
MAIS ALGARVE

22/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: 0

Quer ajudar a promover o Algarve? Use um Wallpaper da Região
quando estiver Online
Quem quiser ser embaixador do Algarve durante as videoconferências de trabalho ou de
encontros com a família e amigos pode agora fazer o download gratuito de 48 imagens
dos 16 concelhos da região e aplicá-las como fundo nas plataformas de comunicação
online.

Quem quiser ser embaixador do Algarve durante as videoconferências de trabalho ou de encontros com
a família e amigos pode agora fazer o download gratuito de 48 imagens dos 16 concelhos da região e
aplicá-las como fundo nas plataformas de comunicação online. A iniciativa é do Turismo do Algarve, que
lança esta ação simbólica de marketing digital para manter o destino no pensamento dos turistas durante
o período de confinamento. As imagens estão disponíveis aqui. No total, existem três fundos distintos
por concelho, onde sobressaem lugares excecionais e elementos da cultura e do património edificado e
natural do Algarve, que permitem recordar umas férias ou uma escapadinha de fim de semana na região,
como também motivar novas deslocações ao Algarve quando a situação epidemiológica permitir. Esta
ação aproveita o conceito da campanha “O Algarve fica-te bem” lançada pelo Turismo do Algarve no ano
passado, adaptando-a ao atual período de confinamento, de forma a manter o destino no top of mind
dos turistas e a apelar à visita – ou ao regresso - à região, assim que estejam reunidas todas as
condições de segurança e bem-estar. A ideia é tornar cada algarvio num embaixador da região durante
as calls que fizer de trabalho ou lazer, recorrendo ao uso de wallpapers que projetam a beleza do
destino, desde as praias de água cristalina às vilas pitorescas, passando por paisagens de mar e serra.
«Apelamos aos algarvios que ajudem a manter o Algarve no coração de todos os portugueses enquanto
não são possíveis as deslocações em lazer. As imagens que agora disponibilizamos vão certamente
reavivar recordações de férias ou a vontade de voltar ao Algarve. Acreditamos, por isso, que esta ação
simbólica impulsionará a notoriedade do destino junto do mercado interno nesta altura de isolamento
social», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
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MARKETEER

22/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 4790

REACH: 0

Algarve cria wallpapers para videochamadas de trabalho ou
encontros com amigos
E se, na sua próxima videochamada, tivesse o Algarve como cenário?

E se, na sua próxima videochamada, tivesse o Algarve como cenário? A entidade de turismo responsável
por esta região desenvolveu uma acção de marketing digital que pretende transformar o Algarve no
wallpaper de todas as reuniões de trabalho e dos encontros virtuais com amigos e família. “O Algarve
fica-te bem. Sempre!” é o mote da iniciativa que permite a qualquer pessoa transformar-se embaixadora
da região, embora a acção tenha sido desenvolvida com os algarvios em mente. «Apelamos aos
algarvios que ajudem a manter o Algarve no coração de todos os portugueses enquanto não são
possíveis as deslocações em lazer. As imagens que agora disponibilizamos vão certamente reavivar
recordações de férias ou a vontade de voltar ao Algarve. Acreditamos, por isso, que esta acção
simbólica impulsionará a notoriedade do destino junto do mercado interno nesta altura de isolamento
social», explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. Foram criados três fundos por cada
concelho, dando destaque às praias e à serra, mas também à cultura e ao património edificado do
Algarve. No total, são 48 imagens com paisagens ou elementos dos 16 concelhos da região, que podem
ser descarregadas gratuitamente.
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ALGARVE PRIMEIRO

22/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: 0

Quer ajudar a promover o Algarve? Use um Wallpaper da região
quando estiver online
O T urismo do Algarve lança uma ação simbólica de marketing digital para manter o
destino no pensamento dos turistas durante o período de confinamento.

Quem quiser ser embaixador do Algarve durante as videoconferências de trabalho ou de encontros com
a família e amigos pode agora fazer o download gratuito de 48 imagens dos 16 concelhos da região e
aplicá-las como fundo nas plataformas de comunicação online. Em nota de imprensa, o Turismo do
Algarve informa que, as imagens estão disponíveis aqui. Esta ação aproveita o conceito da campanha “O
Algarve fica-te bem” lançada pelo Turismo do Algarve no ano passado, adaptando-a ao atual período de
confinamento, de forma a manter o destino no top of mind dos turistas e a apelar à visita – ou ao
regresso - à região, assim que estejam reunidas todas as condições de segurança e bem-estar. Segundo
o Turismo do Algarve, «a ideia é tornar cada algarvio num embaixador da região durante as calls que
fizer de trabalho ou lazer». «Apelamos aos algarvios que ajudem a manter o Algarve no coração de
todos os portugueses enquanto não são possíveis as deslocações em lazer. As imagens que agora
disponibilizamos vão certamente reavivar recordações de férias ou a vontade de voltar ao Algarve.
Acreditamos, por isso, que esta ação simbólica impulsionará a notoriedade do destino junto do mercado
interno nesta altura de isolamento social», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.
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PORTO CANAL

22/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 37840

REACH: 0

Entrevista com Luís Pedro Martins, presidente do Turismo Porto e
Norte
Entrevista com Luís Pedro Martins, presidente do Turismo Porto e Norte

Entrevista com Luís Pedro Martins, presidente do Turismo Porto e Norte
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ALGARVE PRIMEIRO

22/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: 0

Lagos apresentou Plano Estratégico de Turismo para o concelho
A sessão de apresentação do Plano Estratégico de T urismo para o Concelho de Lagos
decorreu por videoconferência no passado dia 18 de fevereiro.

Segundo o município de Lagos, sustentabilidade, valorização dos recursos locais e Lagos como "Cidade
Inteligente" foram alguns dos conceitos chave apresentados. Com abertura realizada pelo Presidente da
Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira, a sessão contou com a apresentação do plano por Carlos
Medeiros, Presidente da IPI Consulting Network, entidade responsável pela elaboração do plano, e com
as intervenções de João Guerreiro, atual Presidente da A3ES - Agência de Avaliação e Acreditação do
Ensino Superior, Professor Catedrático, antigo Reitor da Universidade do Algarve e pessoa com profundo
conhecimento da região, João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), e José
Apolinário, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR).
Segundo a autarquia, o plano está alinhado com as estratégias para o turismo nacional e regional, pelo
que, as medidas propostas assentam na concertação entre os diferentes agentes públicos e privados,
baseando-se em princípios de sustentabilidade e de valorização dos recursos do concelho, permitindo
também uma maior coesão económica, social e territorial. Tendo em conta que Lagos apresenta uma
oferta diversificada de recursos para todos os gostos e públicos, foi então definido um plano de ação
baseado em estratégias fundamentais. Nas ações transversais, definir Lagos como "Cidade Inteligente"
permitirá dotar o concelho de elementos que a tornam mais segura, acessível, tecnológica e sustentável,
seja na iluminação urbana, sinalética específica, criação de aplicações temáticas e implementação de uma
rede de videovigilância em locais estratégicos. Já na área da Comunicação e Marketing, a palavra de
ordem é "inclusão", com a intenção de comunicar mais e melhor em várias línguas, para vários e novos
públicos, recorrendo à acessibilidade das novas tecnologias para promover o concelho nas várias
vertentes. No que toca à Qualidade, para além da monotorização e intervenção em situações de
irregularidades no setor turístico, também se pretende reforçar Lagos como concelho atrativo e amigo
do investidor, da comunidade criativa e dos nómadas digitais. Incluídas nas ações temáticas de turismo
estão as Praias, a Náutica, a Natureza, a Cultura, o Golf e a Saúde e Bem-Estar. Para as Praias, estão
previstas acções que envolvem a melhoria das condições de higiene e segurança e a sua inclusividade.
No Turismo Náutico, a intenção é reforçar a promoção das suas várias atividades envolvidas,
incrementando a sua notoriedade em todo o mundo. Já o Turismo de Natureza irá merecer grande
destaque neste plano, descentralizando o turismo do concelho do litoral para o interior. Previstas estão
estratégias que passam pela valorização da biodiversidade, da fauna e flora e sua observação através de
várias rotas temáticas, experiências e práticas desportivas, mas também pela promoção do
autocaravanismo sustentável. Dada a História e Cultura de Lagos, importa também intervenção nesta
área, com o desenvolvimento de rotas temáticas ligadas, não só à Rota dos Descobrimentos, à
gastronomia local e ao enoturismo, mas também à arquitectura moderna que tanto tem crescido em
Lagos. Em cima da mesa está também o reconhecimento da tradicional Arte Xávega da Meia Praia
através da sua candidatura à UNESCO como Património Imaterial da Humanidade. Dispondo o concelho
de campos de golf premiados, esta modalidade será reforçada para combater a sazonalidade e
engrandecer a notoriedade mundial de Lagos nos circuitos desta prática. O Turismo de Saúde e Bem-
Estar irá merecer maior intervenção através da criação de condições favoráveis para atrair investimento
neste setor e a melhoria da rede de cuidados de saúde, alargando-a a uma vertente de turismo. Com
este Plano Estratégico de Turismo, a autarquia lacobrigense diz pretender, não só combater os efeitos
nocivos da pandemia neste setor, mas também fortalecer o seu papel de agente regulador e a sua
missão enquanto entidade promotora e facilitadora da atividade turística, "reafirmando Lagos como
destino de excelência".
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VISÃO

22/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Covid-19: Desconfinamento em Inglaterra começa a 08 de março
O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou que vai hoje tornar público o
roteiro para o desconfinamento faseado em Inglaterra, começando pelo regresso às
aulas presenciais, a 08 de março, e algum contacto social ao ar livre

Os detalhes serão apresentados numa declaração no Parlamento esta tarde, seguida por uma
conferência de imprensa no final do dia, mas Johnson vincou que o alívio das restrições vai ser feito
“cautelosamente”, com base em fatores epidemiológicos, de saúde, sociais e económicos. “As nossas
decisões serão tomadas com base nos dados mais recentes para cada etapa, e seremos cautelosos
nessa abordagem para não desfazer o progresso que alcançámos até agora e os sacrifícios que cada um
fez”, disse, num comunicado.Johnson disse que os quatro critérios de avaliação, nomeadamente o
avanço da vacinação, a redução do número de hospitalizações e do número de casos e o controlo da
ameaça de novas variantes do vírus, estão a ser cumpridos, pelo que as aulas presenciais podem ser
retomadas. A partir de 08 de março, também será possível a residentes em lares de idosos receberem
um visitante e permitido a duas pessoas encontrarem-se ao ar livre, para um café ou para socializar. “A
partir 29 de março será possível a duas famílias ou seis pessoas encontrarem-se ao ar livre, e alguns
desportos ao ar livre, como ténis ou golfe”, adiantou à BBC esta manhã o secretário de Estado
responsável pela vacinação, Nadhim Zahawi. Porém, ainda não é claro quando será autorizada a
reabertura do comércio não essencial, bares e restaurantes e atividades como cabeleireiros, turismo e
entretenimento.Inglaterra entrou em confinamento a 04 de janeiro devido a uma súbita vaga de infeções
causada por uma nova variante do coronavírus que causa a covid-19, tendo o Governo ordenado as
pessoas para ficarem em casa, exceto para fazerem compras essenciais, exercício ou trabalhar. Devido
à regionalização dos poderes, as regras são diferentes na Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, onde
os confinamentos começaram mais cedo, ainda em dezembro. Crianças do ensino primário começaram
hoje a voltar às escolas na Escócia e País de Gales, mas o regresso às aulas será faseado nas próximas
semanas, enquanto na Irlanda do Norte as escolas só vão reabrir em 08 de março.O Reino Unido é um
dos países com maior número de mortes de covid-19, 120.580 confirmadas desde o início da pandemia,
atrás apenas dos Estados Unidos, Índia, Brasil e México. É também um dos mais avançados em termos
de vacinação, tendo administrado uma primeira dose a mais de 17,5 milhões de pessoas, cerca de um
terço da população adulta no país.  A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.461.254 mortos
no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela
agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 15.962 pessoas dos 797.525 casos de infeção
confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida
por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da
China.BM // ANPLusa/fim 
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OPÇÃO TURISMO

22/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 3313

REACH: 0

Turismo de Portugal conquista galardão de excelência
O T urismo de Portugal acaba de conquistar, pela primeira vez na sua história, o primeiro
lugar do Índice da Excelência 2020, destacando-se no sector público pelo seu clima
corporativo e como uma organização de excelência no panorama nacional.

O Turismo de Portugal acaba de conquistar, pela primeira vez na sua história, o primeiro lugar do Índice
da Excelência 2020, destacando-se no sector público pelo seu clima corporativo e como uma
organização de excelência no panorama nacional.A entidade conquistou, também, o 8.º lugar
das grandes empresas, passando agora a integrar o Top 10 deste ranking.Na análise global, o nível de
excelência atingido pelo Instituto Público foi de 75,6 (em 100 pontos possíveis), dois pontos acima do
resultado do benchmark para as grandes empresas (73,4 pontos).Das quatro dimensões da excelência
definidas por este estudo – dinâmica organizacional, práticas, clima e gestão das pessoas, a autoridade
turística nacional alcançou a maior pontuação nas práticas de gestão (92,1), engagement  (82,4), taxa
de participação (80,1) e satisfação (65,3).De acordo com o Turismo de Portugal, num ano
excepcionalmente desafiante a todos os níveis, estes resultados vêm reforçar o seu posicionamento
dinâmico e inovador, que conseguiu, num tempo recorde, adaptar-se, com sucesso, a novas práticas e
metodologias de trabalho, de gestão de equipas e de premência na resposta às necessidades do sector,
mantendo-se sempre ao lado das empresas e dos empresários e colaboradores do sector.O Índice da
Excelência é um estudo de clima organizacional e desenvolvimento do Capital Humano, desenvolvido
pela Neves de Almeida HR Consulting, em parceria com a Human Resources Portugal e o INDEG-ISCTE,
que analisa a prática de Recursos Humanos em Portugal e se premeiam as organizações que mais
investem e apostam nesta área.– Este prémio é um reconhecimento ao trabalho de excelência de cada
colaborador do Turismo de Portugal nesta missão colectiva de liderar o turismo do futuro e uma
responsabilidade enorme para o futuro da organização. Numa fase de grande necessidade por parte de
todos os que fazem este sector, o Turismo de Portugal reafirma o seu compromisso de continuar a
trabalhar para a retoma deste que é um dos principais motores da economia nacional, congratula-se o
presidente da entidade, Luís Araújo. 

7/62



SIC NOTÍCIAS

22/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Covid-19. Madeira volta a ter recolher obrigatório entre as 19:00
e as 05:00
Atividades de natureza comercial, industrial e de serviços encerram às 18:00.

A Madeira volta esta segunda-feira a estar sob recolher obrigatório a partir das 19:00 e até às 05:00 do
dia seguinte.Nos dias úteis, as atividades comerciais, a indústria e os serviços são obrigados a fechar
uma hora antes, às 18:00.Aos fins de semana, o recolher obrigatório começa uma hora mais cedo.O
novo horário de proibição de circulação na via pública foi aprovado na quinta-feira pelo Conselho do
Governo.O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque disse que as restrições são para manter
até à Páscoa, mas serão avaliadas todas as semanas.A Europa está em confinamento, mas ainda assim
há turistas a chegar à Madeira. Uns estão há meses a viver na ilha, outros arriscam uma semana de
férias para fugir das medidas restritivas nos países de origem.A indústria do turismo em está em crise,
mas há hotéis abertos na Madeira para acolher os turistas decidem arriscar umas férias longe de casa.
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CORREIO DA MANHÃ

22/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MIGUEL ALEXANDRE

GANHÃO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 0

CORREIO INDISCRETO
Por MIGUEL ALEXANDRE GANHÃO
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JORNAL DE NOTÍCIAS

22/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 0

Sindicato do Pessoal de Voo adia acordo
Pilotos consideram que atual proposta da TAP é “inaceitável”
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DN

22/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DIOGO FERREIRA NUNES

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 0

Autocarros turísticos que reforçaram transportes podem voltar
em abril
Áreas metropolitanas de Lisboa e Porto pretendiam evitar que comboios e metro
circulassem com mais de dois terços da lotação. Teletrabalho ditou baixa procura
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PÚBLICO

22/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 0

Iniciativa Liberal quer Tribunal de Contas a auditar recomposição
do capital da TAP
Iniciativa Liberal quer Tribunal de Contas a auditar recomposição do capital da TAP
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JORNAL DE NEGÓCIOS

22/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO RUAS MARQUES

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 0

Esta pandemia não é para previsões económicas
O segundo confinamento geral vai provocar uma forte recessão no primeiro trimestre
deste ano
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JORNAL ECONÓMICO

21/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

"Não venham para cá". Autarca de Nice desencoraja visitas de
turistas para travar Covid-19
"Vamos ficar muito satisfeitos por receber muitos turistas este Verão, assim que
consigamos vencer esta batalha. Mas este é o momento de dizer 'não venham para cá,
este não é o melhor momento'. Proteger a população de Nice é a minha prioridade",
realçou o autarca.

A zona de Nice, em França, tem a mais alta taxa de Covid-19 do território francês com 740 novos casos
por semana por cada 100 mil habitantes, de acordo com o site Covidtracker.fr. Para travar esta
incidência de infeções, o presidente da Câmara de Nice, Christian Estrosi, pediu aos turistas que não
visitem Nice nas próximas semanas, em declarações a uma estação de rádio.“Vamos ficar muito
satisfeitos por receber muitos turistas este Verão, assim que consigamos vencer esta batalha. Mas este
é o momento de dizer ‘não venham para cá, este não é o melhor momento’. Proteger a população de
Nice é a minha prioridade”, realçou o autarca.Christian Estrosi acredita que, a nível nacional, são
necessárias medidas mais eficazes de confinamento: “Precisamos de medidas fortes que vão para além
do recolher obrigatório a partir das 18h00: ou medidas mais restritas de confinamento e confinamento
para horas específicas. Confinamentos ao fim-de-semana talvez resultassem”.O autarca lamentou que,
com a chegada do bom tempo, “toda a gente tenha a tendência para vir a Nice. Um confinamento ao
fim-de-semana talvez ponha um ponto final a isso, sem colocar em causa a atividade económica na
cidade”.
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PRESSTUR

21/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3355

REACH: 0

TAP, Ryanair e easyJet começam 2021 com quebra de 2,3
milhões de passageiros
As três maiores companhias em passageiros transportados de/para aeroportos
portugueses, T AP, Ryanair e easyJet, transportaram no primeiro mês deste ano menos
dois milhões de passageiros nessas rotas que em Janeiro de 2020, pré ‘explosão’ da
pandemia de covid-19.

As três maiores companhias em passageiros transportados de/para aeroportos portugueses, TAP,
Ryanair e easyJet, transportaram no primeiro mês deste ano menos dois milhões de passageiros nessas
rotas que em Janeiro de 2020, pré ‘explosão’ da pandemia de covid-19.Dados da ANAC, autoridade
aeronáutica portuguesa, consultados pelo PressTUR indicam que todas tiveram quebras superiores a
70%, e que a Ryanair foi mesmo a que teve a quebra mais forte, em 84,3%, representando um
decréscimo de 560 mil passageiros.A TAP, maior companhia nos aeroportos portugueses, porém, não
ficou longe, com uma quebra em 79,9%, que traduz uma quebra de 1,22 milhões de passageiros.Na
easyJet, incluindo tanto a easyJet Europe quanto a easyJet Suíça, a quebra foi de 72,8% ou 186 mil
passageiros.Os dados recolhidos pelo PressTUR permitiram ver que a TAP manteve-se líder, com uma
quota de mercado de 37,7%, seguida pela Ryanair, com 15,6%, e easyJet, com 10,4%.A Transavia
France manteve-se em Janeiro a 4ª maior companhia em passageiros transportados de/para Portugal,
com 40,3 mi, seguida pela SATA Internacional, com 20,3 mil, Lufthansa, com 18,8 mil, Air France, com
18,7 mil, SATA Air Açores, com 17 mil, Swiss, com 13,6 mil, KLM, com 12,6 mil, e Iberia, com 10,1
mil.Os dados da ANAC permitiram ainda calcular que, relativamente ao primeiro mês de 2020, a
Transavia France teve uma quebra em 44,1% ou 31,6 mil, a SATA Internacional teve -61,9% ou menos
36,6 mil, a Lufthansa teve -69,9% ou menos 44,1 mil, a Air France teve -54% ou menos 22,2 mil, a
SATA Air Açores teve -55,8% ou menos 21,9 mil, a Swiss teve -51,8%, a KLM teve -49,4% e a Iberia
teve -83,8%.Para ler mais clique:Transporte aéreo de passageiros em Portugal começa 2021 com
queda de tráfego em 81,5%Aeroportos portugueses perderam quase 19 mil voos e 3,2 milhões de
passageiros em Janeiro Clique para mais notícias: AviaçãoClique para mais notícias: Portugal
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SUL INFORMAÇÃO

21/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: 0

Associação de Guias Intérpretes do Algarve celebra 1º
aniversário
Curiosamente, amanhã, dia 21, também se celebra o Dia Internacional do Guia Intérprete

A Associação de Guias Intérpretes do Algarve (Agigarve) celebra este domingo, 21 de
Fevereiro, o seu 1º aniversário e vai celebrar numa iniciativa online. 

Curiosamente, amanhã, dia 21, também se celebra o Dia Internacional do Guia Intérprete e a Agigarve
celebrará as duas datas.

Para tal, participará num evento, via Zoom, com a  Associação Portuguesa dos Guias-Intérpretes e
Correios de Turismo (Agic) e o Sindicato Nacional de Atividade Turística, Tradutores e Intérpretes.

Nessa iniciativa haverá, das 15h00 às 16h00, a “Hora Agigarve”, «onde teremos testemunhos não só
dos 45 associados como de várias entidades regionais e animação também», explica esta associação.

Antes, às 14h30, falará João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.
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SAPO

21/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Covid-19: Setor dos casamentos quer rastreios a convidados
para retomar atividade
O Movimento de Empresas do Setor do Casamento (MESC) quer retomar a atividade em
abril, depois de um ano “praticamente parada”, com a realização de testes à covid-19 a
convidados para a concretização das bodas.

“A realização de teste ou demonstração de teste negativo a menos de 72 ou 24 horas (consoante o
teste utilizado) será requisito para a realização do casamento”, propõe o movimento, em comunicado.A
identificação de pessoas infetadas vai impedir que estas vão ao casamento, evitando que possam ser
transmissoras do vírus a convidados e funcionários, sublinhou.Desta forma, os espaços onde se
organizam os casamentos passam a ser “parte ativa” na testagem, identificação, comunicação e
isolamento de infetados, frisou.Além da realização de testes, o movimento defende a recolha dos
contactos telefónicos de todos os convidados por parte do espaço onde acontece o casamento e a sua
comunicação à Direção-Geral da Saúde (DGS) em caso de ocorrência de um surto.“Estas soluções vão
permitir resolver de uma forma efetiva o isolamento de indivíduos infetados e de todos aqueles que
estiveram em contacto”, salientou, na nota de imprensa.O movimento lembrou que o período de
paragem é já “extremamente longo” e está a pôr em causa a sobrevivência de grande parte das
empresas destes setores, nomeadamente hotelaria, cultura e serviços.Falando num setor “altamente
sazonal”, o movimento alertou que, com as restrições impostas, se perdeu 83,2% da atividade de
2020.“Apesar de ter sido legalmente viabilizada a atividade do setor, a imposição de todas as medidas
restritivas, bem como o clima generalizado de medo e desconfiança fez com que mais do que 80% dos
casamentos agendados em 2020 fossem reagendados para 2021 ou cancelados”, indicou.Esta situação
obrigou, por um lado, as empresas a cumprir com os contratos dos clientes que quisessem realizar os
eventos e, por isso, a abdicar de regimes como o `layoff´ e, por outro lado, entrar em litigância com
clientes, ressalvou.Segundo dados disponibilizados pelo Movimento de Empresas do Setor do
Casamento, esta indústria movimenta cerca de quatro mil milhões de euros e representa 2% do Produto
Interno Bruto (PIB).Além disso, deste setor dependem sete mil empresas e 150 mil pessoas, acentuou.
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CORREIO DA MANHÃ

21/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • A FECHAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 0

“TESTES EM MASSA GERAM CONFIANÇA NOS TURISTAS”
Francisco Amaral: autarca de Castro Marim, sobre estratégia para saída da crise
pandémica

22/62



CORREIO DA MANHÃ

21/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CULTURA &

ESPETÁCULOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 0

Promotores querem calendário e apoios
EVENT OS Associação defende linha de crédito e um seguro que cubra algumas perdas
decorrentes da pandemia
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DN

21/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • GRANDE

ENTREVISTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ROSÁLIA AMORIM

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 0

Cotrim de Figueiredo PS pode provocar crise política. É tentador
liderar um governo com fundos e uma recuperação para gerir
LÍDER DA INICIAT IVA LIBERAL Se em outubro, quando se realizam as eleições
autárquicas, o governo antecipar a possibilidade de uma maioria absoluta, saberá criar
uma crise para antecipar eleições, acredita o deputado. Orçamento do Estado será o
instrumento ideal para a precipitar.
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TVI

21/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 152223

REACH: 0

Turismo rural do Alentejo pronto para recomeçar
Turismo rural do Alentejo pronto para recomeçar

Turismo rural do Alentejo pronto para recomeçar
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ECONOMIA ONLINE

20/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Depois dos pilotos, pessoal de voo também adia votação do
acordo de emergência da TAP
Depois de o SPAC ter adiado a votação do acordo de emergência da T AP prevista para
este sábado, o sindicato do pessoal de voo SNPVAC também anunciou a suspensão da
votação agendada para segunda-feira.

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) decidiu suspender a votação do
acordo de emergência da TAP, que estava agendada para segunda-feira.Numa mensagem enviada aos
associados, a que o ECO teve acesso, o presidente da mesa da assembleia-geral, Carlos Castelo, afirma
que, “de forma a salvaguardar o superior interesse da classe”, é suspensa “a votação do acordo de
emergência”.A mensagem de Carlos Castelo não indica uma nova data para a votação. É apenas referido
que a votação fica “adiada para data a anunciar”, pedindo-se ainda aos associados que ignorem
eventuais credenciais de votação que recebam na segunda-feira. TAP: Sindicato dos pilotos adia votação
do acordo Ler Mais Esta notícia surge um dia depois de também os pilotos terem decidido desconvocar a
assembleia-geral deste sábado, onde iria ser votado o mesmo acordo. O Sindicato dos Pilotos da
Aviação Civil (SPAC) justificou o adiamento com “algumas fragilidades técnico informáticas”, tendo
remarcado a votação para 26 de fevereiro, às 10h30.Dos três sindicatos que ainda tinham de aprovar o
acordo da TAP, só o Sindicato Independente dos Pilotos de Linha Aérea (SIPLA), que representa os
pilotos da Portugália, já aprovou o acordo negociado entre a administração da companhia aérea.(Notícia
atualizada pela última vez às 14h55)
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JORNAL SOL

20/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 7455

REACH: 0

BAZUCA MUITA PARRA E POUCA UVA
Economistas contactados pelo Nascer do SOL admitem que o Plano de Recuperação e
Resiliência apresentado pelo Governo fica aquém das necessidades da economia
portuguesa.
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SIC NOTÍCIAS

20/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Adiada a votação do acordo de emergência entre a TAP e o
Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil
Decisão seria para ser tomada este sábado.

Foi adiada para dia 26 de fevereiro a votação do acordo de emergência entre a TAP e o Sindicato dos
Pilotos da Aviação Civil.A decisão era para ser tomada este sábado, mas a aprovação do documento
estava em risco por não ser consensual entre os pilotos.Ainda assim, o sindicato justifica o adiamento
com problemas informáticos. Se não houver consenso, será aplicado o regime que prevê mais
despedimentos e cortes salariais de 25%.
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DINHEIRO VIVO

20/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 2636

REACH: 0

Rebelo de Almeida “É urgente” limpar a má imagem das últimas
semanas e dar confiança
Presidente do Vila Galé diz que o grupo não fez despedimentos e que manteve os
investimentos previstos...
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DINHEIRO VIVO

20/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 2636

REACH: 0

Tripulantes e pilotos da TAP ainda vão decidir acordo
Pilotos da transportadora votam acordo de emergência sábado e tripulantes da T AP e
Portugália segunda-feira.
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DINHEIRO VIVO

20/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2636

REACH: 0

Governo quer de volta mais de 20% do pacote de apoios covid |
Mercado de smartphones caiu 8% em Portugal
Governo quer de volta mais de 20% do pacote de apoios covid | Mercado de
smartphones caiu 8% em Portugal

41/62



42/62



ECONOMIA ONLINE

20/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Apoio de 30 milhões para salvar verão cultural de 2020 continua
na gaveta
A linha que o Governo anunciou há mais de ano e meio para salvar o verão cultural de
2020 tem uma execução baixa ou nula. Norte e Centro ainda estão a analisar
candidaturas.

A linha anunciada pelo Governo em maio de 2020 para reanimar o setor da cultura, no valor de 30
milhões de euros, apresenta uma baixa execução. A notícia foi avançada pelo Público (acesso
condicionado), que explica que o objetivo era que as autarquias pudessem promover eventos culturais
em parceria com agentes locais.Em causa estão os apoios no âmbito da Programação Cultural em Rede,
anunciados pelo primeiro-ministro António Costa em maio do ano passado, e que pretendiam estimular a
cultura e o turismo no verão de 2020, passada a primeira vaga da pandemia. Contudo, dados recolhidos
pelo jornal junto das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) mostram que
ainda não foi pago qualquer cêntimo ao abrigo do programa.A explicar este facto podem estar duas
razões. Ou a programação ainda não arrancou, ou o processo de seleção de candidaturas ainda não está
fechado, mais de meio ano depois. No Norte e no Centro, por exemplo, ainda há candidaturas em
análise. No Algarve e no Alentejo, o plano ainda não saiu da gaveta. A CCDR de Lisboa e Vale do Tejo
não respondeu às perguntas do jornal.
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DN

20/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PEDRO SEQUEIRA

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 0

A SEMANA NUM MINUTO
Por Pedro Sequeira
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DIÁRIO DE COIMBRA

20/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • COIMBRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1740

REACH: 0

TCP lidera certificação de Caminhos de Santiago
Protocolo - Câmara de Coimbra, Anadia, Condeixa e T urismo Centro de Portugal
pretendem acelerar processo de inscrição da rota como Património da Humanidade
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JORNAL DE NOTÍCIAS

20/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Qual vai ser a Capital Europeia da Cultura? As 11 candidatas
portuguesas
A decisão final só deverá chegar no final de 2022, mas a corrida, essa, já está em
marcha: qual vai ser a quarta cidade portuguesa a ostentar o título de Capital Europeia
da Cultura (CEC), sucedendo a Lisboa 1994, Porto 2001 e Guimarães 2012?

A decisão final só deverá chegar no final de 2022, mas a corrida, essa, já está em marcha: qual vai ser a
quarta cidade portuguesa a ostentar o título de Capital Europeia da Cultura (CEC), sucedendo a Lisboa
1994, Porto 2001 e Guimarães 2012?Embora os prazos de oficialização só terminem no final do ano,
11 cidades já acionaram o respetivo plano de candidatura para partilharem o evento em 2027 com uma
cidade da Letónia.Num país cujos sucessivos governos atribuem à Cultura uma fração microscópica do
Orçamento, tamanho entusiasmo não pode deixar de ser considerado surpreendente. Todavia, se se
levar em consideração o investimento que o evento traz, o espanto diminui consideravelmente. Só na
programação cultural direta, a cidade vencedora tem ao seu dispor 25 milhões de euros vindos do
Quadro Financeiro Plurianual, mas a essa verba há que acrescentar o acesso generoso a fundos
comunitários, entre outras benesses. Há quase uma década, Guimarães viu ser investidos mais de 100
milhões de euros, que serviram para renovar um conjunto de equipamentos e dar um novo fôlego ao
turismo local.
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CORREIO DA MANHÃ

20/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 0

Contribuintes pagam empréstimo à TAP
VOOS Companhia reduziu deslocações em 72% durante o mês de janeiro em virtude das
restrições
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CORREIO DA MANHÃ

20/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 0

Dois milhões à beira da pobreza
Layoff simplificado pedido para hotéis | Desconfinar é preciso | 42% dos óbitos em duas
semanas foram por Covid | País de Lés a Lés | INEM atira para o lixo vacinas para 24
pessoas | ‘T ask force’ nega mudanças | AstraZeneca passa à frente em França |
Violação de restrições rende 102 mil euros

51/62



52/62



53/62



54/62



55/62



56/62



57/62



PÚBLICO

20/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CULTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CAMILO SOLDADO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 0

Os 30 milhões que iam salvar o Verão cultural de 2020 ainda
estão na gaveta
Linha anunciada por António Costa para reanimar o sector após a primeira vaga da
pandemia regista baixa execução
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PÚBLICO

20/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 0

TAP aguarda decisão dos trabalhadores e vê Março a ser tão mau
como Fevereiro
Empresa prevê que o próximo mês Äque em linha com Fevereiro, com apenas 25 a 45
voos diários
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PÚBLICO

20/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CRISTIANA FARIA

MOREIRA

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 0

ANA quer insonorizar casas onde o ruído de aviões da Portela não
dá descanso
A gestora de aeroportos quer avançar com a medida no segundo trimestre do ano, mas
ainda não se conhecem todos os critérios
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