equacionem se o upgrade do
serviço que trabalhadores mais competentes podem trazer não será compensado com uma subida do
nível de clientes dispostos a pagar mais.

O que se passa no turismo passa-se noutros setores, onde os empregadores, inclua-se aqui o setor
público, estão a deixar fugir mão de obra de elevada, qualidade que muita falta faz ao país, ao ponto de
nos colocar em rutura a breve prazo na execução de determinados compromissos. Os fundos do PRR
poderão ser um problema e não uma solução, se não tivermos mão de obra para os executar, como se
adivinha. Para o mercado funcionar é preciso pagar melhor, mas, para isso, as empresas também
precisam que os fundos sejam transferidos a tempo e horas, o que não está a acontecer. Neste caso o
empolgamento pode não ser suficiente; precisa-se de mais eficácia de todos os intervenientes.

Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra
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O Verão e a pandemia Covid
Devemos estar menos alarmados, mas mais preparados – é que quase dois anos e meio
depois, os casos Covid estão a aumentar novamente, pelo que temos de prevenir para
evitar males piores.

Hoje sabemos muito mais do que sabíamos há um ano atrás e mesmo muito, mas muito mais, que há
dois anos atrás. Parece que passou uma eternidade tal é o avanço da ciência nesta área, bem como em
áreas conexas da ciência, e que adquiriram enormes vantagens do esforço de toda a comunidade
científica à volta da temática da Covid-19.

Há novas variantes ao ritmo de uma por mês, que deixaram de mudar de nome (opções de
comunicação da Organização Mundial de Saúde) e passaram apenas a mudar de número. Parece que
agora estamos sempre com a Omicron, mas foi primeiro a BA.1, depois BA.2, e por aí fora e agora
estamos com a variante BA.5 a tornar-se predominante por cá.

O ECDC avisou hoje que as variantes BA.4 e BA.5 deixaram de ser variantes de interesse (VOI – Variant
of Interest) e passaram a ser variantes de preocupação (VOC – Variant of Concern) e que Portugal neste
momento é um país com elevado risco de transmissão. Portugal é o pais do mundo com a mais alta
incidência de novos casos a 7 dias e soubemos hoje que a Linha SNS24 atendeu mais chamadas até
Maio deste ano do que em todo 2021.

Agora que a economia portuguesa parecia estar a recuperar, com estas notícias arriscamo-nos a perder
novamente o Verão com os turistas estrangeiros, por medo destes, ou mesmo por nos colocarem em
listas de destinos não recomendados outra vez, como aconteceu no verão do ano passado e há dois
anos.

Sabemos também que apesar das vacinas continuarem a proteger, protegem muito menos com estas
variantes. Há já cientistas que advogam que as mutações na BA.4 e BA.5 são tão grandes, que com
base no seu perfil imunológico, o vírus já deveria ser chamado de SARS-Cov-3.

Verifica-se que mesmo quem tem 4 doses, mesmo 2 semanas após a mais recente inoculação, é na
mesma infectado quando deveria estar no nível máximo de anticorpos neutralizantes induzidos. Não é
um bom sinal, nomeadamente quando comparado com os 95% de eficácia da vacina que tivemos
contra infecções sintomáticas, contra as variantes anteriores, porque confiamos nas vacinas para nos
proteger da doença grave – para evitar hospitalizações e mortes.

E depois essa ilusão da imunidade de grupo, que é cada vez mais um sonho inatingível. Do que se sabe, a
cada infecção o vírus torna o nosso sistema imunitário mais sensível aos efeitos deste vírus, que se sabe
agora aumenta a reacção imunitária do nosso organismo, provocando infecções em órgãos específicos
do nosso corpo, ou pontualmente em casos mais graves, em vários…

Suspeita-se que as infecções hepáticas agudas em crianças sejam resultantes de uma infecção Covid
prévia, que latente no organismo do paciente, provoca agora com uma co-infecção com outro vírus,
uma infecção aguda do fígado, em linha com o que seria de esperar num vírus com as características
SARS-COV-2. Já no princípio deste século (2004) estudos apontavam para as hepatites agudas como
sendo resultantes de pós-infecção por SARS-Cov.

Sabemos também agora a que a Long Covid (ou Sindrome da Covid Longa), está presente na maioria
dos pacientes infectados com Covid, e não se sabe bem quais os efeitos da mesma no longo prazo.
Sabemos que imunidade humoral (anticorpos) não é nada garantida no caso de uma nova variante, e
que a imunidade celular (linfócitos T), parece que acaba por ser a causa do síndrome inflamatório que se
verifica com a infecção por Covid.
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Sintomas como a perda de memória, perda de massa cinzenta, envelhecimento acelerado, potencial
cancerígeno do vírus e outros, todos eles ainda não totalmente estudados, são preocupantes, e ainda
não sabemos se estes quadros clínicos serão estáveis, regressivos ou evolutivos.

Temos uma situação altamente desfavorável de evolução acelerada do vírus, com aumento de escape
imunitário das novas variantes, uma maior transmissibilidade e infecciosidade, uma proteção
substancialmente menor contra a transmissão e a infecção, alguma redução na proteção vacinal contra
hospitalização e óbitos, uma alta vulnerabilidade da imunidade adquirida por infecção e uma alta
probabilidade de aparecerem novas variantes mais nocivas nos próximos meses.

Verifica-se em cima disto tudo, um aumento das infecções nos grupos de risco, nomeadamente nos
lares, e começa a aumentar a pressão hospitalar, se bem que ainda abaixo do que se verificou em
períodos de aumento de casos idênticos aos actuais.

E perante este cenário, estamos com o mais baixo nível de risco percepcionado da pandemia, as
medidas de mitigação são residuais ou inexistentes, e continuamos a aceitar como bom que as pessoas
se continuem a infectar. Até porque essa ideia de que o aumento de casos não é importante é perigosa,
pois são infecções que geram mais casos, geram Long Covid, geram doenças, hospitalizações, em
última instância mortes, e são também a base de novas variantes.

O que se exigia dos governos ocidentais era atenção ao tema, e decisões regulatórias, por exemplo, de
melhoria da qualidade do ar em ambientes fechados, como escolas, restaurantes, escritórios e
transportes. Este lavar de mãos permanente e atitude de avestruz, ao qual o próprio Governo português
parece não ser imune, devia-nos deixar preocupados.

Nunca fui pessimista, mas como dizem muitos actores da comunidade científica, actualmente estamos a
conseguir derrotar a COVID, mas estamos a perder a batalha contra a estupidez humana. É bem
verdade que para perceber isso, bastaria olhar para o que se passa na Ucrânia, com uma guerra neste
Século XXI. Será que não estaremos reféns da situação de cansaço acumulado ao tema Covid? Será que
não deveríamos estar preparados para a eventual possibilidade do agravamento da pandemia?

Deixar de usar máscaras ao ar livre faz todo sentido, pois há enorme quantidade de estudos efectuados,
que demonstram que a transmissão ao ar livre é diminuta. Mas deixar de usar máscaras em ambientes
fechados, sem ao mesmo tempo assegurar regulamentação que assegura a qualidade do ar nesses
espaços, é displicente, quase negligente.

Deixar de disponibilizar testes gratuitos para a população, num momento em que a incidência está a
disparar, não faz sentido nenhum. Deixar o vírus circular livremente, com o seu escape imunitário seja às
vacinas, seja pelo risco de reinfecção, sem testar e portanto sem sabermos por onde anda, deixando-o
entrar nos lares, nos hospitais, nas escolas, nas nossas casas, é também negligente.

Deixar os infectados, sair de isolamento ao fim de 7 dias, sem voltar a testar para ter a certeza que já
não estão a infectar, é também displicente, ou mesmo negligente.

Devíamos estar pelo menos alerta e com cuidados, sem alarmismos. Por mais difícil que nos seja
imaginar, devíamos planear para a possibilidade de uma variante ainda pior do que as Omicron nos
próximos meses. E não, nós não temos de “viver com o vírus”. Estamos cansados disto tudo, mas não
devemos estar mal informados ou sermos enganados por má informação sobre o vírus.

Devíamos estar a falar da ciência, das consequências de deixarmos o vírus circular livremente, e de como
mitigar os riscos, evitando mais confinamentos no futuro, em vez de estarmos a falar de uma falsa
sensação de imunidade, que tudo indica é impossível existir para um vírus como este.

Temos de evitar os confinamentos que tivemos de suportar no passado, com as consequências
económicas e psicológicas, que todos sentimos ao longo destes quase dois anos e meio de pandemia,
com soluções simples e eficazes.

Devíamos estar já com a maioria das crianças dos 5 aos 11 ano imunizadas via vacinação, e com os
grupos de risco, nomeadamente acima dos 60 anos de idade, e os imunocomprometidos, com a 4ª
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dose já inoculada.

Devíamos apostar em soluções simples de ventilação e de luz ultravioleta (UV-C) que permitem manter
o ar “limpo” de germes, bactérias e vírus. Soluções extremamente baratas, quando comparadas com o
custo dos testes para rastreio de casos, e para o tratamento no Serviço Nacional de Saúde dos casos
agudos, graves ou crónicos, e que permitiriam levarmos uma vida mais normal, sem contribuir para o
aumento de casos que hoje estamos a verificar e vão inevitavelmente levar a mais mortalidade e a mais
Covid crónica.

Temos de evitar a todo o custo deixar a situação da pandemia chegar a situações como as que
assistimos no Verão do ano passado e há dois anos, para não sacrificarmos mais uma vez a economia
em geral, e o sector do Turismo em particular, com impacto nomeadamente na hotelaria e na
restauração, mas em tantas outras actividades económicas que dependem da chegada de turistas a
território nacional.

A nossa vida não pode ser vivida só à volta do tema guerra ou do tema Covid, mas temos de prevenir
para evitar males piores. Haja vontade política de decisão para definir uma estratégia de combate ao
vírus que seja eficaz e sem implicar transtornos e sacrifícios desnecessários na vida das pessoas.

Agradecimentos ao Think Tank informal “Info4us” (nome que substituiu “INFO | Covid-19”)
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Governo diz que Portugal deve ser vendido como "o país mais
sustentável do mundo"
Secretária de Estado do T urismo, Rita Marques, disse esta quarta-feira que Portugal tem
de se dizer "o país mais sustentável do mundo" como forma de atrair turismo e
investimento económico.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, defendeu esta quarta-feira que Portugal deve ser
vendido como “o país mais sustentável do mundo”, de forma a tornar-se mais competitivo e aumentar a
receita turística.

É isso que queremos. Está para nós muito claro ao nível de política pública, alinhada com o Turismo de
Portugal, que Portugal tem que ser o país mais sustentável do mundo. Competitivo à custa da
sustentabilidade”, afirmou Rita Marques em Vouzela, onde hoje ficou a conhecer o projeto de turismo
sustentável em curso desde julho de 2020.

No seu entender, para que tal aconteça, devem ser “muitos a rumar” nesse sentido, com empresas de
restauração, animação turística e hotelaria a trabalharem no sentido de obter a certificação da Biosphere
(que certifica o turismo sustentável), como acontece em Vouzela, ou outras certificações.

“O importante é que façamos a diferença, porque, para continuarmos a crescer em valor, temos que ser
muitos, não basta por decreto ou por imposição do Turismo de Portugal reclamarmos que somos o país
mais sustentável do mundo. Temos de fazer um esforço conjunto”, frisou.

Segundo Patrícia Araújo, da Biosphere, na região Centro há cerca de 140 empresas (sobretudo de
alojamento e animação turística) que já estão certificadas ou em processo de certificação, sendo 12
delas de Vouzela.

Rita Marques disse que “o turismo não se vende só porque Portugal tem ativos extraordinários:
paisagens idílicas, um mar maravilhoso e uma gastronomia genuinamente gostosa”.

“Temos que trabalhar numa perspetiva diferente e profissionalizar este trabalho, orientando-o para as
grandes tendências”, frisou, acrescentando que, “hoje em dia, a sustentabilidade é algo que é avaliado
positivamente pelo cliente” e, portanto, deve ser trabalhada nas suas três dimensões, nomeadamente
económica, ambiental e social.

Segundo a secretária de Estado, “Portugal já não é um destino barato há vários anos”, exemplificando
que, apesar de receber “metade dos turistas que a Grécia recebe”, tem “exatamente a mesma receita
turística”.

“Estamos com uma receita turística por turista muito interessante e a crescer de uma forma muito
evidente. Temos uma meta muito tangível que é chegarmos a 2027 com 28 mil milhões de euros de
receita turística”, acrescentou.

Na sua opinião, o concelho de Vouzela, no distrito de Viseu, tem estado a fazer “um trabalho
extraordinário”, que deve ser replicado noutros municípios e noutras regiões.

“Porque lá fora a marca Vouzela será importante, mas a marca Portugal tem mais força”, justificou.
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SEF prepara plano de operação para meses de verão nos
aeroportos - Postal do Algarve
O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras precisa que atualmente a direção de fronteiras de
Lisboa do SEF conta com um efetivo de 215 inspetores, 125 dos quais exercem funções
no controlo documental na entrada e saída do país.O  Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
precisa que atualmente a direção de fronteiras de Lisboa do SEF conta com um efetivo de
215 inspetores, 125 dos quais exercem funções no controlo documental na entrada e
saída do país.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) revelou hoje que está a preparar um plano para os postos
de fronteiras nos aeroportos durante o período de maior fluxo de passageiros, entre julho e setembro.

“À semelhança de anos anteriores, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras está a ultimar o plano da
operação nos postos de fronteira aéreos para o período de maior fluxo de passageiros do chamado
Verão IATA, entre os meses de julho e setembro”, refere o SEF, numa nota enviada à agência Lusa.

Aquele serviço de segurança assegura que a ANA-Aeroportos de Portugal, entidade concessionária dos
aeroportos, e as companhias aéreas serão informadas atempadamente da operação do SEF nos
aeroportos nacionais para o período de verão.

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras precisa que atualmente a direção de fronteiras de Lisboa do SEF
conta com um efetivo de 215 inspetores, 125 dos quais exercem funções no controlo documental na
entrada e saída do país.

O SEF dá conta que registou, no primeiro trimestre do ano no aeroporto de Lisboa, 70 processos-crime,
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63 dos quais correspondem a detenções em flagrante delito, representando, um aumento em mais de
100% da criminalidade registada em relação ao período homólogo ao longo da última década.

De acordo com o SEF, 95% das detenções em flagrante delito efetuadas este ano estão relacionadas
com fraude documental, designadamente através do uso de documentos falsificados e alheios, auxílio à
imigração ilegal e mandados de detenção.
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Famílias ucranianas que fugiram para o Algarve em risco de ficar
desalojadas
Refugiados aguardam informação sobre soluções de arrendamentos a longo prazo.

Várias famílias ucranianas que fugiram da guerra para o Algarve estão na iminência de ficar sem
alojamento devido ao início da época turística e muitas têm de abandonar as casas já no dia 1 de junho.

Ira Grabenko, de 38 anos, chegou em meados de março a Quarteira, em Loulé, no distrito de Faro, onde
tem família, e acabou por conseguir ficar com os filhos, de 19 e oito anos, num apartamento que lhes foi
cedido gratuitamente, contou à Lusa.

Apesar de ter sido avisada de que a situação seria provisória e que teria de abandonar a casa no verão,
Ira estava convicta de que a guerra "ia durar uma ou duas semanas" e que rapidamente poderia
regressar a Kiev.

Esta quarta-feira, quase três meses após o início da ofensiva, Ira sabe que não pode regressar e está
sem perspetivas.

"Até agora, não temos nenhuma solução. Se não encontrarmos casa teremos de sair do Algarve, é
impossível encontrar casa aqui", desabafou.

No entanto, o desejo da psicóloga é manter-se no Algarve, pois o filho, de oito anos, já está na escola e
é na região que tem a família e uma rede de ligações sociais: "Não queremos ir embora daqui, mas
provavelmente teremos que ir".

Para já, aguarda informação de um grupo de voluntários sobre soluções de arrendamento a longo prazo,
um problema que, no Algarve, afeta não só os refugiados ucranianos como os portugueses, e outros,
devido à elevada procura e escassa oferta.

Estamos "todos na mesma situação. Quando viemos não tínhamos planeado ficar para o verão",
respondeu, quando questionada sobre se conhecia mais famílias ucranianas obrigadas a abandonar as
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casas até 01 de junho.

Na mesma situação está Katerina, com três filhos, de cinco, 14 e 17 anos, que estava a pagar 650
euros mensais por um apartamento também em Quarteira, uma das zonas mais procuradas para férias
no Algarve central.

Segundo contou à Lusa o irmão Vadim, a residir há vários anos no Algarve e que fala fluentemente
português, a irmã foi pedindo para a estadia se prolongar ao máximo, mas agora o senhorio quer a casa
de volta para alugar a turistas.

"Ela está à procura de casa, mas até ao momento ainda não conseguiu. Não sei se é só aqui que é tão
complicado", referiu, notando que os sobrinhos já estão na escola e que o desejo da irmã é continuar no
Algarve, onde estão também os pais.

Para já, Katerina aguarda uma resposta por parte de um britânico "que é capaz de arranjar uma casa",
pois há "muita gente a tentar ajudar", nomeadamente, voluntários estrangeiros, que têm "mais
possibilidades [financeiras]" do que os portugueses.

"O que nós preferíamos era voltar para casa [na Ucrânia], mas neste momento ainda não é possível
voltar", lamentou Vadim.

Loulé é um dos municípios do Algarve que organizou viagens de autocarro para retirar refugiados da
Ucrânia e se preparou para acolher famílias, tendo disponibilizado cerca de 50 alojamentos partilhados.

No entanto, segundo disse à Lusa o presidente da Câmara de Loulé, apesar de os alojamentos terem
"todas as condições e dignidade", o facto de serem partilhados fez com que muitos optassem por
procurar habitações no mercado de arrendamento.

Segundo Vítor Aleixo, foram "poucos" os que aceitaram permanecer nesses alojamentos, tendo
preferido encontrar, "por si próprios, outras soluções", havendo, também, uma preferência por ficarem
no litoral, onde há menos habitações disponíveis.

"Ainda temos uma reserva para alojar pessoas, mas o que tem acontecido é que as pessoas preferem
casas individuais, apartamentos. Ora, apartamentos nós não temos", sublinhou.

Para o autarca, a carência de habitações para arrendamento a longo prazo na região é uma realidade
"atroz" e que afeta não só os refugiados como "toda a gente" que procura casa no mercado.

Segundo Vítor Aleixo, a autarquia tem ainda disponível espaço em dois locais para acolher oito pessoas -
quatro em Almancil e quatro em Salir - e está a fazer obras noutros locais para aumentar a capacidade
de oferta.

Atualmente, nos alojamentos partilhados cedidos pelo município estão instaladas oito famílias, num total
de 28 pessoas, nas freguesias de Almancil, Alte, Salir e Quarteira.

ACOMPANHE AQUI TUDO SOBRE A GUERRA NA UCRÂNIA
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Famílias que fugiram para o Algarve em risco de ficar desalojadas
no verão
A época turística está a prejudicar várias famílias ucranianas que fugiram da guerra para
o Algarve. Muitas vão ficar desalojadas já no início de junho e não têm para onde ir.

Várias famílias ucranianas que fugiram da guerra para o Algarve estão na iminência de ficar sem
alojamento devido ao início da época turística e muitas têm de abandonar as casas já no dia 01 de
junho.

Ira Grabenko, de 38 anos, chegou em meados de março a Quarteira, em Loulé, no distrito de Faro, onde
tem família, e acabou por conseguir ficar com os filhos, de 19 e oito anos, num apartamento que lhes foi
cedido gratuitamente, contou à Lusa.

Apesar de ter sido avisada de que a situação seria provisória e que teria de abandonar a casa no verão,
Ira estava convicta de que a guerra "ia durar uma ou duas semanas" e que rapidamente poderia
regressar a Kiev.

Hoje, quase três meses após o início da ofensiva, Ira sabe que não pode regressar e está sem
perspetivas.

"Até agora, não temos nenhuma solução. Se não encontrarmos casa teremos de sair do Algarve, é
impossível encontrar casa aqui", desabafou.

No entanto, o desejo da psicóloga é manter-se no Algarve, pois o filho, de oito anos, já está na escola e
é na região que tem a família e uma rede de ligações sociais: "Não queremos ir embora daqui, mas
provavelmente teremos que ir".

Para já, aguarda informação de um grupo de voluntários sobre soluções de arrendamento a longo prazo,
um problema que, no Algarve, afeta não só os refugiados ucranianos como os portugueses, e outros,
devido à elevada procura e escassa oferta.
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Estamos "todos na mesma situação. Quando viemos não tínhamos planeado ficar para o verão",
respondeu, quando questionada sobre se conhecia mais famílias ucranianas obrigadas a abandonar as
casas até 01 de junho.

Na mesma situação está Katerina, com três filhos, de cinco, 14 e 17 anos, que estava a pagar 650
euros mensais por um apartamento também em Quarteira, uma das zonas mais procuradas para férias
no Algarve central.

Segundo contou à Lusa o irmão Vadim, a residir há vários anos no Algarve e que fala fluentemente
português, a irmã foi pedindo para a estadia se prolongar ao máximo, mas agora o senhorio quer a casa
de volta para alugar a turistas.

"Ela está à procura de casa, mas até ao momento ainda não conseguiu. Não sei se é só aqui que é tão
complicado", referiu, notando que os sobrinhos já estão na escola e que o desejo da irmã é continuar no
Algarve, onde estão também os pais.

Para já, Katerina aguarda uma resposta por parte de um britânico "que é capaz de arranjar uma casa",
pois há "muita gente a tentar ajudar", nomeadamente, voluntários estrangeiros, que têm "mais
possibilidades [financeiras]" do que os portugueses.

"O que nós preferíamos era voltar para casa [na Ucrânia], mas neste momento ainda não é possível
voltar", lamentou Vadim.

Loulé é um dos municípios do Algarve que organizou viagens de autocarro para retirar refugiados da
Ucrânia e se preparou para acolher famílias, tendo disponibilizado cerca de 50 alojamentos partilhados.

No entanto, segundo disse à Lusa o presidente da Câmara de Loulé, apesar de os alojamentos terem
"todas as condições e dignidade", o facto de serem partilhados fez com que muitos optassem por
procurar habitações no mercado de arrendamento.

Segundo Vítor Aleixo, foram "poucos" os que aceitaram permanecer nesses alojamentos, tendo
preferido encontrar, "por si próprios, outras soluções", havendo, também, uma preferência por ficarem
no litoral, onde há menos habitações disponíveis.

"Ainda temos uma reserva para alojar pessoas, mas o que tem acontecido é que as pessoas preferem
casas individuais, apartamentos. Ora, apartamentos nós não temos", sublinhou.

Para o autarca, a carência de habitações para arrendamento a longo prazo na região é uma realidade
"atroz" e que afeta não só os refugiados como "toda a gente" que procura casa no mercado.

Segundo Vítor Aleixo, a autarquia tem ainda disponível espaço em dois locais para acolher oito pessoas -
quatro em Almancil e quatro em Salir - e está a fazer obras noutros locais para aumentar a capacidade
de oferta.

Atualmente, nos alojamentos partilhados cedidos pelo município estão instaladas oito famílias, num total
de 28 pessoas, nas freguesias de Almancil, Alte, Salir e Quarteira.
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