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Litoral algarvio todo com recolher às 23:00
Na reavaliação semanal desta quinta-feira à situação pandémica, o litoral sul do Algarve
deverá ficar sujeito ao dever de recolhimento às 23:00
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Covid-19: Recolher obrigatório no litoral sul do Algarve ameaça
verão de 2021
O Algarve enfrenta agora uma situação difícil à medida que os vários municípios veem a
sua incidência (casos por 100 mil habitantes) aumentar, obrigando a cumprir regras,
nomeadamente o recolher obrigatório às 23h.
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O Algarve enfrenta agora uma situação difícil à medida que os vários municípios veem a sua incidência
(casos por 100 mil habitantes) aumentar, obrigando a cumprir regras, nomeadamente o recolher
obrigatório às 23h.

Na próxima avaliação do Governo, que acontece já esta quinta-feira, mais concelhos devem juntar-se
àqueles que já estão nos níveis de risco elevado e muito elevado, fazendo com que todo o litoral sul
algarvio fique sujeito a regras mais apertadas, que ameaçam o verão deste ano, adianta o ‘Negócios’.

Segundo os últimos dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), a incidência no Algarve ultrapassa já os
800 casos por 100 mil habitantes em 14 dias – e, ao fim de 13 dias, julho é já o segundo mês com mais
casos na região, desde o início da pandemia, apenas superado por janeiro de 2021.

Na última avaliação dos concelhos, do total de 16 municípios, sete estavam já em risco muito elevado e
dois em risco elevado, sendo obrigados ao recolher às 23h e à apresentação de certificado covid ou
teste para aceder ao interior de restaurantes durante o fim de semana.

Contudo agora, adianta o jornal, Portimão deve passar para risco muito elevado e Vila do Bispo e Vila
Real de Santo António saem da situação de alerta para a de risco elevado, tal como Tavira, deixando
todo o litoral sul algarvio nos dois piores escalões.

Para além disso, segundo o ‘Negócios’, em risco de cair para risco elevado está ainda Castro Marim
(para já em alerta), o que, confirmando-se, deixa apenas a salvo de restrições Aljezur e Alcoutim, que
ficam mais no “Norte” do Algarve.

Cenário ameaça verão algarvio

Esta situação é uma ameaça para o verão de 2021 no Algarve, que depende fortemente do turismo,
sobretudo nesta altura do ano. A região tem sido fortemente afetada pela situação pandémica global de
Portugal.

O país já foi colocado nas chamadas “listas vermelhas” de vários outros locais da Europa, que obrigam
quem regresse de Portugal a permanecer em quarentena. O exemplo com maior impacto para o Algarve
é o Reino Unido.
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O país, que é o principal mercado turístico emissor do Algarve, recolocou Portugal na lista vermelha,
notando-se de imediato o impacto na região, nomeadamente com o cancelamento de reservas e
antecipações de regressos de férias para escapar à quarentena.

Também outros países como Alemanha ou França, que enviam muitos turistas para o Algarve, já
desaconselharam as viagens para Portugal, deixando a região numa situação financeira complicada.

Para além disso, mesmo os turistas que consigam viajar até ao Algarve vão render menos à economia
da região, devido às restrições de horários de funcionamento da restauração e comércio, limites à
lotação, da exigência de certificado covid ou de testes ao fim de semana e do recolher a partir das 23h.

Notícia
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Comissão finaliza alterações do artigo SO-A que já motivou
coimas a 184 autocaravanistas
Deputados agendaram para a semana a votação de uma nova mudança no Código da
Estrada que proíbe a pernoita em parques de estacionamento, para ainda vigorar em
agosto. Polícias registam infrações e tentam sensibilizar.
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Autocaravanistas defendem fim da proibição de pernoita em
zonas que não o permitam expressamente
As associações de autocaravanismo defenderam o fim da proibição de pernoita destes
veículos em zonas que não o permitam expressamente, enquanto as associações locais
da Costa Vicentina reclamaram o combate ao «caravanismo selvagem».

No total, 10 entidades foram ouvidas, por videoconferência, na comissão parlamentar de Economia,
Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa, no âmbito da apreciação
dos projetos de lei de PCP, PEV, BE e PSD, que propõem alterações a artigos do Código da Estrada,
inclusive ao 50º-A sobre a proibição de pernoita e aparcamento de autocaravanas.

Na quinta-feira, os grupos parlamentares têm oportunidade de apresentar propostas de alteração a
estes quatro projetos de lei em discussão na especialidade.

“Fazem sempre mistura do que é o campismo selvagem, que condenamos em absoluto e que só existe
porque as autoridades não foram capazes, até o momento, de pôr cobro a tal prática”, afirmou o
presidente da Associação Autocaravanista de Portugal (CPA), Paulo Moz Barbosa, reforçando que
autocaravanismo e campismo são atividades distintas: “o que vemos são tendas e são carrinhas
transformadas que nem sequer têm cozinha, nem ‘toilet’, nem águas, portanto isso não é
autocaravanismo e as autoridades têm de ter a mão pesada”.

Contra a introdução do conceito de pernoita para as autocaravanas na legislação portuguesa, o
presidente da CPA disse que a questão foi criada “para beneficiar, de uma maneira inconstitucional, os
proprietários dos parques de campismo”.

A representar a Federação Portuguesa de Autocaravanismo (FPA), Manuel Bragança expôs que “o
autocaravanismo itinerante tem impresso o conceito de liberdade”, considerando “abusivo” a introdução
do conceito de pernoita no artigo 50º-A do Código da Estrada, uma vez que o estacionamento destes
veículos “não é acampamento”.

Manuel Bragança referiu ainda que a Federação Internacional de Autocaravanismo, que representa 10
países europeus e em que a FPA é membro efetivo, apresentou em junho no gabinete da comissária dos
transportes da União Europeia uma queixa contra Portugal sobre a nova legislação, em vigor desde
janeiro deste ano.
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Já o presidente da Associação de Caravanismo de Portugal (CDP), Joaquim Carvalho, indicou que é
“contra o artigo 50º-A tal como está redigido para todo o território nacional, porque é demasiado
generalista, sem prever qualquer tipo de exceção”, acrescentando que “o caravanista também é
itinerante, não é só o autocaravanista”.

Em representação da Automóvel Clube de Portugal (ACP), Luís Figueiredo apoiou o autocaravanismo
itinerante, uma vez que “autocaravanas são equipamentos que estão homologados pelo IMT [Instituto
da Mobilidade e dos Transportes], que tem dispositivo sanitário e tem separação de águas limpas e
águas sujas, que permite que sejam completamente autossuficientes na proteção da natureza até 72
horas”.

“Ter uma autocaravana e estar em pernoita num qualquer lugar não é uma ameaça à natureza”,
apontou o responsável da ACP, propondo que no artigo 50º-A façam a distinção entre autocaravanas e
similares de autocaravanas e “no caso de autocaravanas seja permitida a pernoita até um máximo de
72 horas”.

Para o diretor-geral da Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal (FCMP), Carlos Vieira, o
artigo 50º-A deve continuar com está, explicando que para pernoita existem dois locais, nomeadamente
as áreas de serviço e os parques de campismo.

“Neste momento, existem mais 130 áreas de serviço a ser construídas”, avançou o diretor-geral da
FCMP, recusando alguma vantagem económica, até porque “muitos destes espaços são a custo zero
para os autocaravanistas”.

Da Associação de Parques de Campismo do Alentejo e Algarve (APCAA), Carlos Rodrigues expôs a
necessidade de se encontrar uma solução que seja equilibrada para todas as partes, entendendo que o
artigo 50º-A visa “combater os comportamentos abusivos e garantir as questões de salubridade e
segurança”, mas acredita que pode ser melhorado.

“Não é pela retirada da questão da pernoita, mas sim pela criação de bolsas onde não existe qualquer
infraestrutura, nem privada, nem pública”, propôs Carlos Rodrigues, rejeitando também a questão
monetária sobre a pernoita, ainda que seja benéfico em termos de organização e que permite mais
qualidade do usufruto dos autocaravanistas e das populações residentes.

De acordo com a presidente da associação Rota Vicentina, Marta Cabral, tem-se registado uma
crescente procura por este tipo de turismo itinerante em caravanas e autocaravanas, pelo que é preciso
“que seja distinguido aquilo que é o caravanismo do caravanismo selvagem ou caravanismo
desregulado”, defendendo o ordenamento de qualquer tipo de pernoita, “independentemente de ser
numa cama, numa tenda, num veículo, o que é importante é a capacidade de carga do território e a
necessidade de ordenamento”.

“Estamos perante, não um movimento orgânico, mas um negócio com uma expressão gigantesca”,
descreveu Marta Cabral, reclamando uma estratégia de turismo que se foque nas comunidades
residentes e que garanta um futuro sustentável.

Na perspetiva de António Ferreira, da Associação de Defesa da Costa Vicentina (Arriba), “a massificação
deste ‘van-life-style’, através do negócio milionário de carrinhas adaptadas, ‘rent-a-cars’ com tendas no
tejadilho e empresas de aluguer de autocaravanas, veio matar definitivamente o autocaravanismo
clássico”.

Assegurando que não é contra os autocaravanistas, o representante da Arriba realçou que o artigo 50º-
A no Código da Estrada e a multa na hora funcionaram, pela primeira vez, como “um efeito tampão” à
devassa da natureza e ocupação dos terrenos do Parque Natural da Costa Vicentina.

Já o presidente da delegação do Algarve da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
(AHRESP), Cristóvão Lopes, declarou que, pela importância da classificação dos destinos turísticos, “é
fundamental que se mantenham as regras que entraram em vigor em janeiro de 2021”, mas há
disponibilidade para introduzir melhorias.

Além destas nove entidades, a audição contou com a intervenção da GNR.

10/27



As alterações ao Código da Estrada, contestadas pelos representantes dos autocaravanistas, entraram
em vigor em janeiro, consagrando a proibição de aparcamento e pernoita de autocaravanas fora dos
locais autorizados.

Foi atribuída competência fiscalizadora à GNR, à PSP, à Polícia Marítima e aos municípios para atuarem
fora das vias públicas e áreas protegidas em situações de pernoita e aparcamento de autocaravanas ou
rulotes fora dos locais autorizados.
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Turismo continua recuperação em maio, mas ainda muito abaixo
dos níveis de 2019
A publicação do INE destaca a diminuição nas chegadas de turistas não-residentes em
comparação com 2019, quando a Covid-19 ainda não condicionava o turismo nacional. A
abertura temporária do corredor aéreo com o Reino Unido também resultou no terceiro
mês desde o início da pandemia com mais dormidas

A atividade turística em maio registou um milhão de hóspedes, que se traduziram em 2,1 milhões de
dormidas, fez saber o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quinta-feira. Este resultado constitui
uma subida homóloga expressiva, mas a comparação é inflacionada pelo efeito base causado pela quase
total paragem do sector em 2020, sendo que os números agora divulgados ficam bastante aquém do
registado em 2019.

Comparando com o ano passado, as subidas nestes indicadores evidentes, dado que a indústria registou,
em maio de 2020, 126,6 mil hóspedes e 261,6 mil dormidas. Recuando um ano, o que elimina o efeito
da chegada da Covid-19, o sector ficou 62,3% e 68,6% abaixo no que toca a hóspedes e dormidas,
respetivamente.

Os decréscimos são ainda mais pronunciados considerando apenas as dormidas de não-residentes, que
caíram 83,8% no período em análise, quando comparando com igual intervalo de 2019.

Assim, o ano de 2021 registou, até maio, uma diminuição de e 48,8% das dormidas totais em
comparação com igual período do ano passado, que resulta dos decréscimos de 3,6% nos residentes e
72,7% nos não residentes. Note-se que estas quedas não são mais acentuadas visto que a análise inclui
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ainda janeiro e fevereiro de 2020, quando o país não tinha ainda mergulhado nas restrições causadas
pela pandemia.

Também os proveitos do sector do alojamento caíram consideravelmente, passando a 126,8 milhões de
euros no total e 91,7 milhões de euros relativamente a aposento em maio de 2021. Comparando com o
mesmo mês de 2019, as quebras foram de 68,9% nos proveitos totais e 69,7% no que respeita a
aposentos.

A região do país que concentrou mais dormidas no mês em análise foi a do Algarve, responsável por
24,7%, seguindo-se a AM Lisboa (20,1%), o Norte (19,7%) e o Centro (15,0%). Analisando o conjunto
dos primeiros cinco meses do ano, as regiões onde as diminuições no número de dormidas foram
menores foram o Alentejo (-0,4%), RA Açores (-16,4%), Centro (-26,8%) e Norte (-39,3%), enquanto
as restantes regiões assinalam quebras superiores a 50%.

A publicação do INE destaca ainda o impacto que teve a abertura do corredor aéreo entre Portugal e o
Reino Unido, o que colocou maio como o terceiro mês com mais chegadas de turistas britânicos desde o
início da pandemia, superado apenas por agosto e setembro do ano passado. Registaram-se 200 mil
dormidas por cidadãos britânicos não-residentes em maio, sendo que o corredor aéreo abriu apenas a
17 desse mês.
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Turismo: Dormidas caíram quase 80% até maio face a 2019
Os proveitos totais das unidades de alojamento para turistas diminuíram quase 50% nos
cinco primeiros meses do ano.

Dadas as elevadas restrições que estiveram em vigor nos primeiros meses do ano não é de estranhar
que a atividade turística continue a registar níveis muito baixos face quer a 2020 - quando os efeitos da
pandemia se começaram a sentir apenas em meados de março - quer a 2019. Os dados divulgados esta
quinta-feira, 15 de julho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que, de janeiro a maio de
2021 houve uma diminuição de 48,8% das dormidas totais. Ou seja, nos primeiros cinco meses deste
registaram-se 4,7 milhões de dormidas quando, em igual período de 2020, houve 9,3 milhões de
dormidas.

A maioria das dormidas nas unidades de alojamento em Portugal foram realizadas por residentes - 3,1
milhões nos primeiros cinco meses -, o que confirma a tendência que já vinha a ser registada de poucos
turistas estrangeiros. É importante salientar que, neste período, existiam limites às viagens mesmo
dentro da União Europeia.

"Comparando com o mesmo período de 2019, as dormidas registaram uma diminuição de 79,7% (-
53,3% nos residentes e -90,1% nos não residentes)", nota ainda o gabinete de estatística.

O número de hóspedes nos primeiros cinco meses do ano foi também muito inferior mesmo ao
registado em 2020. As unidades de alojamento para viajantes acolheram 2,2 milhões de pessoas, o que
reflete uma queda de 42,3% face ao período homólogo de 2020. Destes cerca de 2,2 milhões de
hóspedes, mais de 1,7 milhões têm residência em Portugal.

"Neste período, os proveitos registaram diminuições de 47,8% no total e 46,3% relativos a aposento",
indica o INE. Dada a forte quebra nas dormidas, a receita obtida com o acolhimento de hóspedes -
proveitos de aposento - diminuíram. Mesmo antes da pandemia, os proveitos de aposento eram os que
davam o maior contributo para os proveitos totais. Contudo, e dado que para travar a pandemia
eventos com um elevado número de pessoas - como casamentos, conferências e festas -, que muitas
vezes se realizavam nestas unidades, foram proibidos, essa fonte de receita também esteve encerrada,
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levando assim à queda dos proveito totais.
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Paquete Funchal transformado em hotel flutuante
Ao fim de 60 anos, histórica embarcação da marinha mercante portuguesa será
transformado num hotel flutuante de cinco estrelas e com 200 quartos.

O paquete Funchal vai ser transformado num hotel flutuante. Ao fim de 60 anos, o navio de cruzeiros
português saiu finalmente do cais da Matinha, onde estava atracada desde janeiro de 2015. Os cinco
milionários norte-americanos que compraram a embarcação pretendem transformá-la numa unidade de
cinco estrelas, com 200 quartos, e que ficará instalada em Lisboa.

Segundo o Jornal de Negócios desta quinta-feira, o Funchal está desde o final da semana passada junto
ao Porto de Lisboa nos estaleiros da empresa de reparação Navalrocha para remoção dos interiores e
exteriores.

A embarcação portuguesa foi a leilão no final de janeiro com um preço base de 1,8 milhões de euros.
Cinco investidores da Califórnia apresentaram a proposta mais alta, embora o montante da aquisição
não tenha sido revelado.

Construído na Dinamarca, o paquete Funchal foi para o mar em 1961, assegurando a ligação entre
Portugal continental e as regiões autónomas. Em 1973, o navio começou a ser fretado para viagens de
cruzeiro depois de ganhar uma piscina.

Mais tarde, o empresário grego George Potamianos comprou a embarcação para o grupo Classic
International Cruises. O grupo acabou por falir mas só em 2013 o Funchal mudou de dono, para o
empresário Rui Alegre, que acabaria por ficar a dever quase 150 milhões de euros ao Banco Montepio.

Em 2018, a Signature Living comprou o navio mas não pagou todas as prestações, após ter entrado em
processo de insolvência.

Originalmente, o paquete Funchal estava preparado para receber 598 passageiros e 189 tripulantes.
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França pede teste com menos de 24 horas a quem regressa de
Portugal
A França anunciou esta quinta-feira que todas as pessoas não vacinadas contra a Covid-
19 chegadas de Portugal ou Espanha que queiram entrar no país terão de apresentar um
teste com menos de 24 horas, em vez das 48 horas atuais. A medida entra em vigor já a
partir deste fim de semana.

Até agora, um teste PCR ou antigénio de menos de 48 horas era suficiente para voltar a entrar em
França.

"As pessoas podem ir a Espanha e a Portugal, especialmente quando estão vacinadas. Quando não estão
vacinadas, quando vêm desses dois países onde a situação é difícil, é preciso apresentar um teste com
menos de 24 horas", anunciou esta manhã o secretário de Estado de Assuntos Europeus, Clément
Beaune, na rádio Franceinfo.

Questionado se há isolamento para os passageiros provenientes de Portugal ou de Espanha, o secretário
de Estado disse que não, já que se trata de países da União Europeia.

Na semana passada, este mesmo governante "desaconselhou" os franceses a viajarem para Portugal e
Espanha, tendo sido depois corrigido por diversos membros do Governo francês que esclareceram que
não havia qualquer interdição de deslocação para os dois países.

c/ Lusa
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Números da semana
875€ milhões | -73,7%
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Elidérico Viegas diz que exigir teste ou certificado é “exagero”
A principal associação hoteleira do Algarve considerou na semana passada “um exagero”
a obrigação de apresentar certificado covid-19 ou teste para aceder à hotelaria e pediu
ao Governo a “revogação imediata” da medida
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Retirada de Portugal da lista alemã não tem efeito imediato
A retirada de Portugal de lista alemã que impedia a entrada de viajantes no país sem
quarentena é “uma boa notícia”, mas os operadores turísticos demorarão tempo a
recuperar a atividade, considerou o presidente do Turismo do Algarve

21/27



22/27



ECONOMIA ONLINE

15/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Reino Unido põe ilhas Baleares na lista “âmbar” e exige
quarentena no regresso
Duas semanas depois de terem sido adicionadas à lista "verde" pelo Reino Unido, as ilhas
Baleares passam para a lista "âmbar", obrigando os britânicos a quarentena no regresso
a casa.

O Reino Unido passou as Baleares (Maiorca, Menorca e Ibiza) da lista “verde” para a lista “âmbar”,
obrigando os cidadãos britânicos que voem para aquelas ilhas espanholas a ficarem de quarentena no
regresso a casa, anunciou esta quarta-feira Boris Johnson. A mesma decisão foi tomada para as Ilhas
Virgens britânicas. Pelo contrário, Bulgária, Hong Kong, Croácia e Taiwan passaram para a lista “verde”,
mas os dois últimos ficam “sob vigilância”.

A notícia da passagem das Baleares para a lista “âmbar” já estava a ser avançada durante a tarde, com
a imprensa britânica a citar fontes próximas do Governo. Agora, o primeiro-ministro do Reino Unido
acabou mesmo por anunciar oficialmente a decisão: duas semanas depois de terem sido adicionadas à
lista “verde”, as ilhas Baleares dão um passo atrás na avaliação de risco de Downing Street.

As ilhas espanholas viram os casos de infeção aumentarem para 258 casos por cada 100.000
habitantes, o que motivou esta decisão de Boris Johnson. Assim, os britânicos (não vacinados) que
viajem para Maiorca, Menorca ou Ibiza têm de apresentar um resultado de teste negativo no regresso
ao Reino Unido e dois testes PCR negativos no 2.º e 8.º dia após o regresso, bem como cumprir uma
quarentena de dez dias.

Ilhas Baleares impõe uso de máscara obrigatório Ler Mais

Antes do anúncio oficial, o secretário de Estado dos Transportes já tinha aconselhado as pessoas a
tentarem cancelar as férias, recuperando o dinheiro. “Espero que tenhamos sido muito, muito claros. (…)
Quando se faz reserva, devemo-nos certificar de que os voos são reembolsáveis, de que a reserva do
hotel pode ser alterada“, disse Grant Shapps, em declarações à BBC Breakfast, citado pelo The Sun

23/27



(conteúdo em inglês).

A par destes anúncios, Cuba, Indonésia, Myanmar (antiga Birmânia) e Serra Leoa passam a estar na
“lista vermelha”.

Atualmente, as viagens internacionais do Reino Unido são reguladas por um sistema de “semáforo”, que
classifica os destinos de acordo com o risco epidemiológico. A “lista vermelha”, de países que
representam um risco elevado devido à circulação de novas variantes do novo coronavírus, exige
quarentena de 10 dias num hotel designado às custas dos viajantes, sendo interdito viajar por motivos
não essenciais para aqueles destinos.

As regras podem ser diferentes na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, onde matérias de saúde são
da responsabilidade dos respetivos governos autónomos.

(Notícia atualizada pela última vez às 18h42)
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Luís Gomes “Temo que a concretização do PRR possa ser
inviabilizada por culpa do Estado"
A má política de ordenamento e a existência de planos diretores municipais com mais de
20 anos são motivos que levam Luís Gomes, professor da Faculdade de Economia da
Universidade do Algarve, a temer que o Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal
não seja bem concretizado
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