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Ataque de Orcas danifica veleiros no Algarve
Ataque de Orcas danifica veleiros no Algarve

Ataque de Orcas danifica veleiros no Algarve
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Presidente da AHETA assume que dados de agosto dão
esperança
Recentemente foram divulgados os dados sobre o alojamento no Algarve, relativos ao
mês de agosto, em comparação com os anos anteriores. O  Algarve Primeiro contactou
Elidérico Viegas

 

Recentemente foram divulgados os dados sobre o alojamento no Algarve, relativos ao mês de agosto,
em comparação com os anos anteriores. O Algarve Primeiro contactou Elidérico Viegas, presidente da
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), que prestou declarações
sobre os números apresentados em relatório.

 

Considera que os dados, “embora ainda estejam aquém do que era habitual antes da pandemia, não
deixaram de surpreender pela positiva, porque tivemos um aumento muito significativo relativamente a
2020, e isso é obviamente bom”.

 

Sobre a época baixa que se avizinha, que já é tida como “uma das maiores fraquezas do turismo da
região”, acredita que a quebra se irá agravar com a situação pandémica: “A pandemia ainda não acabou,
a confiança das pessoas em viajar continua muito abalada e isso vai-se refletir numa menor procura”.

 

“As expectativas vão de facto para que, a partir da Páscoa do próximo ano, o início da chamada época
turística, possamos assistir já a alguma recuperação, caso corra tudo bem como se espera, mas
estamos conscientes de que a recuperação será gradual, lenta e progressiva. Vai demorar alguns anos
até regressarmos à normalidade que existia antes da pandemia, uma vez que o circuito de negócio
turístico está muito afetado”, disse Elidérico Viegas.
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https://www.algarveprimeiro.com/d/alojamento-no-algarve-chegou-aos-79-em-agosto-com-a-ajuda-dos-portugueses/40392-4


 

(Link)
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https://www.algarveprimeiro.com/d/presidente-da-aheta-assume-que-dados-de-agosto-dao-esperanca/40404-4
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Estas são as 7 novas maravilhas da gastronomia portuguesa
O mil-folhas de batata, os rabos de polvo ou o veado do bosque. Há muito para
experimentar.

 

A RTP voltou a eleger sete maravilhas da gastronomia portuguesa. Desta vez, o tema estava relacionado
com reinterpretações e novos sabores nacionais. A final, onde foram apresentados os vencedores,
decorreu na noite deste sábado, 4 de setembro, com apresentação de Catarina Furtado e José Carlos
Malato.

Ao longo dos últimos meses foram vários os produtos concorrentes que passaram as eliminatórias.
Participaram mais de 1.100 restaurantes de todo o País. Os vencedores foram apresentados em sete
categorias, que correspondem às sete maravilhas da nova gastronomia portuguesa.

Nos petiscos o vencedor foi a tábua de polvo, do Baptista, em Caminha. Já o prato vegetariano eleito
foi o Do Campo à Salina, do À Terra, em Castro Marim. O melhor prato vegan é o mil folhas de
batata, do Cor de Tangerina, em Guimarães.

No peixe e marisco, o prato vencedor foi o rabos de polvo das bruxas, do Bem Bô, em Mirandela. A
melhor sugestão de cozinha molecular está no Dom Júlio, de Vila Nova de Cerveira, o Veado do Bosque.

O melhor prato de carne foi a Estrela do Mosteiro, do Mosteiro do Leitão, na Batalha. E por fim, o melhor
doce destas sete maravilhas são as coininhas, da Confeitaria Santa Coina, no Barreiro.

Já em 2011 tinham sido eleitas as sete maravilhas da gastronomia nacional, estas mais generalistas,
como a alheira de Mirandela, o queijo da Serra, o leitão e o arroz de marisco. Mais tarde, em 2019,
houve um concurso para eleger as sete maravilhas doces do País. 

Crista de Galo, charutos dos arcos, folar de Olhão e as roscas de Monção foram alguns dos vencedores
neste concurso.

(Link)
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https://7maravilhas.pt/declaracao-oficial-7m-nova-gastronomia/
https://projetos.7maravilhas.pt/portfolio-items/7-maravilhas-da-gastronomia-old/
https://projetos.7maravilhas.pt/portfolio-items/7-maravilhas-doces-de-portugal-old/?portfolioCats=28
https://www.nit.pt/comida/gourmet-e-vinhos/estas-sao-7-novas-maravilhas-da-gastronomia-portuguesa
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Praia Verde Boutique Hotel vence 7 Maravilhas da Nova
Gastronomia na categoria vegetariana
Vencedores foram anunciados na gala final do concurso, que decorreu este domingo, 6
de Setembro.

 

O Praia Verde Boutique Hotel, de Castro Marim, foi um dos vencedores das 7 Maravilhas da
Nova Gastronomia, tendo ganho na categoria “Vegetariana” com o prato “Algarve, do Campo à
Salina” do restaurante À Terra. Os vencedores foram anunciados na gala final do concurso que
decorreu este domingo, 5 de Setembro.

«Este prémio é o reconhecimento do trabalho de toda uma equipa, que se esforça diariamente para
inovar nos pratos que apresenta, privilegiando os produtos locais da época e fazendo deles as
verdadeiras estrelas. Estamos muito felizes por ganhar e poder representar Castro Marim e todo o
Algarve», refere David Domingues, chef executivo do restaurante À Terra.

Já Gustavo Martins, diretor geral do Praia Verde Boutique Hotel, comentou ser «um orgulho e uma honra
recebermos este prémio. No ano do nosso 7º aniversário, ganhamos as 7 Maravilhas da Nova
Gastronomia com a criação vegetariana do chef David Domingues».

O prato “Algarve, do Campo à Salina” concorreu com 1.147 candidaturas tendo saído vencedor da sua
categoria, «votado pelos clientes e amantes de cozinha que presta homenagem aos produtos mais
frescos da terra», disse o Praia Verde Boutique Hotel.
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Equipa Praia Verde Boutique Hotel na gala final do concurso
As 7 Maravilhas da Nova Gastronomia são:

Categoria Petiscos
Tábua de Polvo, Baptista (Caminha)

Categoria Vegetariana
Algarve, do Campo à Salina, Praia Verde Boutique Hotel (Castro Marim)

Categoria Vegana
Mil-folhas de batata, cantarelos e bolota, Cor de Tangerina (Guimarães)

Categoria Peixe e Marisco
Rabos de Polvo das Bruxas, Bem Bô (Mirandela)

Categoria Cozinha Molecular
Veado no Bosque, Dom Júlio (Vila Nova de Cerveira)

Categoria Carne
Estrela do Mosteiro, Mosteiro do Leitão (Batalha)

Categoria Doçaria
Coininhas, Confeitaria Santa Coina (Barreiro)

(Link)
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https://www.sulinformacao.pt/2021/09/praia-verde-boutique-hotel-vence-7-maravilhas-da-nova-gastronomia-na-categoria-vegetariana/
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Há mais um sinal de que estamos a retomar a normalidade, no
Algarve já golfistas para as chamadas férias do golfe
Há mais um sinal de que estamos a retomar a normalidade, no Algarve já golfistas para
as chamadas férias do golfe

Há mais um sinal de que estamos a retomar a normalidade, no Algarve já golfistas para as chamadas
férias do golfe
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"Setembro ainda é tempo de Algarve", propões a Agência Abreu
As agências de viagens Abreu estão a promover as suas ofertas para férias em Setembro
no Algarve, com programas de cinco noites em Monte Gordo, Albufeira, Alvor, Lagos e
Vilamoura, a partir de 114 euros por pessoa

As agências de viagens Abreu estão a promover as suas ofertas para férias em Setembro no Algarve,
com programas de cinco noites em Monte Gordo, Albufeira, Alvor, Lagos e Vilamoura, a partir de 114
euros por pessoa.

O ‘preço de chamada’ é para um programa de cinco noites em regime só alojamento (SA) no 3-estrelas
Cheerfulway Acqua Maris Balaia, em Albufeira, com entrada a 14 de Setembro.

Outra opção proposta pela Abreu para férias em Albufeira com entrada a 14 de Setembro é o 4-estrelas
Eden Resort, também em regime SA, desde 293 euros.

Para Vilamoura, a Abreu propõe o 4-estrelas Vilamoura Garden Hotel, desde 250 euros por pessoa em
quarto duplo em regime de alojamento e pequeno-almoço (APA), com entrada a 21 de Setembro, e o
4-estrelas Vila Galé Marina, desde 438 euros em APA, com entrada a 14 de Setembro.
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A agência também tem propostas para Monte Gordo, com entrada a 21 de Setembro no 3-estrelas
Hotel Vasco da Gama, desde 274 euros em APA, e para Alvor, com entrada a 21 de Setembro no 5-
estrelas Penina Hotel and Golf Resort, desde 345 euros em APA.

Para entradas a 21 de Setembro em Lagos, em regime APA, a Abreu propõe o 4-estrelas Vila Galé
Lagos, desde 430 euros, e o 5-estrelas Iberostar Selection Lagos, desde 513 euros.

A agência de viagens sublinha que as ofertas “são limitadas e sujeitas a disponibilidade”, referindo-se a
uma “seleção de oportunidades (preço por pessoa), podendo existir variações por se tratarem de
ofertas dinâmicas”.

Os preços acima não incluem despesas de reserva, que, para ofertas que incluem voo e hotel, são de 10
euros.

Para ver as ofertas no site da Abreu clique aqui.

 

Clique para ver mais: Promoções

Clique para ver mais: Algarve

Clique para ver mais: Abreu

 

Link Notícia
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https://oferta.abreu.pt/pt-PT/algarve
https://www.presstur.com/promocoes/
https://www.presstur.com/pesquisa?q=Algarve
https://www.presstur.com/pesquisa?q=Abreu
https://www.presstur.com/promocoes/setembro-ainda-e-tempo-de-algarve-propoe-a-agencia-abreu/
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Guia Algarve sugere o que fazer em Setembro no Sul de Portugal
Segundo aquele guia há música, teatro, dança, exposições, performances, desporto.

Assim há dezenas de eventos marcados para Setembro, que se realizam todos os anos  no Algarve,
levando a cultura e o divertimento aos dias e noites dos residentes e dos turistas que passam férias na
região.

“Para saber o que fazer, quando e onde, basta consultar a edição de setembro do Guia Algarve,
disponível aqui para download gratuito”. 

Com  os primeiros dias do mês chega a música com as Noites F com vários artistas portugueses a
actuarem neste  “festival” de fim de verão.

Dias depois, decorrem dois espectáculos de homenagem a dois grandes nomes do fado: Carlos do
Carmo e Amália Rodrigues.
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No dia 10, o Quinteto de Jazz de Lisboa canta “Saudade” e no dia 11 o pianista Júlio Resende interpreta
«Carta Aberta a Amália Rodrigues», ambos no Centro Cultural de Lagos, pelas 21:30. 

Entre os dias 11 de Setembro e 01 de Outubro, decorrerá o 8.º Festival Internacional de Guitarra de
Lagoa em vários locais do concelho, para o concerto de Tiago Bettencourt no castelo de Silves (dia 03,
pelas 22:00) e para o evento Verão em Tavira, com quatro concertos de 02 a 05 de Setembro que
culminam com a subida ao palco dos Amor Electro, no parque do Palácio da Galeria, pelas 22:00. Pelo
ambiente intimista e pela fabulosa localização, são também incontornáveis os DiVam – Concertos ao
Entardecer na Fortaleza de Sagres, com Luís Severo (dia 12), EVAYA (dia 19) e Junno (dia 26) a
(en)cantarem neste monumento que deve a sua origem ao infante D. Henrique.

Da música, para o teatro. De 03 de Setembro a 17 de Outubro acontece a BoCA – Bienal de Artes
Contemporâneas, em Faro, “onde as novas linguagens entre o performativo e o visual encontram
espaço”.

E no dia 11, o Cineteatro Louletano recebe a peça “Catarina e a beleza de matar fascistas”, de Tiago
Rodrigues. Inserida numa família que tem a tradição de matar fascistas, Catarina instala o conflito quando
se recusa a tirar a vida a uma pessoa partidária daquele regime político. Para ver pelas 21:00.

Entretanto, em Albufeira, Faro, Loulé, Olhão, São Brás de Alportel e Tavira, outra arte cativará adultos e
crianças: as marionetas vão ganhar vida em mais uma edição do FOMe–Festival de Objectos e
Marionetas & Outros Comeres.
De salientar que de 04 de Setembro a 25 de Outubro, o público poderá observar as marionetas em
todas as suas formas, estéticas, técnicas e materiais, através do olhar sensível dos artistas que as
manipulam.    

Na dança, salienta-se o XIX Festival de Flamenco de Lagos, o mais antigo do género que se realiza em
Portugal. As guitarras, as vozes carregadas de emoção e a paixão do baile levarão o público até ao
flamenco mais profundo, de 16 a 18 de Setembro, no Centro Cultural de Lagos.

Pelo Teatro das Figuras de Faro passará o festival Dance, Dance, Dance (de 08 a 18) e uma
interpretação de Romeu e Julieta, pelo Quorum Ballet (dias 25 e 26), enquanto o Cineteatro Louletano
acolherá, no dia 30, o espectáculo Last, de Paulo Ribeiro.

Em Setembro, há ainda outras opções para quem quer ocupar os tempos livres com cultura,
gastronomia e animação. Exposições, feiras, eventos desportivos – como o Campeonato Nacional de
Classe Dragão, umas das mais prestigiantes provas de vela ligeira, de 16 a 19 em Vilamoura – e uma
Rota do Petisco com os melhores pitéus da região e do mundo, nos restaurantes aderentes à iniciativa
(de 10 de Setembro a 10 de Outubro), são outras propostas do Guia Algarve, a agenda de eventos
editada mensalmente pela Região de Turismo do Algarve.

O guia é uma publicação bilingue (português e inglês) dirigida a residentes e turistas. Tem  distribuição
gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de
golfe da região.

Nota: dada a situação pandémica vigente, sugere-se que todos os interessados consultem previamente
o site oficial do VisitAlgarve ou o site dos respetivos eventos, de modo a terem acesso a informação
atualizada sobre possíveis cancelamentos ou reagendamentos.
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Algarve investiu seis milhões de euros em qualificação de jovens
para o turismo
Ao longo do atual Quadro Financeiro Plurianual, iniciado em 2014, os fundos europeus
geridos pelo Programa Operacional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020 assumiram um
papel determinante na qualificação de jovens profissionais para o setor turístico na
Região

Ao longo do atual Quadro Financeiro Plurianual, iniciado em 2014, os fundos europeus geridos pelo
Programa Operacional do Algarve – CRESC ALGARVE 2020 assumiram um papel determinante na
qualificação de jovens profissionais para o setor turístico na Região.

Os números são, por si só, expressivos: 38 Cursos de Especialização Tecnológica (CET’s) apoiados,
envolvendo quase oito centenas de formandos e mais de 56 mil horas de formação ministradas, que
permitiram a qualificação profissional e pós-secundária.

Para além da formação de jovens, foi também aprovada a criação nas Escolas de Hotelaria e Turismo de
um Laboratório para a produção de recursos didáticos digitais e de um Clube Ciência Viva na Escola,
dedicado à Dieta Mediterrânica.

12/22



O montante do investimento total foi superior a 5,94 Milhões de Euros (M€), sendo o financiamento pelo
Fundo Social Europeu (FSE) superior 4 Milhões de Euros, contribuindo para suprir a necessidade de
quadros intermédios necessários à melhoria da competitividade das empresas e da economia regional.

Neste contexto, e no sentido de priorizar a formação de jovens da Região no Plano de Ação “Reativar o
Turismo – Construir Futuro”, realizou-se recentemente um encontro com as principais associações
empresariais da Região do Algarve – AHETA, AIHSA, CEAL, NERA, ACRAL e Associação de
Desenvolvimento do Barlavento, por forma a preparar o plano de ação na formação profissional no
Quadro Financeiro Plurianual 2021 – 2027.

Fonte: CCDR Algarve

Link Notícia
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http://www.terraruiva.pt/2021/09/06/algarve-investiu-seis-milhoes-de-euros-em-qualificacao-de-jovens-para-o-turismo/
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AHETA: ocupação média sobe em agosto no Algarve face a 2020
mas ainda abaixo de 2019 | Ambitur
A AHET A acaba de divulgar os dados provisórios relativos ao mês de agosto de 2020 nas
unidades de alojamento do Algarve.

A AHETA acaba de divulgar os dados provisórios relativos ao mês de agosto de 2020 nas unidades de
alojamento do Algarve.

A taxa de ocupação global média/quarto foi 76,2%, 17,9% abaixo do valor registado em 2019.
Comparativamente a 2020 a ocupação média subiu 26,9%.

O mercado nacional aumentou 50,8% e o externo diminuiu -58,6% face a agosto de 2019.

Em termos acumulados, desde o início do ano, a ocupação quarto regista uma descida média de -59,3%
e o volume de vendas uma descida de -54,8% face ao mesmo período de 2019.

Por zonas geográficas, face a agosto de 2019, as descidas variaram entre menos 24,6% em Portimão /
Praia da Rocha e menos 11,0% em Faro / Olhão.

O volume de vendas baixou 36,2% face a 2019 e aumentou 10,7% face a 2020.
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JORNAL ECONÓMICO
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Plano de reestruturação da TAP arranca em outubro, avança CEO
A gestora, explicando que prefere falar em “transformação” em vez de reestruturação,
recordou o papel da Comissão Europeia e do Governo neste processo.

A TAP pretende operacionalizar o plano de reestruturação em outubro, adiantou a presidente executiva
(CEO) da companhia aérea, Christine Ourmières-Widener, numa entrevista publicada na newsletter
interna da empresa, a que a Lusa teve acesso.

A gestora, explicando que prefere falar em “transformação” em vez de reestruturação, recordou o papel
da Comissão Europeia e do Governo neste processo.

“Em primeiro lugar há esta dimensão da Comissão Europeia, eles conhecem o nosso plano, temos
conversado sobre ele, está a ser liderado pelo Governo, porque estamos a falar de uma ajuda de
Estado”, explicou, garantindo, ainda assim, que a transportadora está “definitivamente” envolvida nas
conversações.

“Sobre o plano o que estamos a fazer agora e o que queremos no futuro creio que é claro”, salientou,
indicando que “irá incidir sobre a reestruturação de custos” e ajustamento da capacidade à procura. A
CEO destacou ainda a importância de a companhia estar mais próxima dos clientes, bem como “uma
dimensão dos trabalhadores” que está a ser desenvolvida “agora” e da qual não deu mais detalhes.

“É um plano vasto e complexo e temos intenção de o operacionalizar em outubro”, rematou, referindo
que é preciso ainda “submeter o plano de implementação ao Conselho de Administração
antecipadamente, de acordo com os procedimentos”.
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“Estamos a trabalhar para ser mais específicos e mais detalhados sobre o que queremos fazer hoje,
dentro de uns meses e no próximo ano”, salientou Christine Ourmières-Widener, referindo que “é sempre
difícil prever o que queremos fazer em quatro, cinco anos a partir de um plano de ação”.

“Mas pelo menos queremos começar a divulgar o mais possível quais são as prioridades para os
próximos meses e para o próximo ano”, salientou.

Em 10 de junho, Portugal notificou formalmente à Comissão Europeia um auxílio à reestruturação no
valor de 3.200 milhões de euros, com o objetivo de financiar um plano de reestruturação do grupo
através da TAP Air Portugal.

“Acho que a aviação está a passar pela crise mais difícil desde a sua criação”, defendeu a CEO,
garantindo que “não há nada comparável”. Ainda assim, a líder da TAP disse estar “otimista”.

“Acredito que esta crise vai ser difícil de ultrapassar, mas ao mesmo tempo devemos acreditar que nos
tornaremos mais fortes depois dela”, salientou.

Christine Ourmières-Widener acredita que irão “existir algumas mudanças na aviação comercial por causa
da consolidação”, destacando que “algumas companhias serão ainda maiores, como as ‘low cost’,
porque têm uma posição de caixa muito forte, em comparação com as companhias de bandeira”.

Para a presidente executiva da TAP, outra grande alteração no setor “será a vontade de os clientes
acederem a mais serviços online”.

“A transformação digital que esperamos será ainda mais forte e temos de ouvir e compreender as
tendências para estarmos prontos a responder quando começarem a parecer sinais de recuperação”,
garantiu.

A gestora disse ainda que “as viagens de negócios não irão recuperar ao mesmo nível das de lazer”,
salientando, no entanto, que “a TAP como companhia aérea está um pouco mais bem preparada do que
as outras, porque tem sido forte nas viagens de lazer face às outras companhias de bandeira”.

16/22



EXPRESSO

07/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 9636

REACH: 85612

Ocupação hoteleira no Algarve atinge 76% em agosto, ainda
17% abaixo de 2019
A Associação de Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve (AHET A) destacou a
importância que o mercado nacional teve em agosto, ao registar um aumento superior a
50%

A ocupação global média por quarto nas unidades hoteleiras e empreendimentos turísticos do Algarve foi,
em agosto, de 76,2%, valor que ficou 17,9% abaixo do verificado no mesmo mês de 2019, revelou a
principal associação hoteleira regional.

Nos dados provisórios de agosto compilados pelo seu gabinete de estudos e anunciados esta segunda-
feira, a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) destacou a importância
que o mercado nacional teve em agosto, ao registar um aumento superior a 50%.

"O mercado nacional aumentou 50,8% e o externo diminuiu 58,6% face a agosto de 2019", revelou a
AHETA, dando como base de comparação o último ano em que a operação não foi afetada pela crise no
turismo criada pelo surgimento da pandemia de covid-19, em março de 2020.

Os dados de agosto mostram também, segundo a AHETA, que, "em termos acumulados, desde o início
do ano, a ocupação quarto regista uma descida média de 59,3% e o volume de vendas uma descida de
54,8% face ao mesmo período de 2019".

A AHETA sublinhou que "o volume de vendas baixou 36,2% face a 2019 e aumentou 10,7% face a
2020", enquanto a ocupação média "subiu 26,9%" comparativamente com no último ano, no qual os
efeitos da pandemia mais se fizeram sentir.
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Quanto a áreas geográficas, a AHETA indicou que as descidas na ocupação, em relação a agosto de
2019, variaram entre os 24,6% de Portimão/Praia da Rocha e os 11% de Faro/Olhão.
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RTP 3

07/09/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 3 ÀS 10

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 13452

REACH: -1

A China intensificou as restrições de viagens para o país a partir
de Portugale da Bélgica
A China intensificou as restrições de viagens para o país a partir de Portugale da Bélgica

A China intensificou as restrições de viagens para o país a partir de Portugale da Bélgica
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TVI24

07/09/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 67113

REACH: -1

O bom tempo ainda convida férias no Sul do país de acordo com
a Associação dos Hotéis e empreendimentos turísticos Setembro
regista taxas de ocupação de 53%
O bom tempo ainda convida férias no Sul do país de acordo com a Associação dos Hotéis e
empreendimentos turísticos Setembro regista taxas de ocupação de 53%

O bom tempo ainda convida férias no Sul do país de acordo com a Associação dos Hotéis e
empreendimentos turísticos Setembro regista taxas de ocupação de 53%
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TVI24

07/09/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 53690

REACH: -1

Mas o Algarve ainda é a região do país que regista o maior atraso
na vacinação e o trabalho no setor do turismo pode justificar o
menor ritmo de administração de fármacos
Mas o Algarve ainda é a região do país que regista o maior atraso na vacinação e o
trabalho no setor do turismo pode justificar o menor ritmo de administração de fármacos

Mas o Algarve ainda é a região do país que regista o maior atraso na vacinação e o trabalho no setor do
turismo pode justificar o menor ritmo de administração de fármacos
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CORREIO DA MANHÃ

07/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7071

REACH: 126935

China exige que viajantes vindos de Portugal façam quarentena
de 21 dias antes de partirem
País asiático exige ainda uma segunda quarentena de 14 dias na chegada.

A China passou a exigir que os viajantes oriundos de Portugal cumpram uma quarentena de 21 dias
antes de partirem para o país asiático, informou hoje a embaixada chinesa em Lisboa, numa medida
inédita de prevenção da covid-19. As embaixadas da China na Bélgica, Rússia, Egito e Peru emitiram
comunicados semelhantes, impondo uma quarentena no país de origem, a que se soma outra
quarentena na chegada à China, de pelo menos 14 dias. A China, à semelhança de outros países, já
exigia que qualquer pessoa que viajasse do exterior cumprisse um período de quarentena à chegada,
mas uma quarentena obrigatória antes de embarcar é um requisito inédito. "Todo o pessoal de empresas
com capital chinês deve ser colocado em quarentena, com 21 dias de antecedência, e fornecer
certificados de quarentena carimbados pelas respetivas empresas", lê-se no comunicado difundido no
portal oficial da embaixada da China em Lisboa. "Tripulantes que tenham desembarcado em Portugal e
pretendam embarcar com destino à China devem ser colocados em quarentena, em Portugal, por pelo
menos 14 dias, devendo os certificados de quarentena ser emitidos pelas companhias aéreas",
acrescenta a mesma nota. No caso de Portugal, o único voo direto para a China, operado pela
companhia aérea Beijing Capital Airlines, tem como destino a cidade chinesa de Xi'an, que exige 21 dias
de quarentena a quem chega do exterior, num hotel designado pelas autoridades, e mais sete dias
posteriores na respetiva residência na China. Os passageiros devem ainda apresentar o certificado de
vacinação ou o certificado de teste de antigénio negativo. Para além de um daqueles dois certificados, o
passageiro deve apresentar os resultados negativos dos testes de ácido nucleico PCR e de anticorpos
IgM. A ligação entre Lisboa e Xi'an tem a frequência de um voo por semana. A Beijing Capital Airlines
suspendeu também, temporariamente, o transporte de passageiros em trânsito para a China, via Lisboa,
oriundos da África do Sul, Brasil, Índia, Nepal, Reino Unido, Angola, Moçambique, Itália e Espanha. O país
asiático, onde a covid-19 surgiu em dezembro, foi o primeiro a conter o surto, pelo que passou a temer
uma ressurgência devido aos casos oriundos do exterior, sobretudo chineses que tentam regressar ao
país.
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