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Portimão inaugurou no dia de ontem o evento "Um sonho de
Natal"
Portimão inaugurou no dia de ontem o evento "Um sonho de Natal"

Portimão inaugurou no dia de ontem o evento "Um sonho de Natal"
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ANA quer aviões maiores. Taxas vão ser diferenciadas em Faro
por época do ano
Em Faro, as tarifas pagas pelas companhias aéreas serão diferenciadas por época do
ano. Já em Lisboa, o objetivo é incentivar o uso de aeronaves maiores num aeroporto
com problemas de capacidade

A ANA - Aeroportos de Portugal quer mudar as tarifas pagas pelas companhias aéreas nos três principais
aeroportos de Portugal Continental, Lisboa, Porto e Faro, noticia o "Jornal de Negócios" desta quinta-
feira.

As novas tarifas, que deverão entrar em vigor no primeiro dia do novo ano, têm como objetivo
desincentivar o uso de aviões pequenos e diferenciar as tarifas por época do ano no aeroporto de Faro,
adequando-as a momentos de maior e menor procura.

A empresa de gestão aeroportuária detida pela Vinci vai mudar, em Lisboa, o valor mínimo da taxa de
estacionamento de 14 toneladas para as 45 toneladas, tornando-se mais compensador para as
companhias aéreas voarem com aviões maiores, segundo o jornal, algo particularmente vantajoso num
aeroporto como o Humberto Delgado, com problemas de capacidade.

Em Faro e no Porto o limite será de 25 toneladas. Altera-se também a taxação dos períodos de
estacionamento, que passa a ser cobrada ao minuto.

Em Faro, segundo o "Jornal de Negócios", haverá tarifas diferenciadas para os meses entre maio e
setembro, que terão valores mais baixos face aos meses de Inverno, entre abril e outubro.

A ANA reviu em baixa, entretanto, a atualização das taxas de tráfego e assistência em escala para
alinhá-las com a estimativa de inflação, também revista em baixa, do Eurostat.

O aumento médio previsto de 4,8%, apesar de mais baixo, está a provocar contestação junto das
companhias aéreas, tendo a Autoridade Nacional da Aviação Civil pedido mais esclarecimentos à ANA.
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Agências de viagens exigem “urgente” continuação do apoio à
retoma pelo menos até à Páscoa
O presidente da APAVT , Pedro Costa Ferreira, destacou hoje na abertura do 46ª
Congresso da Associação, em Aveiro, que é "urgente" a continuação do apoio à retoma
pelo menos até à Páscoa, sublinhando que se trata de uma exigência e não de um pedido,
porque é o "turismo que vai liderar a recuperação económica".

O presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, destacou hoje na abertura do 46ª Congresso da
Associação, em Aveiro, que é "urgente" a continuação do apoio à retoma pelo menos até à Páscoa,
sublinhando que se trata de uma exigência e não de um pedido, porque é o "turismo que vai liderar a
recuperação económica".

Os apoios “não poderão acabar, sob pena de inutilizarmos os esforços já desenvolvidos, transformando
então fundo pedido em saco roto”, alertou o presidente da APAVT, que falava na inauguração do
Congresso, a decorrer em Aveiro com mais de 700 participantes confirmados.

E enfatizou: “é imprescindível que não permitamos que o sector, e com ele a capacidade de recuperação
do país, morram na praia, por interrupção dos apoios necessários”.

Para isso “é urgente que se confirme a continuação do apoio à retoma, pelo menos até à Páscoa”,
defendeu Pedro Costa Ferreira, especificando que “é crítico que se reactive o programa apoiar.pt”, um
programa que “funcionou até Abril de 2021 quando a crise se alongou até hoje, sendo que hoje, as
restrições à actividade económica e à mobilidade são tão absolutamente claras, como o eram então”.

“A diferença é que hoje, é absolutamente visível que as empresas estão ainda mais frágeis, logo, muito
mais necessitadas de apoio”, frisou, depois de ter vincado: “não estamos a pedir apoio. Estamos a
exigir”.

“Todo o apoio que tivemos e venhamos a ter, juntámos as nossas perdas e o nosso endividamento
(...), teve, tem e terá origem nos nossos impostos, logo no nosso dinheiro, portanto no nosso trabalho”
e “finalmente, porque todos sabemos que é o turismo que vai liderar a recuperação económica”.

Pedro Costa Ferreira reconheceu ainda que os apoios no início da pandemia foram fundamentais e que “a
dinâmica de resposta à crise por parte do Governo, com todos os constrangimentos que conhecemos,
foi francamente positiva em muitos momentos da crise”. Contudo, “os apoios foram insuficientes”,
frequentemente tardios e com “difíceis” processos administrativos.
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Sobre a não aprovação do Orçamento de Estado para 2021 e consequente dissolução do Governo,
Pedro Costa Ferreira disse que esperava “mais capacidade de entendimento, mais foco nos problemas
reais das pessoas e das empresas, mais criatividade e capacidade de construção das soluções
necessárias e não a emergência de uma crise política”.

 

O PressTUR participa no Congresso a convite da APAVT
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Fim de ano em Albufeira? "Espetáculo foi anulado"
Presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo, confirma que habitual animação
musical fica "sem efeito", para conter a pandemia. Fogo de artifício vai acontecer de
forma "deslocalizada".
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Todos os passageiros que chegam a Portugal têm de apresentar
um teste negativo
Todos os passageiros que chegam a Portugal têm de apresentar um teste negativo

Todos os passageiros que chegam a Portugal têm de apresentar um teste negativo
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As agências de viagens já começaram a sentir o impacto da nova
variante da covid
As agências de viagens já começaram a sentir o impacto da nova variante da covid

As agências de viagens já começaram a sentir o impacto da nova variante da covid
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Covid-19: quem aterrar em Portugal terá de preencher cartão de
localização
O formulário serve para rastrear contactos em caso de teste positivo à chegada.

A partir desta quarta-feira, todos os passageiros provenientes de voos internacionais,
independentemente de possuírem certificado de vacinação, são obrigados a apresentar um teste
negativo de diagnóstico à covid-19, à exceção dos viajantes com certificado de recuperação da covid-
19.

Estão isentos da obrigatoriedade de testes, que podem ser PCR ou rápido, os passageiros de voos
domésticos, os menores de 12 anos e as tripulações.

As companhias aéreas que transportem passageiros sem teste negativo à covid-19 incorrem numa
multa entre 20.000 e 40.000 euros por passageiro e os viajantes são também alvo de uma
contraordenação por não apresentarem teste à chegada, que pode ir entre os 300 e os 800 euros.

Estas medidas vão ser fiscalizadas nos aeroportos de Lisboa, Faro e Porto pela PSP e SEF, tendo a ANA -
Aeroportos de Portugal contratado uma empresa de segurança privada para controlar a exigência de
teste.

Quem aterrar em Portugal é recomendado a preencher um cartão de localização. Trata-se de um
formulário que serve para rastrear contactos em caso de teste positivo à chegada.

Esta medida de obrigatoriedade de testes vai estar em vigor até 9 de janeiro.
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Costa não afasta novas medidas de combate à pandemia para o
Natal
Primeiro-ministro reforça que é preciso "estar sempre atento" para tomar "uma nova
medida caso ela venha a se tornar necessária"

O primeiro-ministro não afastou introduzir novas restrições para combater a pandemia durante a época
natalícia, afirmando que é preciso "estar sempre atento" caso novas medidas venham a ser necessárias,
apesar de não as desejar.

Falando aos jornalistas pouco depois de participar na cerimónia de comemoração do 1.º de Dezembro,
que decorreu nesta quarta-feira na Praça dos Restauradores, em Lisboa, António Costa foi questionado
se admite restrições suplementares para o período das festas, designadamente no que se refere a
restrições de viagens entre concelhos.

Na resposta, o primeiro-ministro salientou que o país já está "há quase dois anos nesta pandemia",
tendo retirado duas lições: a necessidade de "adotar medidas o mais cedo possível e que perturbem o
mínimo possível a vida das pessoas, o esforço de recuperação da economia e a proteção dos empregos
das empresa", e a necessidade de se "estar sempre atento para ter que tomar uma nova medida caso
ela venha a se tornar necessária".

"O que é que nós todos desejamos? Que ela não seja necessária. O que é que nós devemos ter
presente? Que, se ela for necessária, cá estamos para adotar medidas se elas forem necessárias",
referiu.

Segundo o primeiro-ministro, "é assim que o país tem vivido nos últimos dois anos" e que conseguiu
"resistir de uma forma difícil, dura para toda a gente", mas onde os portugueses "têm sido exemplares
na sua compreensão cívica" de que, em estado de pandemia, "cada um só se protege, protegendo os
outros".

Abordando as novas restrições de combate à pandemia que entram hoje em vigor em Portugal
continental, o primeiro-ministro afirmou que acha que "todas as pessoas perceberam - os partidos
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políticos, os parceiros sociais e a sociedade em geral" que são "medidas bastante equilibradas, que
procuram perturbar o mínimo possível o desenrolar de atividades".

"Não encerrámos atividades, estabelecimentos, não limitámos horários ou lotações, agora reforçámos
foi as medidas de segurança para todo estarmos seguros com essas medidas", referiu.

Segundo o chefe do executivo, o "reforço das medidas de segurança é também uma forma de dar
confiança às pessoas" de que pose "continuar a manter a normalidade da frequência das atividades em
maior segurança".

António Costa mostrou-se confiante "que os portugueses irão aderir a estas normas", apesar de o
fazerem a "contragosto", por terem "consciência da gravidade da situação" e porque sabem que, de
forma a que o país saia "mais forte desta pandemia", é necessário que "todos adiram as normas e
restrições".

"Nesta fase, tendo em conta a evolução que acontece no conjunto da Europa, tendo em conta que há
uma nova variante e que nos aproximamos cada vez mais da época do frio, que vamos estar todos
mais juntos no Natal e no período das festas, é necessário reforçar as cautelas", indicou.

Para responder ao agravamento da pandemia de covid-19 em Portugal continental entraram hoje em
vigor novas regras, como o reforço da utilização de máscara, da testagem e do certificado digital, bem
como novas regras para entrar em Portugal pelas fronteiras aéreas, marítimas e terrestres.

Entre as novas regras está o regresso da obrigatoriedade do uso de máscara em todos os espaços
fechados, voltando também a ser obrigatório o certificado digital covid-19 no acesso a restaurantes,
estabelecimentos turísticos e alojamento local, ginásios e eventos com lugares marcados.

O acesso a lares, estabelecimentos de saúde, grandes eventos culturais ou desportivos e discotecas
passa a ser exigir a apresentação de teste de deteção do vírus SARS-CoV-2 com resultado negativo,
aplicando-se esta medida também a pessoas vacinadas contra a covid-19.

Também a partir de hoje todos os passageiros provenientes de voos internacionais, independentemente
de possuírem certificado de vacinação são obrigados a apresentar um teste negativo de diagnóstico à
covid-19 no momento do embarque, à exceção dos viajantes com certificado de recuperação da covid-
19.
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''É urgente que se confirme continuação do apoio à retoma, pelo
menos, até à Páscoa''
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e T urismo considera "crítico que se
reative o programa apoiar.pt".

Para que o setor e a recuperação do país "não morram na praia", a Associação Portuguesa das Agências
de Viagens e Turismo (APAVT) considera imprescindível que se mantenham os apoios à retoma, pelo
menos, até à Pascoa.

"É crítico que se reative o programa apoiar.pt. A verdade é que o programa funcionou até abril de 2021,
quando a crise se alongou até hoje, sendo que, hoje, as restrições à atividade económica e à mobilidade
são tão absolutamente claras como o eram então. A diferença é que hoje é absolutamente visível que as
empresas estão ainda mais frágeis, logo, muito mais necessitadas de apoio", afirmou o presidente da
APAVT, Pedro Costa Ferreira, na abertura do 46.º Congresso Nacional da APAVT, que decorre em Aveiro.

"O setor chega ao dia de hoje com razões para festejar e com motivos para exigir. Razões para festejar
tanta capacidade de resistência, tanto sofrimento passado, tanto desafio vencido, nunca abandonando
uma característica única que uniu e justificou tudo o resto, a vontade de servir o Cliente, princípio e fim
de toda a nossa atividade. Sabemos bem o que nos trouxe até aqui", começou por dizer, elencando
perdas "absolutamente violentas, destruição dos capitais próprios, e endividamento das empresas e dos
empresários", factos que, em sua opinião, representarão "pesada herança" nos próximos anos.

Pedro Costa Ferreira insistiu que "há muito tempo" que setor sabe que "os apoios foram insuficientes,
frequentemente tardio o momento em que ocorreram, bem como, demasiadas vezes, foram difíceis os
processos administrativos de acesso aos mesmos".

"Mais do que isso, todos sabemos que não poderão acabar, sob pena de inutilizarmos os esforços já
desenvolvidos, transformando então fundo pedido em saco roto. Por outras palavras, é imprescindível
que não permitamos que o setor, e com ele a capacidade de recuperação do país, morram na praia, por
interrupção dos apoios necessários", sublinhou.
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O presidente da APAVT recordou que desde o início da crise defenderam, que, "em tempos excecionais,
não pode ser o orçamento a determinar o apoio à crise", pois "é exatamente o tamanho da crise que
tem de determinar o apoio do orçamento".

"E afirmámo-lo, queremos sublinhar, com a consciência absoluta de que não estamos a pedir apoio.
Estamos a exigir. Porque a todo o apoio que tivemos e venhamos a ter, como já referimos, juntámos as
nossas perdas e o nosso endividamento. Porque todo o apoio que tivemos e venhamos a ter teve, tem
e terá origem nos nossos impostos, logo no nosso dinheiro, portanto no nosso trabalho", acrescentou.

O responsável reforçou que será o Turismo a "liderar a recuperação económica", o que faz com que
"cada euro gasto a apoiar as empresas será rapidamente pago, com juros", ao país.

Ainda assim, Pedro Costa Ferreira diz que é "mais do que justo" lembrar um conjunto de apoios que
"foram absolutamente fundamentais, apesar de insuficientes".

"É assim que o apoio à manutenção do emprego tem sido fundamental, assim como o apoiar.pt se
revelou da maior importância, enquanto durou. Por outro lado, no caso concreto das agências de
viagens, a derrogação temporária da diretiva das viagens organizadas, que permitiu a gestão dos
reembolsos, foi sem dúvida da maior relevância", disse.

E a este propósito quis o responsável lembrar e agradecer "o notável trabalho que a senhora secretária
de Estado do Turismo realizou, liderando o diálogo com a Comissão Europeia, e permitindo, assim, que
os reembolsos aos clientes se processassem, temporariamente, através de vales".

Também hoje, o presidente da Confederação do Turismo de Portugal disse, em Aveiro, que o setor
gostaria que o futuro Governo viesse a manter a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, nesta
pasta do novo executivo. "Temos a ideia de que os políticos anunciam dez medidas e concretizam uma.
A engenheira Rita Marques anuncia uma e concretiza dez", disse Francisco Calheiros, num agradecimento
à governante do executivo de António Costa.

O 46.º Congresso Nacional da APAVT decorre até sexta-feira em Aveiro, sob o mote "Reencontro" e
conta com mais de 730 pessoas ligadas ao setor, tornando-o o maior de sempre.

"Estamos a falar de 738 congressistas, o maior congresso da APAVT desde que há registos", disse Pedro
Costa Ferreira à Lusa, acrescentando que, desta forma, a reunião deste ano vai-se "reafirmar como 'o'
congresso do turismo português".

Este encontro foi adiado em 2020 devido à pandemia de covid-19. Em 2019 foi no Funchal, Madeira, que
se realizou o 45.º Congresso Nacional da APAVT.
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Guia Algarve - dezembro com propostas em toda a região
A magia do Natal já chegou ao Algarve e o Guia Algarve apresenta um conjunto de
atividades para que quem visita e reside na região possa celebrar esta época festiva ao
ar livre e também entre portas. A programação do mês de dezembro oferece propostas
para todos os gostos e idades. Para quem já está …

A magia do Natal já chegou ao Algarve e o Guia Algarve apresenta um conjunto de atividades para que
quem visita e reside na região possa celebrar esta época festiva ao ar livre e também entre portas.

A programação do mês de dezembro oferece propostas para todos os gostos e idades. Para quem já
está à procura de presentes de Natal, pode escolher o comércio tradicional, optando pelas dezenas de
feiras e mercados que vão percorrer os vários concelhos do Algarve. Entre eles, destaca-se o
Mercadinho de Natal de Portimão (de 01 a 23), inspirado nos mercados de Natal de rua do Norte da
Europa, onde não faltará animação para quem o visitar. Também Vale do Lobo (dia 04), Loulé (04),
Cacela Velha (05), São Brás de Alportel (05) e Vila Vita Parc (18 e 19) realizam mercadinhos de Natal
com várias sugestões de presentes – como o artesanato e produtos agroalimentares regionais – e com
muita animação, que prometem envolver as ruas no espírito natalício.

Albufeira, Moncarapacho, Quarteira, Silves recebem a Orquestra Clássica do Sul que, entre 17 e 22,
realiza o Ciclo de Concertos de Natal. Em Lagos, o Centro Cultural recebe no dia 04 a Orquestra Ligeira
de Lagos, que interpretará É a Magia do Natal, com um repertório de diversas melodias que nos
relembram que a magia do Natal é a música.

A 22 de dezembro, pelas 21h30, Diogo Piçarra sobe ao palco do Teatro das Figuras, em Faro, para
apresentar Vem Cantar Comigo, uma tour que marca a primeira vez a solo do cantor e que tem como
particularidade um momento de duetos com um artista da região. A atuação é marcada também pela
forma como Diogo Piçarra trabalha instrumentos e formas – como nunca antes visto –, acompanhado
de um cenário surpreendente.

E porque rir é o melhor remédio, Albufeira é novamente palco do Solrir – Festival de Humor, onde,
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durante quatro noites (29 e 30 de dezembro e 01 e 02 de janeiro), oito humoristas apostam em sair de
2021 e entrar em 2022 de uma única forma: às gargalhadas. Herman José, Nilton, Marco Horácio,
Fernando Rocha, Ana Bola, David Cristina, Serafim e Aldo Lima são os oito convocados para uma noite
de comédia no Palácio de Congressos do Algarve, na Herdade dos Salgados.

No último mês do ano, a Galeria Municipal João Bailote, em Albufeira, recebe a exposição Santons, de
Ragnhild Olsen. Em exibição até ao dia 07 de janeiro, esta exposição recupera uma antiga tradição de
Natal da Provença, no sul de França, ao trazer santons (ou, melhor, bonecas de argila) feitas à mão, e
que medem entre 25 a 30 cm, totalmente trajadas a rigor e assinadas por diferentes artistas. Professor,
padeiro, médico, enólogo e até a natividade são algumas das profissões e épocas que estas bonecas de
argila personificam.

A prestigiada companhia de Moscovo Russian Classical Ballet, dirigida pela famosa bailarina Evgeniya
Bespalova, regressa a Portugal e faz paragem em Lagoa, a 12 de dezembro, no Auditório Municipal
Carlos do Carmo para apresentar a nova produção da obra-prima do bailado clássico A Bela Adormecida,
uma narrativa que desperta o encanto dos contos de fadas.

Finalmente, nos dias 04 e 05 de dezembro realiza-se, em diversas localidades, a primeira edição da Taça
dos Campeões de Ralis Regionais – Claudino Romeiro. Promovida pela Federação Portuguesa de
Automobilismo e Karting e pelo Clube Automóvel do Algarve, esta iniciativa tem como palco as
classificativas em asfalto do Rallye Casinos do Algarve 2021, uma prova que reúne os melhores
classificados nos sete grupos comuns aos campeonatos regionais de ralis portugueses (Norte, Centro,
Sul, Açores e Madeira).

Estes e outros eventos estão reunidos no guia mensal de eventos editado pela Região de Turismo do
Algarve, uma publicação bilingue (português e inglês), com uma tiragem de 35 mil exemplares e
distribuição gratuita nos hotéis, agências de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e
campos de golfe da região.

O Guia Algarve pode ser consultado
aqui: https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Guia%20Algarve/2021/Guia_Dezembro_Web.pdf
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Polo de Inovação de Tavira vai alavancar a Dieta Mediterrânica no
país e no mundo
Projeto apadrinhado pela ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, une mais de 20
entidades
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Em todas as fronteiras, Portugal obriga a partir de hoje a uma
dupla certificação ou seja um teste negativo ou certificado digital
de vacinação
Em todas as fronteiras, Portugal obriga a partir de hoje a uma dupla certificação ou seja
um teste negativo ou certificado digital de vacinação

Em todas as fronteiras, Portugal obriga a partir de hoje a uma dupla certificação ou seja um teste
negativo ou certificado digital de vacinação
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 95942

REACH: -1

Nos aeroportos desde as 0 horas que as novas regras obrigam à
apresentação de um teste negativo para quem vem do
estrangeiro
Nos aeroportos desde as 0 horas que as novas regras obrigam à apresentação de um
teste negativo para quem vem do estrangeiro Conceição Ribeiro no aeroporto de Faro

Nos aeroportos desde as 0 horas que as novas regras obrigam à apresentação de um teste negativo
para quem vem do estrangeiro Conceição Ribeiro no aeroporto de Faro
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TSF ONLINE

01/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 40244

Portugal entra em situação de calamidade. Saiba o que muda a
partir desta quarta-feira
O agravamento da pandemia em Portugal obrigou o Governo a anunciar novas restrições.

A partir desta quarta-feira, 1 de dezembro, o país entra em situação de calamidade. O anúncio foi feito
pelo primeiro-ministro, António Costa, no final da última reunião do Conselho de Ministros.

O uso de máscara volta a ser obrigatório em todos os espaços fechados. Também será obrigatória a
apresentação do certificado digital de vacinação para aceder a restaurantes, estabelecimentos turísticos
e alojamento local, ginásios e eventos com lugares marcados.

A apresentação de certificado digital, que pode ser de vacinação, testagem ou recuperação, tinha sido
dispensada no âmbito das últimas medidas de desconfinamento, mas a obrigatoriedade regressa agora
face ao agravamento da situação epidemiológica.

O Governo decidiu também reforçar a testagem e, nesse âmbito, o acesso a lares, grandes eventos
culturais ou desportivos e nas discotecas passa a ser exigida a apresentação de teste de deteção do
vírus SARS-CoV-2 com resultado negativo.

A medida aplica-se mesmo a pessoas vacinadas contra a Covid-19.

Passa também a ser exigido teste negativo para voos que cheguem a Portugal e as companhias e os
passageiros ficam sujeitos a sanções.

O teletrabalho passa a ser recomendado "para todas as empresas" e o acesso a discotecas estará
condicionado a apresentação de testes, inclusive para vacinados.
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VISÃO
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ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

Covid-19: Portugal, Suécia e Japão na lista de países de elevado
risco de Hong Kong
Portugal, Japão e Suécia vão juntar-se à lista de países de elevado risco para a covid-19
em vigor em Hong Kong, na sequência da deteção de casos com a variante Omícron,
anunciou o governo

Os não-residentes de Hong Kong, que tenham estado mais de 21 dias naqueles países, não podem
entrar na região administrativa especial chinesa, indicou o executivo liderado por Carrie Lam.

Os residentes, que regressem de países do grupo A, têm de estar completamente vacinados e cumprir
uma quarentena obrigatória de 21 dias num hotel designado pelas autoridades, acrescentou.

O grupo A passa a incluir 48 países, como Angola, Brasil, Moçambique, Espanha, Países Baixos, Reino
Unido e Estados Unidos, apesar de alguns ainda não terem registado quaisquer casos com a variante
Omícron, de acordo com o governo de Hong Kong.

Para quem chegar de países que identificaram uma transmissão local com a variante Omícron, ou dos
casos “importados” de Hong Kong, têm de cumprir os primeiros sete dias no centro de quarentenas de
Penny’s Bay.

Na segunda-feira, Portugal detetou 13 casos da variante Omícron num clube de futebol e, no mesmo dia,
a Suécia registou um primeiro caso, enquanto o Japão contabilizou um caso da variante Omícron, na
terça-feira, o que levou as autoridades de Hong Kong a juntar as três nações ao grupo A de países de
elevado risco para a covid-19, a partir de sexta-feira.

O governo de Hong Kong, onde foram detetados até agora três infeções com a Omícron, afirmou que as
políticas de saúde são “por agora” apropriadas, dado que os cientistas ainda não têm certezas sobre
esta variante.

“Vamos acompanhar os estudos para ver de que forma esta variante afeta as pessoas”, indicou a
secretária para a Alimentação e Saúde, Sophia Chan, em declarações a uma emissora local.

Desde o início da pandemia, Hon Kong registou 213 mortos e 12.437 casos de covid-19. A taxa de
vacinação ronda atualmente os 70%.
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A covid-19 provocou pelo menos 5.206.370 mortes em todo o mundo, entre mais de 261,49 milhões
infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço
da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.441 pessoas e foram contabilizados 1.147.249 casos
de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan,
cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

Uma nova variante, a Ómicron, foi recentemente detetada na África do Sul, tendo sido identificados, até
ao momento, 13 casos desta nova estirpe em Portugal.

EJ // ZO
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