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Observatório vai monitorizar e avaliar impacto da Estrada Nacional 2 nas
comunidades
Iniciativa pretende também apoiar o criação de estratégias de desenvolvimento.

A Estrada Nacional 2 (EN2), que atravessa o país, vai dispor de um observatório para monitorizar, avaliar impactos e
apoiar o desenvolvimento de estratégias de desenvolvimento, uma iniciativa anunciada esta quarta-feira pela
Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).O projeto envolve ainda a Associação de Municípios da Rota da
EN2 e conta com cerca de 40 investigadores de 13 instituições de ensino superior.De acordo com a UTAD, localizada
em Vila Real, o observatório que se pretende implementar tem como objetivos "monitorizar, avaliar os múltiplos impactos
diretos e indiretos e servir de apoio à formulação de estratégias e políticas de desenvolvimento". "Integra-se nos valores
do turismo sustentável que defende uma forma de turismo que compatibilize e integre os aspetos naturais, culturais e
sociais com o desenvolvimento económico nestes espaços", afirmou Teresa Sequeira, investigadora do Centro de
Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD), da UTAD. Luís Machado, presidente da Câmara de
Santa Marta de Penaguião e da Associação de Municípios da Rota da EN2 (AMREN2), afirmou à agência Lusa que este
projeto vem ao encontro das aspirações dos municípios e está relacionado com o estudo do impacto da Rota da
Nacional 2 nas comunidades.O observatório, segundo o autarca, vai avaliar o impacto socioeconómico da EN2 na vida
das pessoas, das que residem ou trabalham ao longo da estrada que atravessa o país, e vai também ajudar a definir
novas estratégias e caminhos.Segundo Teresa Sequeira, o observatório "pretende ainda contribuir para os objetivos da
agenda 2030, através da valorização e proteção dos recursos naturais, paisagísticos e culturais únicos dos territórios
das áreas atravessadas e envolventes da EN2, bem como das suas gentes". "Tratam-se de territórios do interior, na sua
maioria de baixa densidade e com todos os problemas demográficos, sociais e económicos inerentes, e que urge
reverter, pelo que a dinamização turística da EN2 pode constituir um instrumento de grande impacto para estes
territórios", salientou a investigadora. De acordo com o autarca, o observatório vai ser alvo de uma candidatura ao
Turismo de Portugal, no entanto, adiantou ter a "esperança" que no fim do primeiro semestre deste ano "já estejam no
terreno as primeiras ações" e que, no final do ano, já "haja resultado de alguns estudos para partilhar".Luís Machado foi
um dos impulsionares da Rota da EN2, a estrada que atravessa o país ao longo de mais de 700 quilómetros, de Chaves
até Faro.A EN2 é muitas vezes comparada com a 'Route' 66, porque, à semelhança do que acontece com a estrada
norte-americana, também rasga o país de uma ponta à outra.O autarca salientou ainda que a EN2 se transformou numa
"atração turística", que proporciona "opções diferentes" para os viajantes, é um "produto intergeracional" e foi também
um "destino seguro" em tempos de pandemia.Em 2020, quando assinalou 75 anos, a EN2 foi atravessada por cerca de
70 mil pessoas. "Os nossos números, por baixo, indicam que as pessoas que fizeram a N2 ultrapassaram as 70. Foi um
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ano extraordinário e foi também o consolidar do trabalho que já vinha a ser feito", frisou. Em 2019, foram "acima das 30
mil" as pessoas que percorreram aquela estrada.Luís Machado disse ter a expectativa que, em 2021, se mantenha a
tendência de crescimento.A Nacional 2 passa pelo interior das povoações, de Trás-os-Montes ao Algarve, e liga
paisagens tão diferentes como as vinhas do Douro, as planícies do Alentejo ou as praias do sul do país.
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Na Madeira, a falta de turistas faz fechar hotéis e serviços
Na Madeira, a falta de turistas faz fechar hotéis e serviços

Na Madeira, a falta de turistas faz fechar hotéis e serviços
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Na Madeira, a falta de turistas faz fechar hotéis e serviços
Na Madeira, a falta de turistas faz fechar hotéis e serviços

Na Madeira, a falta de turistas faz fechar hotéis e serviços
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A pandemia obrigou ao adiamento de milhares de deslocações e para os
chamados blog de viagens que vivem precisamente da partilha das suas
aventuras pelo estrangeiro, o confinamento é difícil
A pandemia obrigou ao adiamento de milhares de deslocações e para os chamados blog de viagens que
vivem precisamente da partilha das suas aventuras pelo estrangeiro, o confinamento é difícil

A pandemia obrigou ao adiamento de milhares de deslocações e para os chamados blog de viagens que vivem
precisamente da partilha das suas aventuras pelo estrangeiro, o confinamento é difícil
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No Reino Unido, o anúncio do desconfinamento gradual fez disparar as
reservas de férias e o Algarve está entre os destinos mais procurados
No Reino Unido, o anúncio do desconfinamento gradual fez disparar as reservas de férias e o Algarve
está entre os destinos mais procurados

No Reino Unido, o anúncio do desconfinamento gradual fez disparar as reservas de férias e o Algarve está entre os
destinos mais procurados
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Britânicos já começaram a procurar hotéis do Algarve
Embora as reservas ainda sejam poucas, aumentaram após o anúncio do governo britânico de que as
restrições às viagens poderão ser levantadas a partir de 17 de maio.

Expectantes. É assim que se encontram os hoteleiros do Algarve. O representante no Algarve da Associação de
Hotelaria de Portugal (AHP) afirma que o anúncio de que as restrições às viagens dos britânicos poderão ser levantadas
"foi muito bem recebido e houve um aumento significativo do volume de reservas".No entanto, esse aumento só é
"significativo" porque, até aqui, as reservas eram poucas, o crescimento foi sobre uma base muito baixa."As reservas
são essencialmente para maio e junho e também para o próximo inverno e próximo ano", refere João Soares. As
reservas no hotel que dirige somam apenas 9% de ocupação em agosto, 14% em junho e 16% em julho. "Um número
ainda muito baixo", lamenta.O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA)
também fala em marcações ainda tímidas e que "não são suficientes para concluir que os fluxos turísticos entre o
Algarve e o Reino Unido vão funcionar normalmente". Elidérico Viegas considera que é necessário resolver o problema
sanitário em Portugal, caso contrário "as reservas podem tornar-se cancelamentos".O representante dos hoteleiros
mostra-se pessimista e considera que, provavelmente, no verão, ainda poucos turistas estrangeiros poderão procurar a
região. "Vamos ter um verão como no ano passado, com o mercado nacional", antevê.Já o Presidente da Entidade
Regional de Turismo do Algarve considera um bom sinal o anúncio do governo britânico. João Fernandes lembra que a
procura de viagens cresceu logo muito, esta terça-feira, tanto nos sites das companhias aéreas como em motores de
busca ligados ao setor, e isso pode ser um indicador de tempos melhores.Tanto a Easyjet como a Jet 2, companhias
aéreas britânicas, anunciaram que após o governo britânico ter declarado que as viagens poderão retomar a partir de 17
de maio, a procura nos sites cresceu 600%.
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Quer ajudar o turismo do Algarve? Só tem de fazer videochamadas
bonitas
Ação pretende que cada algarvio seja embaixador da região e assim promova a vontade de viajar até lá.

A nova realidade de teletrabalho a que a pandemia nos tem obrigado criou um conjunto de situações com as quais nunca
nos tínhamos deparado. No início começámos por ficar a conhecer a casa dos colegas através das videoconferências,
depois passámos à moda de fazer todas as reuniões com uma estante atrás para parecer mais culto e houve até quem
vendesse cenários de papel para colocar por trás de cada um.

Entretanto as coisas evoluíram e já é normal haver um ou outro colega com um fundo de um destino paradisíaco ou até
ver entrevistas em que o fundo diz respeito ao tema ou organização que se está a representar. Para quem gosta de
aplicar esse filtro ou fundo às suas videochamadas, o Turismo do Algarve criou uma campanha especial.

Tendo como ponto de partida que cada algarvio pode ser embaixador da região, a entidade criou uma ação onde
disponibiliza 48 imagens dos 16 concelhos do Algarve — três por cada — para que qualquer pessoa possa usá-las
como fundo para as videoconferências. Isto vem também no seguimento da campanha “O Algarve fica-te bem”, lançada
no ano passado.

“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”, explica em comunicado o presidente do Turismo do
Algarve, João Fernandes.

Esta é ainda uma forma de criar uma maior vontade de conhecer ou voltar a visitar o Algarve nas próximas férias ou
escapadinha de fim de semana. Assim que a pandemia permitir, claro.

Para ficar a conhecer os fundos disponíveis e descarregar os que mais lhe agradarem basta ir à página do Visit Algarve.
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Pandemia tirou quase um terço do negócio ao Algarve
A partir da faturação registada pelo E-Fatura foi possível perceber que os negócios no Algarve
registaram uma redução de quase 30% durante a pandemia.

A pandemia atirou a economia ao tapete, mas a redução da atividade económica por causa do vírus fez se sentir
sobretudo no Algarve, Madeira e Lisboa. Estas regiões registaram quebras da faturação acima da média do país no ano
passado, com a região algarvia, com forte pendor turístico, a ver o volume de negócios cair quase 30% entre março e
dezembro.Os dados foram publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e permitem perceber o
impacto económico do confinamento e da pandemia ao nível das regiões através do sistema E-Fatura, da Autoridade
Tributária.Portugal registou uma quebra de 14,3% no valor da faturação entre março (quando foi registado o primeiro
caso) e dezembro, “destacando-se com valores superiores à média nacional, o Algarve (-27,4%), a Região Autónoma da
Madeira (-21,6%) e a Área Metropolitana de Lisboa (-18,2%)”, adianta o INE.O primeiro confinamento teve mais impacto.
A contração da faturação foi mais acentuada de março a julho (-18,9% em Portugal) do que no período de agosto a
dezembro (-9,8%).Embora o Algarve tenha sido a região mais penalizada, foram os grandes centros urbanos que mais
contribuíram para a redução da faturação a nível nacional: mais de 70% da diminuição registada em Portugal de março a
dezembro de 2020 deveu-se à redução do valor de faturação nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.Algarve,
Madeira e Lisboa foram as regiões mais afetadasTaxa de variação homóloga do valor de faturação, NUTS II e Portugal,
março a dezembro de 2020 .INE O INE dá conta ainda desta curiosidade: apenas seis sub-regiões, todas da região
Norte, incluindo a área metropolitana do Porto apresentaram, simultaneamente, um número de casos confirmados por
100 mil habitantes superior ao valor do país e uma redução do valor faturado inferior à do país.Por outro lado, Algarve,
Madeira, Alentejo Litoral e área metropolitana de Lisboa apresentaram um número de casos confirmados abaixo da
média do país mas uma contração do valor faturado relativamente mais acentuada.Por setor de atividade, os valores de
faturação das Atividades de alojamento e das Atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas
representaram menos de metade do valor faturado no mesmo período de 2019, confirmando-se o turismo e a cultura
como os setores mais afetados pela pandemia.
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Procura de férias em Portugal por britânicos aumentou 600% após
anúncio de Johnson
Transportadoras aéreas easyJet e Jet2.com registaram um aumento de 600% na procura de pacotes de
férias em países como Espanha, Portugal e Grécia.

Portugal foi um dos destinos turísticos mais procurados pelos britânicos nas últimas horas, após o anúncio do Governo
para aliviar o confinamento em vigor em Inglaterra devido à covid-19, apesar de os voos com o Reino Unido continuarem
interditos.As transportadoras aéreas easyJet e Jet2.com anunciaram ambas terem registado um aumento de 600% na
procura de pacotes de férias em países como Espanha, Portugal e Grécia, apesar de o primeiro-ministro, Boris Johnson,
não ter avançado uma data para que deixe de ser proibido viajar para o estrangeiro sem justificação válida.No plano
publicado está escrito que a proibição de viagens ao estrangeiro e restrições na entrada no Reino Unido vão continuar,
pelo menos, até 17 de Maio, mas Johnson espera receber um relatório até 12 de Abril com medidas para permitir o
reinício do tráfego aéreo.Uma via pode ser um sistema internacionalmente reconhecido de passaportes de vacinas
anticovid-19, que o Reino Unido pretende fazer avançar durante a presidência este ano do G7, embora o primeiro-
ministro britânico tenha reconhecido que a ideia levanta questões éticas “complexas”.“Existem questões profundas e
complexas que precisamos de explorar, questões éticas sobre qual é o papel do Governo em exigir que todas as
pessoas tenham algo ou mesmo proibir as pessoas de fazerem tal coisa”, admitiu esta terça-feira.No plano, o Governo
admite “tentar introduzir um sistema que permita a indivíduos vacinados viajarem internacionalmente com maior
liberdade”, mas também refere que “qualquer sistema desse tipo levará tempo a ser implementado” e que vai depender
dos estudos sobre a eficácia das vacinas e a imunização ser generalizada.Além de ser proibido fazer férias ou viajar
sem um motivo válido para o estrangeiro, 33 países, incluindo Portugal, estão sem voos directos para o Reino Unido
devido ao risco agravado de transmissão de variantes do vírus que causa a covid-19, especialmente aquelas detectadas
no Brasil e África do Sul.Existem ainda uma série de outras restrições a viagens internacionais, incluindo três testes e
quarentena obrigatória de dez dias, a qual tem de ser cumprida num hotel designado pelas autoridades e custeado pelas
pessoas que cheguem dos 33 países da “lista vermelha”.O plano de desconfinamento para Inglaterra tem quatro etapas
com pelo menos cinco semanas de intervalo e sujeitas a vários factores, começando com a reabertura das escolas a 8
de Março e culminando no fim de quase todas as restrições a 21 de Junho.O Reino Unido registou nas terça-feira mais
548 mortes, totalizando 121.305 óbitos desde o início da pandemia de covid-19, o balanço mais alto na Europa e o quinto
a nível mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, Índia, Brasil e México.

10/70



HR PORTUGAL
24/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 3515

REACH: 0

TAP nomeia novo representante de vendas para o mercado português
Nuno Sousa é novo representante de vendas da TAP para o mercado português. Sucede a Dionísio
Barum, que deixa a TAP, passando à situação de pré-reforma, após quase quatro décadas ao serviço da
Companh

Nuno Sousa é novo representante de vendas da TAP para o mercado português. Sucede a Dionísio Barum,
que deixa a TAP, passando à situação de pré-reforma, após quase quatro décadas ao serviço da Companhia.
Esta tem efeitos a partir de 1 de Abril.

 

Há mais de 20 anos ao serviço da Companhia em diversas áreas das vendas, nomeadamente em Portugal, onde foi
gestor de conta do trade e do corporate, o responsável foi, nos últimos anos, representante da TAP em Moçambique e
África do Sul e, posteriormente, no Senegal e Costa de Marfim.

«No actual desafiante e complexo contexto de gestão do impacto da pandemia no setor do Turismo e da Aviação, a TAP
mantém o compromisso de contribuir activamente para a recuperação do sector, em conjunto com todos os seus
parceiros e agentes e deixa um reconhecimento público e agradecimento pelo inexcedível contributo de Dionísio Barum
ao longo destes 38 anos ao serviço da Companhia. Ao Nuno Sousa, a TAP reforça a confiança e os votos de sucesso
neste novo desafio que contará com o incondicional apoio da Companhia», lê-se em comunicado.
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No Reino Unido com o desconfinamento por fases, disparam já e de
imediato, as reservas de férias
No Reino Unido com o desconfinamento por fases, disparam já e de imediato, as reservas de férias

No Reino Unido com o desconfinamento por fases, disparam já e de imediato, as reservas de férias
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Faturação apresenta quebra de 14%, com o Algarve a ser a região mais
afetada
O gabinete estatístico aponta que o Algarve mostrou uma redução homóloga de 27,4%, a maior de todas,
seguindo-se a Região Autónoma da Madeira com uma quebra de 21,6%, a Área Metropolitana de Lisboa
com uma queda de 18,2% e Alentejo Litoral com uma diminuição de 17,4%, sendo estes valores
superiores

Portugal registou uma redução homóloga de 14,3% no valor da faturação entre março e dezembro de 2020, revela o
Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira, 24 de fevereiro, tendo em conta dados do sistema E-fatura
providenciados pela Autoridade Tributária para perceber o comportamento da economia numa perspetiva regional
durante a pandemia, entre março e dezembro do ano passado, comparando os dados com o igual período de 2019.O
gabinete estatístico aponta que o Algarve mostrou uma redução homóloga de 27,4%, a maior de todas, seguindo-se a
Região Autónoma da Madeira com uma quebra de 21,6%, a Área Metropolitana de Lisboa com uma queda de 18,2% e
Alentejo Litoral com uma diminuição de 17,4%, sendo estes valores superiores à média nacional.Apesar do Algarve se
salientar nos dados divulgados pelo INE como a região do país com o valor de faturação mais baixo nos dois períodos
em análise, esta foi também a região onde a taxa de variação homóloga verificou a maior recuperação entre estes dois
períodos: -35,8% entre março a julho e -19,1% entre agosto a dezembro, correspondendo a uma diminuição de 16,7
pontos percentuais.Analisando as sete grandes regiões, o INE percebeu que a contração da economia se verificou mais
acentuada entre março e julho, observando uma redução homóloga de 18,9%, enquanto entre agosto e dezembro se
verificou uma contração de 9,8%. “Mais de 70% da diminuição registada em Portugal de março a dezembro de 2020
deveu-se à redução do valor de faturação na AML e na AMP”, indica o gabinete.Os dados mostram ainda que os valores
de faturação das atividades de alojamento e das atividades artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas
representaram menos de metade do valor faturado face ao mesmo período de 2019 em análise. “Os restantes ramos de
atividade económica registaram decréscimos, destacando-se as atividades de alojamento (-66,5%) e as atividades
artísticas, de espetáculos, desportivas e recreativas (-50,6%)”, sustenta, indicando que as atividades de restauração e
similares apresentaram uma redução do volume de faturação na ordem dos 42,5%.Segundo os dados, “em 21 das 25
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NUTS II [sub-regiões], as atividades de alojamento também foram o ramo com maior contração homóloga de faturação”.
“Inversamente, em 13 sub-regiões, as atividades de informação e comunicação apresentaram o desempenho mais
positivo”, garantem os dados.“No período e análise, apenas seis sub-regiões, todas da região Norte, incluindo a AMP,
apresentaram, simultaneamente, um número de casos confirmados por 100 mil habitantes superior ao valor do país e
uma redução do valor faturado inferior à do país. No polo oposto, Algarve, Região Autónoma da Madeira, Alentejo Litoral e
AML apresentaram um número de casos confirmados abaixo da média do país mas uma contração do valor faturado
relativamente mais acentuada”, indica o INE com base nos dados das Finanças.Considerando um total de 36 ramos de
atividade económica, apenas cinco registaram acréscimos de faturação face ao período homólogo: fabricação de
produtos farmacêuticos de base e de preparação farmacêutica, num aumento de 18,1%, investigação científica e
desenvolvimento, com 10,5%, consultoria e atividades relacionadas de programação informática e atividades dos
serviços de informação com 7,7%, telecomunicações num aumento de 3,9% e a construção com um acréscimo de
2,9%. Ler mais
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Dos reformados ingleses aos trabalhadores remotos. Digital Nomad
Village promete um “rebranding” da ilha da Madeira
É a primeira vila digital no mundo e pretende gerar um impacto positivo na economia da região, graças à
estratégia de atracção de nómadas digitais durante um período de tempo alargado.

O bom tempo, as paisagens, a gastronomia e as atividades na natureza foram apenas algumas das razões que levaram
à criação de uma vila destinada a nómadas digitais na Madeira, mais concretamente na Ponta do Sol. Os
empreendedores digitais que entram na ilha contrastam, agora, com o estereótipo de turistas e reformados ingleses que
a região costuma acolher.

Ao mesmo tempo que coloca a Madeira diretamente no mapa dos nómadas digitais, a Digital Nomads Madeira, uma
parceria entre a Startup Madeira e o governo regional, pretende levar a cabo um rebranding da ilha, diversificando e
ampliando os públicos interessados em fazer turismo na região.

“A Madeira ainda é muito associada a pessoas mais velhas. Mas a verdade é que tem tudo o que um nómada digital
procura. Tem sol, tem praia, nos fins de semana temos imensas atividades, desde mergulho a trilhos na natureza ou
levadas. Não percebo é como é que os nómadas digitais não tinham chegado aqui antes”, começa por dizer Gonçalo
Hall, nómada digital e responsável pelo projeto, à Pessoas.

Neste momento, são já cerca de 75 os nómadas digitais instalados na Ponta do Sol, oriundos, sobretudo — e
tendo em conta as várias restrições ao nível da circulação entre países, devido à pandemia mundial — da Alemanha,
Polónia e Roménia. No entanto, os interessados superam os quatro mil e são de todas as partes do mundo. “Vamos
fazer com que a Madeira faça parte do roteiro dos nómadas digitais. Aliás, a partir de agora já faz”, refere.

O projeto surge no momento oportuno, tendo em conta que, com a pandemia da Covid-19, o número de profissionais por
todo o mundo que pode, agora, trabalhar remotamente, desde qualquer lugar e com maior flexibilidade, disparou. “O
trabalho remoto explodiu e isso ajuda a que mais gente venha”, diz Gonçalo Hall. “É o timing perfeito. A Madeira foi
muito inteligente”, acrescenta. Também no futuro, o nómada digital acredita que estas pessoas vão continuar a
trabalhar remotamente ou, pelo menos, num modelo híbrido, o que cria ainda mais oportunidades para o nomadismo
digital.
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https://eco.sapo.pt/2020/12/07/digital-nomad-village-a-nova-vila-para-nomadas-digitais-na-madeira/


“Os nómadas digitais querem garantir que o seu dinheiro
vai para o comércio local”
Ao todo, a Nomad Village já recebeu 4.500 inscrições de nómadas de 90 países que, aproveitando o facto de não
terem um escritório fixo e um horário determinado a cumprir, querem trabalhar a partir da Madeira e, ao mesmo tempo,
conhecer e explorar os seus encantos. O impacto deste projeto é, para Gonçalo Hall, enorme, uma vez que promove a
fixação de todos aqueles que passaram a trabalhar de forma remota, à escala global. “O número de pessoas que já se
registaram equivale, provavelmente, àquilo que era um dia normal de chegadas no aeroporto da Madeira. No entanto, a
diferença é que estas pessoas ficam cá, alugam casa, fazem as suas compras, vão aos restaurantes e bares locais”,
refere.

“Os nómadas digitais gastam, de facto, o seu dinheiro aqui. Gostam de consumir local e querem garantir que o seu
dinheiro vai para o comércio local, o que faz com que os empreendedores pequenos ganhem muito mais”, continua,
acrescentando que o impacto económico e social é, desta forma, muito maior quando comparado com o turismo
mais convencional.
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Sol, praia e atividades ao ar livre e ligadas à natureza são alguns dos atributos que Gonçalo Hall encontra na
Madeira.Startup Madeira
Apesar dos elevados números de turismo que o arquipélago registava antes da pandemia, o empreendedor digital
salienta que esses turistas não ficavam mais do que sete dias e, normalmente, chegam aos hotéis já com packs
completos que os obrigam a gastar o seu dinheiro dentro do próprio alojamento. Já quem visita a Madeira de forma mais
permanente chega para viver como os locais, normalmente para uma estadia entre um a seis meses, e contribui
diretamente para “recomeçar uma vila e dar uma segunda oportunidade às zonas rurais”.

Gonçalo Hall faz, contudo, questão de frisar que o objetivo deste projeto não é ir contra o turismo mais
convencional. A vila digital é, sim, uma nova forma de fazer turismo que pretende ser capaz potenciar as vantagens
que o arquipélago oferece, colmatar a quebra no turismo madeirense e a própria sazonalidade do mercado turístico.

Uma visita guiada à primeira vila de nómadas digitais
Ao telefone com a Pessoas, Gonçalo Hall fez, ainda uma breve visita guiada (e relatada) pelo espaço desenhado para
receber nómadas digitais. Na vila existe um espaço de cowork aberto das 8h30 às 18h00, totalmente gratuito e com
internet. Aí, os nómadas digitais podem trabalhar e, ao mesmo tempo, conhecer outros nómadas, ampliando a sua rede
de contactos e, muitas vezes, criando sinergias.

Localizado no centro da Ponta do Sol, o espaço de cowork permite estar a poucos passos de restaurantes, bares e
cafés locais. As pausas para o almoço, por exemplo, são feitas nos “restaurantes aqui das redondezas”, conta Gonçalo
Hall.
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Instalações do cowork da vila para nómadas digitais, na Ponta do Sol.Startup Madeira
Já no que toca a alojamento, a Digital Nomads Madeira disponibiliza, através do seu site, uma lista de apartamentos e
moradias para ajudar os nómadas na procura de estadia. Todos eles são parceiros e oferecem preços especiais para
os nómadas digitais. Neste momento, a maioria está alojada na vila, sobretudo em alojamentos locais, nomeadamente
Airbnb, mas também há quem esteja em pequenos hotéis.

Os fins-de-semana, por sua vez, são passados a explorar o arquipélago, entre atividades ao ar livre, viagens entre
cidades ou descobrindo restaurantes e bares locais. A ideia é testar o conceito com o projeto-piloto na Ponta do Sol —
que, para já, “está a correr muito bem” — e levá-lo para outras zonas, incluindo Porto Santo. “A ideia é ter cerca de
quatro vilas nómadas na Madeira”, conta o digital nomadism consultant da Startup Madeira.

Falta de visto para trabalhadores remotos é um “claro e
grande impedimento”
Apesar de os números de nómadas residentes e interessados serem animadores, Gonçalo Hall salienta que, só dos
Estados Unidos da América (EUA), há mais de 1.200 inscritos. O problema é que esses nómadas “não podem viajar
para Portugal neste momento porque o espaço Schengen está fechado e não existe um visto para
trabalhadores remotos“.

“Existe na Estónia, em Barbados, na Geórgia… Em Portugal não. Estamos a ficar para trás e isso preocupa-me”, diz o
responsável pelo projeto da vila digital na Madeira, que considera que é crucial criar este documento pois, neste
momento, o arquipélago da Madeira está a perder centenas de turistas dos EUA. “É um claro e grande impedimento”,
remata.

Apesar de em Portugal ainda não ter sido feito nada de forma estruturada neste sentido, lá fora já alguns países criaram
regimes especiais para atrair nómadas digitais dos Estados Unidos, durante o período da pandemia. Antígua e
Barbuda, por exemplo, criaram o “Nomad Digital Residence Program”, que concede vistos até dois anos aos
nómadas com rendimento igual ou superior a 50.000 dólares por ano. Com base neste visto, os nómadas podem entrar
e sair do país o número de vezes que quiserem, sob condição de manterem residência e apresentarem testes negativos
à Covid-19.

Já na Europa, o primeiro visto para nómadas digitais foi aprovado na Estónia, que, no auge da pandemia, criou o
novo Digital Nomad Visa. Com este visto, o Governo atribui autorizações de residência até um ano, exigindo como
requisito que os nómadas tenham um salário mínimo mensal de 3.000€. Criado em junho, segundo o Governo estónio,
foram já recebidos milhares de pedidos de visto provenientes dos Estados Unidos, Canadá, Rússia e Ásia.
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https://digitalnomads.startupmadeira.eu/accommodation/
https://eco.sapo.pt/especiais/esta-a-trabalhar-remoto-ha-paises-covid-free-a-oferecer-vistos-para-trabalhar/


Há mais de 1200 nómadas digitais interessados em conhecer e trabalhar na Madeira.Startup Madeira
Numa entrevista recente ao ECO, o secretário de Estado para a Transição Digital, André de Aragão Azevedo, avançou
que o programa E-Residency está numa fase já muito avançada. Questionado sobre quando planeia lançar o programa,
respondeu: “Eu gostaria muito que fosse em 2021”.

“É particularmente complexo porque envolve várias áreas governativas que têm, todas, de convergir naquilo que é o seu
contributo parcelar para um projeto que é disruptivo e que queremos que seja inovador, mesmo em termos
internacionais. Queremos ir além daquilo que é o programa mais conhecido deste tipo, que é o da Estónia, mas que
ainda implica uma deslocação física a um consulado ou a uma embaixada”, afirmou André de Aragão Azevedo.

O fator distintivo que o Governo quer introduzir é o ser completamente digital e daí a maior complexidade em concluir o
programa, diz. “Implica um trabalho técnico de desenvolvimento de ferramentas tecnológicas que nos deem garantias de
segurança”, acrescentou o secretário de Estado para a Transição Digital.
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A VOZ DO @LGARVE
24/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: 0

Deputada socialista Jamila Madeira promove audição pública sobre
retoma da atividade turística
Preocupada com os efeitos da crise de saúde pública na economia e no turismo, a deputada socialista
Jamila Madeira promove uma audição pública on-line sobre a retoma da atividade turística com as várias
entidades do setor.

A reunião, que se realiza por videoconferência no próximo dia 25 de fevereiro, entre as 17 e as 19 horas, visa fazer uma
avaliação da situação económica desta atividade, há mais de um ano em paragem quase total, e conhecer os caminhos
apontados pelas entidades desta área para o processo de retoma e novo enquadramento do setor.  Do ponto de vista
económico, designadamente no sector do turismo, a paragem foi abrupta e, no que diz respeito ao Algarve, praticamente
total. "Sabemos que as limitações não vão desaparecer de um dia para o outro, mas a campanha de vacinação em
curso traz uma oportunidade para a retoma da atividade turística tão importante para a economia do país", aponta a
deputada eleita pelo círculo de Faro no convite às instituições do setor. Lembrando que o Governo colocou em discussão
pública o Plano de Recuperação e Resiliência, com um contributo europeu de 13 mil milhões de euros para a retoma
económica e social de Portugal, Jamila Madeira defende que é preciso "conjugar as oportunidades do avanço da
vacinação com este instrumento financeiro para programar a reativação da atividade das nossas empresas e da
economia".   Por: PS Parlamento
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AMBITUR
24/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 3889

REACH: 0

easyJet antecipa vendas para 2022 | Ambitur
A easyJet acaba de anunciar que está a colocar voos para 2022 à venda mais cedo do que nunca para
possibilitar aos seus clientes mais opções de reservas com as tarifas mais baixas. Os voos já estão à
venda até 31 de maio de 2022 e, com mais de 19 milhões de lugares, os clientes têm agora a chance de
reservar com antecedência, com tarifas disponíveis a partir de apenas 14,99€. Esta venda decorre após a
companhia aérea observado um aumento nas reservas após a indicação do governo do Reino Unido de
que pretende reabrir as viagens internacionais.

A easyJet acaba de anunciar que está a colocar voos para 2022 à venda mais cedo do que nunca para possibilitar aos
seus clientes mais opções de reservas com as tarifas mais baixas. Os voos já estão à venda até 31 de maio de 2022 e,
com mais de 19 milhões de lugares, os clientes têm agora a chance de reservar com antecedência, com tarifas
disponíveis a partir de apenas 14,99€. Esta venda decorre após a companhia aérea observado um aumento nas
reservas após a indicação do governo do Reino Unido de que pretende reabrir as viagens internacionais.As reservas de
voos para a temporada de verão 2021 aumentaram 337%, com as rotas de praia como Faro, em Portugal, Málaga,
Alicante e Palma de Maiorca, em Espanha, e a Ilha Grega de Creta entre os principais destinos. O mês de agosto,
seguido de julho e setembro, estão entre os mais populares, sugerindo que os clientes easyJet estão ansiosos por uma
pausa na praia ainda este verão.Todos os clientes que reservam voos com a easyJet beneficiam de algumas das
políticas mais flexíveis, o que significa que os clientes podem reservar agora para o final deste ano com a confiança de
que, se os seus planos mudarem, também o podem fazer com as suas reservas.José Lopes, diretor geral easyJet
Portugal, garante que “as declarações do primeiro-ministro britânico ontem proporcionaram um impulso de confiança
muito necessário aos nossos clientes, que se refletiu num aumento da procura por voos de 337%, em comparação com
a semana passada. Por isso, colocámos mais voos à venda para este e para o próximo verão a ainda mais destinos,
para que os clientes tenham mais opções, a preços únicos, para fazerem a reserva das suas férias”. E adianta: “Esta
iniciativa do governo britânico, vem reforçar a ideia de que é necessário que os governos diminuam as restrições para
que o mercado faça o seu movimento natural e a economia, em particular nos setores da aviação e do turismo, seja
estimulada com a procura. Os clientes podem reservar com confiança sabendo que se não puderem viajar ou se os
seus planos mudarem, podem alterar os seus voos, e embora o verão possa estar um pouco longe, estamos a trabalhar
24 horas para garantir que estamos prontos para aumentar os nossos voos para reconectar amigos e familiares ou levá-
los para as tão desejadas férias.”A easyJet introduziu políticas flexíveis para que os clientes possam reservar agora com
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a confiança de que, se os seus planos mudarem, as suas reservas também podem ser alteradas. Isso inclui uma
garantia de reembolso para voos, caso sejam cancelados por proibições de viagens em um bloqueio regional ou
nacional, sem taxa até 14 dias antes da partida e se as medidas de quarentena entrarem em vigor à última hora, os voos
afetados podem ser alterados sem uma taxa de alteração.A segurança e o bem-estar de todos os clientes e tripulantes
continuam a ser a maior prioridade da easyJet e a companhia aérea continua a ter uma série de medidas de segurança
em vigor a bordo, de acordo com a orientação das autoridades competentes. Isso inclui a desinfeção diária aprimorada
da cabine, eficaz na proteção contra o coronavírus por pelo menos 24 horas e o uso obrigatório de máscara para
clientes e tripulantes. Todos os aviões da easyJet já estão equipados com filtros HEPA, semelhantes aos usados ??em
hospitais, que filtram 99,97% dos contaminantes transportados pelo ar na cabine, incluindo vírus e bactérias. 
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ANTENA 1
24/02/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CONTAS DO DIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Contas do dia com Helena Garrido - é do verão e do turismo que vamos
falar, será que o turismo está de regresso?
Contas do dia com Helena Garrido - é do verão e do turismo que vamos falar, será que o turismo está de
regresso?

Contas do dia com Helena Garrido - é do verão e do turismo que vamos falar, será que o turismo está de regresso?
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PUBLITURIS
24/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 422

REACH: 0

Reabertura das viagens internacionais no Reino Unido motiva aumento
de procura na easyJet
Procura para o verão de 2021 aumentou 337% desde que o Governo britânico anunciou a intenção de
reabrir as viagens internacionais.

A easyJet abriu esta terça-feira, 23 de fevereiro, as vendas para mais de 110 mil voos e 19 milhões de lugares na
primavera de 2022 e explica que a decisão de abrir as vendas com tamanha antecedência se deve à elevada procura
registada logo após o Governo britânico ter anunciado que pretende reabrir as viagens internacionais.“As declarações do
primeiro-ministro britânico ontem [segunda-feira, 22 de fevereiro] proporcionaram um impulso de confiança muito
necessário aos nossos clientes, que se refletiu num aumento da procura por voos de 337%, em comparação com a
semana passada. Por isso, colocámos mais voos à venda para este e para o próximo verão a ainda mais destinos, para
que os clientes tenham mais opções, a preços únicos, para fazerem a reserva das suas férias”, refere José Lopes,
diretor geral easyJet Portugal.A companhia diz que, desde o anúncio do Governo britânico, as reservas de voos para a
temporada de verão 2021 aumentaram 337%, “com as rotas de praia como Faro, em Portugal, Málaga, Alicante e Palma
de Maiorca, em Espanha, e a Ilha Grega de Creta entre os principais destinos”.“O mês de agosto, seguido de julho e
setembro, estão entre os mais populares, sugerindo que os clientes easyJet estão ansiosos por uma pausa na praia
ainda este verão”, acrescenta a companhia aérea no comunicado divulgado.Para José Lopes, “esta iniciativa do governo
britânico, vem reforçar a ideia de que é necessário que os governos diminuam as restrições para que o mercado faça o
seu movimento natural e a economia, em particular nos setores da aviação e do turismo, seja estimulada com a
procura”.Para a primavera de 2022, a easyJet colocou à venda mais de 110 mil voos e 19 milhões de lugares, numa
oferta que é válida até 31 de maio de 2022, cujos preços começam nos 14,99 euros e que goza de maior flexibilidade na
reserva.“Isso inclui uma garantia de reembolso para voos, caso sejam cancelados por proibições de viagens em um
bloqueio regional ou nacional, sem taxa até 14 dias antes da partida e se as medidas de quarentena entrarem em vigor à
última hora, os voos afetados podem ser alterados sem uma taxa de alteração”, explica ainda a companhia.   
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IMAGENS DE MARCA
24/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2625

REACH: 0

Algarve incentiva cidadãos a usarem wallpapers da região
O Turismo do Algarve acaba de lançar uma ação de marketing digital com o objetivo de manter o destino
no pensamento dos turistas durante o confinamento.

 

O Turismo do Algarve acaba de lançar uma ação de marketing digital com o objetivo de manter o destino no pensamento
dos turistas durante o confinamento.

 

A ação incentiva os portugueses a tornarem-se verdadeiros embaixadores do Algarve durante as videoconferências de
trabalho ou de encontros com a família e amigos.

 

Quem quiser pode fazer o download gratuito de 48 imagens dos 16 concelhos da região e aplicá-las como fundo nas
plataformas de comunicação online.

 

A iniciativa inclui 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.

 

«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», explica o presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.
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https://www.visitalgarve.pt/pt/11546/wallpapers.aspx


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. O objetivo passa por manter o destino no top of mind dos turistas e a
apelar à visita – ou ao regresso - à região, quando estiverem reunidas todas as condições de segurança e bem-estar.
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SIC
24/02/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 102470

REACH: 0

Em Inglaterra, depois do anúncio do plano de desconfinamento, houve a
corrida à marcação de férias
Em Inglaterra, depois do anúncio do plano de desconfinamento, houve a corrida à marcação de férias

Em Inglaterra, depois do anúncio do plano de desconfinamento, houve a corrida à marcação de férias
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SUL INFORMAÇÃO
24/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: 0

Turismo do Algarve quer imagens da região como fundo de
videoconferências
Há 48 imagens disponíveis para download gratuito, três por cada concelho

Os algarvios estão a ser desafiados a tornar-se «embaixadores do Algarve», durante as chamadas e reuniões
online, de trabalho ou lazer, que fizerem, ao utilizar fotografias de alguns dos mais emblemáticos lugares da
região como imagem de fundo.

O Turismo do Algarve está a disponibilizar o download gratuito de 48 imagens dos 16 concelhos do Algarve, naquela que
é uma «ação simbólica de marketing digital, para manter o destino no pensamento dos turistas durante o período de
confinamento».

As imagens, que mostram «desde as praias de água cristalina às vilas pitorescas, passando por paisagens de mar e
serra», estão disponíveis aqui.
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Wallpaper de Monchique
 

«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», explicou o
Turismo do Algarve.

O conceito é o mesmo que já vinha do ano passado, com o mote “O Algarve fica-te bem”, mas adaptado ao atual
período de confinamento, de modo «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».

«Apelamos aos algarvios para 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», segundo João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve.

 

Wallpaper de Lagoa
 

 

Fotos: Turismo do Algarve
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SAPO
24/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • VIAGENS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4885

REACH: 0

Quer promover o Algarve? Use um "wallpaper" da região quando estiver
online e tenha acesso a imagens fantásticas
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.
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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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Miguel Frasquilho: A TAP "não quer e não vai desinvestir no Porto e no
Norte"
O presidente do Conselho de Administração (CA) da TAP, Miguel Frasquilho, garantiu hoje que a
companhia aérea "não quer e não vai desinvestir no Porto e no Norte do país", mas é preciso garantir
condições que permitam maior presença.

O presidente do Conselho de Administração (CA) da TAP, Miguel Frasquilho, garantiu hoje que a companhia aérea "não
quer e não vai desinvestir no Porto e no Norte do país", mas é preciso garantir condições que permitam maior
presença."A TAP não quer e não vai desinvestir no Porto e no Norte do país, mas, para isso, é preciso termos as opções
em termos de aeronaves e de condições de competitividade que sejam acertadas e que nos permitam ter uma presença
maior", afirmou o presidente do CA, perante os deputados da comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras
Públicas e Habitação.Miguel Frasquilho sublinhou que há condições para que a TAP seja mais competitiva no Aeroporto
Francisco Sá Carneiro, no Porto, que serve "a zona mais industrial do país" e um "polo exportador de relevância".No
entanto, apontou, é necessário "ter as aeronaves certas", de forma a concorrer com algumas companhias aéreas que
têm atualmente uma presença significativa naquele naquela região e que é uma concorrência diferente da que acontece
em Lisboa, onde a TAP tem o seu 'hub' (aeroporto que serve como centro de distribuição e transferência de
voos)."Vamos dar o nosso melhor para que a TAP possa ter no aeroporto Sá Carneiro uma dimensão igual, ou até
superior, à que existia antes da pandemia, mas nunca perdendo de vista que o nosso 'hub' é Lisboa", afirmou o
responsável.Frasquilho admitiu que é possível a TAP ter uma operação "mais robusta" nos outros aeroportos do país,
nomeadamente na Madeira e nos Açores."Tenham a certeza de que a TAP não esquece também a Madeira, como não
esquece nenhum aeroporto do país", assegurou.Em relação aos Açores, o presidente do CA apontou que se mantém o
compromisso de passar a fazer a ligação aérea entre Ponta Delgada e Boston, nos Estados Unidos da
América.Segundo Miguel Frasquilho, nos cinco anos anteriores a 2019, a TAP passou de disponibilizar 278.000 assentos
entre os Açores e o continente, para 650 mil assentos.No mesmo período, prosseguiu, passou de 896.000 assentos
disponíveis na rota Funchal-Lisboa, para 1,2 milhões, um aumento de 31%."Isto é a prova provada de que, de facto, nós
estamos sempre muito atentos e queremos continuar a crescer a operação na Madeira e nos Açores", sublinhou.
"Também teremos de olhar para a questão do Algarve, e olharemos", acrescentou.
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Nova aplicação que funciona como "passaporte de saúde digital" pode
livrar quarentena nas viagens
Uma nova aplicação que será lançada dentro de semanas pode marcar o primeiro passo para retomar as
viagens internacionais livres de quarentena à chegada.

Uma nova aplicação que será lançada dentro de semanas pode marcar o primeiro passo para retomar as viagens
internacionais livres de quarentena à chegada.A aplicação de viagens da Associação Internacional de Viagens Aéreas
(IATA) vai permitir aos governos e às companhias aéreas recolher, aceder e partilhar digitalmente informações sobre o
estado de cada passageiro no que toca a testes à covid-19 e à vacinação.A IATA, que é composta por 290 companhias
aéreas, afirmou que a ferramenta vai trazer uma maior “eficiência” aos controlos de documentação sanitária e, ao
mesmo tempo, vai acelerar a recuperação do setor das viagens duramente atingido pela pandemia.“Trata-se realmente
de digitalizar um processo existente”, disse Nick Careen, vice-presidente sénior da IATA para a carga e segurança de
passageiros nos aeroportos, à CNBC esta quarta-feira. “Este é o caminho a seguir”, disse, uma vez que o
processamento manual seria muito mais lento.A Singapore Airlines será a primeira companhia aérea a usar esta
ferramenta numa rota a partir do aeroporto Heathrow de Londres. Trinta outras companhias aéreas, incluindo a Air New
Zealand, bem como a Emirates e a Etihad nos Emirados Árabes Unidos, estão preparadas para realizar ensaios entre
março e abril.A IATA não está sozinha a desenvolver os chamados “passaportes de saúde digitais” destinados a reiniciar
as viagens transfronteiriças. Agências internacionais, governos e empresas tecnológicas também estão a colaborar.Nick
Careen espera que o aplicativo estabeleça um “conjunto mínimo de requisitos” para permitir uma maior
interoperabilidade. “No futuro será usado por mais pessoas”, mas por agora ainda estão a ser “estabelecidas as linhas
de base da aplicação”.Com o novo aplicativo e a continuação do lançamento de vacinas contra a covid-19, a associação
mundial de companhias aéreas estima que as viagens poderão atingir cerca de 50% dos níveis de 2019 até ao final
deste ano.Os analistas esperavam anteriormente uma maior aceleração das viagens no início de 2021, mas a contínua
propagação do vírus e o surgimento de novas estirpes fez recuar essas expectativas.
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Complexo turístico sustentável Banana Glamping vence Tomorrow
Tourism Leaders – Super Edition
Esta iniciativa pretendeu identificar novas oportunidades para uma das sete regiões turísticas nacionais,
contribuindo para tornar Portugal um destino turístico mais sustentável.

A construção de um glamping com materiais provenientes da transformação das folhas de bananeira da Madeira é o
grande vencedor do Tomorrow Tourism Leaders – Super Edition, promovido pelo Fórum Turismo e o Super Bock Group,
que conta com o apoio institucional do Turismo de Portugal.O objetivo deste concurso era identificar novas
oportunidades para uma das sete regiões turísticas nacionais, contribuindo para tornar Portugal um destino turístico mais
sustentável, através do produto Turismo de Natureza.O conceito do Banana Gampling nasce da vontade de três jovens,
com formação nas áreas do Turismo, do Marketing e da Engenharia Mecânica, em criar um complexo turístico
sustentável na ilha da Madeira, que une as três vertentes da Sustentabilidade, através de um produto genuíno que faz
parte da história e da identidade deste destino insular.Globalmente, o projeto vencedor do Tomorrow Tourism Leaders –
Super Edition promove a economia circular, já que pretende reaproveitar o desperdício das bananeiras da Madeira para
construir as estruturas de glamping. Para além de incentivar à fruição de um Turismo mais sustentável, o Banana
Glamping possibilita a preservação do património da Madeira e apoia a comunidade local, pela necessidade de criar
parcerias com os produtores e por permitir gerar experiências autênticas no destino à volta da cultura da banana.Este
projeto foi, assim, identificado pelo júri do Tomorrow Tourism Leaders – Super Edition e pela respetiva entidade turística
como uma solução enquadrada com os princípios da Sustentabilidade.
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O anúncio do plano de desconfinamento britânico fez disparar quase
que de imediato o pedido de reservas de férias para a segunda quinzena
de Maio, entre os destinos mais procurados estão Algarve
O anúncio do plano de desconfinamento britânico fez disparar quase que de imediato o pedido de
reservas de férias para a segunda quinzena de Maio, entre os destinos mais procurados estão Algarve

O anúncio do plano de desconfinamento britânico fez disparar quase que de imediato o pedido de reservas de férias para
a segunda quinzena de Maio, entre os destinos mais procurados estão Algarve
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“Queremos uma TAP mais atenta à Madeira e ao Porto Santo”
“É essencial que a Madeira e o Porto Santo sejam alvo de uma atenção muito mais especial e redobrada
para o futuro, por parte da TAP, tanto mais nesta fase de retoma em que as ligações aéreas assumem
uma importância vital” começou por afirmar, hoje, o deputado Paulo Neves, na audição que decorreu ao
Presidente da companhia, numa oportunidade em que fez questão de lamentar não só os preços
praticados como o facto da transportadora nacional não ter ligações diretas ao Porto Santo.

“É essencial que a Madeira e o Porto Santo sejam alvo de uma atenção muito mais especial e redobrada para o futuro,
por parte da TAP, tanto mais nesta fase de retoma em que as ligações aéreas assumem uma importância vital”
começou por afirmar, hoje, o deputado Paulo Neves, na audição que decorreu ao Presidente da companhia, numa
oportunidade em que fez questão de lamentar não só os preços praticados como o facto da transportadora nacional não
ter ligações diretas ao Porto Santo.“É profundamente lamentável que o Porto Santo não tenha, neste momento, voos
regulares com Lisboa, é inaceitável”, afirmou, a este propósito o deputado, não sem frisar as oportunidades que está
abertura traria para aquela ilha, concretamente do ponto de vista do turismo nacionalPaulo Neves que, perante Miguel
Frasquilho, reiterou a necessidade da companhia disponibilizar mais frequências e tarifas aceitáveis e não semelhantes
aos “assaltos do passados em termos dos preços praticados”, desafiando o Presidente da TAP a olhar para a Madeira
como “uma oportunidade de negócio, particularmente do longo de vista turístico” e a estabelecer, nesta lógica, voos
diretos entre a Região e os seus principais mercados emissores, nomeadamente a Inglaterra, Alemanha, França, Itália e
Espanha.Voos que, no seu entender e na sequência das várias diligências assumidas nesse sentido, Paulo Neves
assinala como fundamentais para as nossas comunidades, nomeadamente da Venezuela e África do Sul, apelando a
que a TAP repense, também aqui, o seu posicionamento comercial.“A verdade é que a TAP atravessa um momento
terrível devido à incompetência e ao fundamentalismo ideológico do governo do PS, acrescido das consequências da
COVID-19 na aviação internacional e temos de ter uma estratégia clara que permita alavancar a sua atividade,
privilegiando a acessibilidade e as oportunidades que existem dentro do território português que não podem continuar a
ser negligenciadas”, rematou. 
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Portugal entre destinos mais procurados por britânicos para férias de
verão
Portugal foi um dos destinos turísticos mais procurados pelos britânicos nas últimas horas, após o
anúncio do Governo para aliviar o confinamento em vigor em Inglaterra devido à covid-19, apesar de os
voos com o Reino Unido continuarem interditos.

As transportadoras aéreas easyJet e Jet2.com anunciaram ambas terem registado um aumento de 600% na procura de
pacotes de férias em países como Espanha, Portugal e Grécia, apesar de o primeiro-ministro, Boris Johnson, não ter
avançado uma data para que deixe de ser proibido viajar para o estrangeiro sem justificação válida.No plano publicado
está escrito que a proibição de viagens ao estrangeiro e restrições na entrada no Reino Unido vão continuar, pelo menos,
até 17 de maio, mas Johnson espera receber um relatório até 12 de abril com medidas para permitir o reinício do tráfego
aéreo.Uma via pode ser um sistema internacionalmente reconhecido de passaportes de vacinas anti-covid-19, que o
Reino Unido pretende fazer avançar durante a presidência este ano do G7, embora o primeiro-ministro britânico tenha
reconhecido que a ideia levanta questões éticas "complexas"."Existem questões profundas e complexas que
precisamos explorar, questões éticas sobre qual é o papel do Governo em exigir que todas as pessoas tenham algo ou
mesmo proibir as pessoas de fazerem tal coisa", admitiu hoje.No plano, o Governo admite "tentar introduzir um sistema
que permita a indivíduos vacinados viajarem internacionalmente com maior liberdade", mas também refere que "qualquer
sistema desse tipo levará tempo a ser implementado" e que vai depender dos estudos sobre a eficácia das vacinas e a
imunização ser generalizada.Além de ser proibido fazer férias ou viajar sem um motivo válido para o estrangeiro, 33
países incluindo Portugal estão sem voos diretos para o Reino Unido devido ao risco agravado de transmissão de
variantes do vírus que causa a covid-19, especialmente aqueles detetadas no Brasil e África do Sul.Existem ainda uma
série de outras restrições a viagens internacionais, incluindo três testes e quarentena obrigatória de dez dias, a qual tem
de ser cumprida num hotel designado pelas autoridades e custeado pelas pessoas que cheguem dos 33 países da "lista
vermelha".O plano de desconfinamento para Inglaterra tem quatro etapas com pelo menos cinco semanas de intervalo e
sujeitas a vários fatores, começando com a reabertura das escolas EM 08 de março e culminando no fim de quase
todas as restrições em 21 de junho.O Reino Unido registou nas últimas 24 horas mais 548 mortes, totalizando 121.305
óbitos desde o início da pandemia covid-19, o balanço mais alto na Europa e o quinto a nível mundial, atrás apenas dos
Estados Unidos, Índia, Brasil e México.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.474.437 mortos no mundo,
resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em
Portugal morreram 16.086 pessoas dos 799.106 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente
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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.
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TAP ″não quer e não vai desinvestir no Porto e no Norte″
Presidente do Conselho de Administração garante que há condições para a TAP ser mais competitiva na
″zona mais industrial do país″.

O presidente do Conselho de Administração (CA) da TAP, Miguel Frasquilho, garantiu esta terça-feira que a companhia
aérea "não quer e não vai desinvestir no Porto e no Norte do país", mas é preciso garantir condições que permitam maior
presença."A TAP não quer e não vai desinvestir no Porto e no Norte do país, mas, para isso, é preciso termos as opções
em termos de aeronaves e de condições de competitividade que sejam acertadas e que nos permitam ter uma presença
maior", afirmou o presidente do CA, perante os deputados da comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras
Públicas e Habitação.Miguel Frasquilho sublinhou que há condições para que a TAP seja mais competitiva no Aeroporto
Francisco Sá Carneiro, no Porto, que serve "a zona mais industrial do país" e um "polo exportador de relevância".No
entanto, apontou, é necessário "ter as aeronaves certas", de forma a concorrer com algumas companhias aéreas que
têm atualmente uma presença significativa naquele naquela região e que é uma concorrência diferente da que acontece
em Lisboa, onde a TAP tem o seu 'hub' (aeroporto que serve como centro de distribuição e transferência de
voos)."Vamos dar o nosso melhor para que a TAP possa ter no aeroporto Sá Carneiro uma dimensão igual, ou até
superior, à que existia antes da pandemia, mas nunca perdendo de vista que o nosso 'hub' é Lisboa", afirmou o
responsável.Frasquilho admitiu que é possível a TAP ter uma operação "mais robusta" nos outros aeroportos do país,
nomeadamente na Madeira e nos Açores."Tenham a certeza de que a TAP não esquece também a Madeira, como não
esquece nenhum aeroporto do país", assegurou.Em relação aos Açores, o presidente do CA apontou que se mantém o
compromisso de passar a fazer a ligação aérea entre Ponta Delgada e Boston, nos Estados Unidos da
América.Segundo Miguel Frasquilho, nos cinco anos anteriores a 2019, a TAP passou de disponibilizar 278.000 assentos
entre os Açores e o continente, para 650 mil assentos.No mesmo período, prosseguiu, passou de 896.000 assentos
disponíveis na rota Funchal-Lisboa, para 1,2 milhões, um aumento de 31%."Isto é a prova provada de que, de facto, nós
estamos sempre muito atentos e queremos continuar a crescer a operação na Madeira e nos Açores", sublinhou.
"Também teremos de olhar para a questão do Algarve, e olharemos", acrescentou.
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Nas últimas horas. Portugal entre destinos mais procurados por
britânicos para o verão
Transportadoras aéreas easyJet e Jet2.com anunciaram ambas terem registado um aumento de 600%
na procura de pacotes de férias em países como Espanha, Portugal e Grécia.

Portugal foi um dos destinos turísticos mais procurados pelos britânicos nas últimas horas, após o anúncio do Governo
para aliviar o confinamento em vigor em Inglaterra devido à Covid-19, apesar de os voos com o Reino Unido continuarem
interditos.As transportadoras aéreas easyJet e Jet2.com anunciaram ambas terem registado um aumento de 600% na
procura de pacotes de férias em países como Espanha, Portugal e Grécia, apesar de o primeiro-ministro, Boris Johnson,
não ter avançado uma data para que deixe de ser proibido viajar para o estrangeiro sem justificação válida.No plano
publicado está escrito que a proibição de viagens ao estrangeiro e restrições na entrada no Reino Unido vão continuar,
pelo menos, até 17 de maio, mas Johnson espera receber um relatório até 12 de abril com medidas para permitir o
reinício do tráfego aéreo.Uma via pode ser um sistema internacionalmente reconhecido de passaportes de vacinas anti-
Covid-19, que o Reino Unido pretende fazer avançar durante a presidência este ano do G7, embora o primeiro-ministro
britânico tenha reconhecido que a ideia levanta questões éticas "complexas"."Existem questões profundas e complexas
que precisamos explorar, questões éticas sobre qual é o papel do Governo em exigir que todas as pessoas tenham algo
ou mesmo proibir as pessoas de fazerem tal coisa", admitiu esta terça-feira.No plano, o Governo admite "tentar introduzir
um sistema que permita a indivíduos vacinados viajarem internacionalmente com maior liberdade", mas também refere
que "qualquer sistema desse tipo levará tempo a ser implementado" e que vai depender dos estudos sobre a eficácia
das vacinas e a imunização ser generalizada.Além de ser proibido fazer férias ou viajar sem um motivo válido para o
estrangeiro, 33 países incluindo Portugal estão sem voos diretos para o Reino Unido devido ao risco agravado de
transmissão de variantes do vírus que causa a Covid-19, especialmente aqueles detetadas no Brasil e África do
Sul.Existem ainda uma série de outras restrições a viagens internacionais, incluindo três testes e quarentena obrigatória
de dez dias, a qual tem de ser cumprida num hotel designado pelas autoridades e custeado pelas pessoas que
cheguem dos 33 países da "lista vermelha".O plano de desconfinamento para Inglaterra tem quatro etapas com pelo
menos cinco semanas de intervalo e sujeitas a vários fatores, começando com a reabertura das escolas a 08 de março
e culminando no fim de quase todas as restrições em 21 de junho.O Reino Unido registou nas últimas 24 horas mais
548 mortes, totalizando 121 305 óbitos desde o início da pandemia Covid-19, o balanço mais alto na Europa e o quinto a
nível mundial, atrás apenas dos Estados Unidos, Índia, Brasil e México.A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 2
474 437 mortos no mundo, resultantes de mais de 111 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela
agência francesa AFP.Em Portugal morreram 16 086 pessoas dos 799 106 casos de infeção confirmados, de acordo
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com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um coronavírus detetado no final de
dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19
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Direção Regional de Cultura do Algarve tem linhas de apoio abertas
Está a decorrer o prazo de candidaturas para os programas de apoio da Direção Regional de Cultura do
Algarve: DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos – e Programa de Apoio à Ação Cultural.

Os agentes culturais do Algarve podem apresentar as suas candidaturas ao DiVaM até ao próximo dia 28 de fevereiro. O
tema escolhido para a edição de 2021 é “Património, Comunidade e Inclusão”, apelando à inclusão das comunidades no
processo de construção de novos projetos culturais, de modo a promover um verdadeiro e honesto diálogo entre estas e
os monumentos da região. O DiVaM reforça o propósito iniciado em anos anteriores, continuando a promover
os princípios basilares da «Convenção de Faro» com a participação ativa das comunidades envolventes no processo de
desconstrução e construção patrimonial, colocando as pessoas e os valores humanos no cerne da questão. As
iniciativas irão decorrer na Fortaleza de Sagres, Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe e Ruínas Romanas de Milreu.
As candidaturas ao Programa de Apoio à Ação Cultural estão abertas até ao dia 8 de Março e os agentes culturais da
região podem apresentar os seus projetos, tendo como critérios de elegibilidade prioritários: o combate à exclusão social
e à desertificação do interior do Algarve; o reforço do papel das Artes e Cultura na sensibilização para questões como: o
respeito pelos direitos humanos, a igualdade e não discriminação, a integração das comunidades ciganas, a promoção
da participação dos jovens, os desafios colocados pelas migrações e integração sócio-territorial; a educação para a
cultura e para as artes; a valorização do património imaterial do Algarve e preservação das tradições, memórias e
identidade, incluindo a revitalização de núcleos e centros históricos; a Inovação cultural, projectos multidisciplinares e
multiculturais. Para além destes, que transitam da edição passada, este ano o programa introduz como nova temática a
abordar, a da violência doméstica, por este ser um dos grandes dramas sociais que enfrentamos atualmente, sobre o
qual a arte pode ter um importante papel de chamada de atenção e sensibilização, que é intenção da DRCAlg estimular.
Os agentes culturais podem também centrar os seus projetos na componente de criação ou de apresentação em
plataformas digitais, caso as condições impostas pela situação de pandemia se prolonguem no tempo, continuando a
dificultar as apresentações presenciais e o contacto com o público. As Regras e os Formulários de candidaturas estão
disponíveis em www.cultalg.pt   Por: Direção Regional de Cultura do Algarve  
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JORNAL DE NOTÍCIAS
24/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Irlanda em confinamento até abril, mas escolas reabrem por fases na
segunda-feira
A Irlanda anunciou esta terça-feira o prolongamento do atual confinamento até pelo menos 05 de abril
devido à pandemia, avançando, no entanto, com a abertura por fases das escolas primárias e
secundárias a partir da próxima segunda-feira.

A Irlanda anunciou esta terça-feira o prolongamento do atual confinamento até pelo menos 05 de abril devido à pandemia,
avançando, no entanto, com a abertura por fases das escolas primárias e secundárias a partir da próxima segunda-
feira.A decisão relativa à prorrogação do confinamento, decretado em 06 de janeiro, representa mais um mês do que
estava previsto inicialmente nos planos do executivo irlandês.O primeiro-ministro irlandês, Micheál Martin, justificou a
decisão com o número de casos diários da doença covid-19 ainda verificado no país, que se mantém alto, mas também
com a incidência naquele território da denominada variante inglesa do SARS-Cov-2 (detetada pela primeira vez em
setembro de 2020 no sudeste de Inglaterra), que é identificada como mais contagiosa.Em 5 de abril, segundo indicou
Micheál Martin, o governo de coligação irlandês irá avaliar novamente a situação no país e determinar, caso se
confirmem progressos no combate à covid-19, um plano detalhado para um desconfinamento.Segundo alguns
especialistas, este plano devia ser adiado pelo menos até ao início de maio.Apesar do prolongamento do atual
confinamento, o Governo irlandês decidiu avançar com uma abertura faseada das escolas a partir de segunda-feira.Os
primeiros anos do ensino primário e o último ano do ensino secundário regressam às salas de aulas na segunda-feira,
enquanto os restantes graus de ensino serão retomados em quatro fases já determinadas, entre 08 de março e 12 de
abril.O comércio não essencial, a construção e a restauração/hotelaria (que só pode fornecer serviço de take away) vão
permanecer encerrados até pelo menos 05 de abril.Do mesmo modo, continua a ser proibido viajar para o estrangeiro
sem um motivo essencial, infração que é punida com uma coima de dois mil euros.Os números mais recentes da
Irlanda, divulgados esta terça-feira, indicam o registo de mais 45 óbitos associados à doença covid-19, o que eleva o
número total de mortes no país desde o início da crise pandémica para 4181.Os dados também indicam que foram
detetados 575 novos casos de infeção, com o país a totalizar 216 300 casos.Já a incidência acumulada num período de
14 dias é de 240,4 casos por cada 100 mil habitantes, a menor desde o pico de quase 1500 casos que foi registado em
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8 de janeiro, dois dias depois do início do terceiro confinamento decretado no país.
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DIÁRIO AS BEIRAS
24/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • COIMBRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 351

REACH: 0

Webinar “Turismo Industrial em Portugal”
A Turismo Centro de Portugal e o Turismo de Portugal, integrados no Grupo Dinamizador da Rede
Portuguesa de Turismo Industrial, organizam, amanhã, o 3.º webinar “Turismo Industrial em Portugal”,
que se realiza a partir das 10H00, através da plataforma Zoom
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AÇORIANO ORIENTAL
24/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 890

REACH: 0

“Não me passa pela cabeça que o plano não seja aprovado em Bruxelas”
O presidente do Conselho de Administração da TAP disse que não lhe “passa pela cabeça” que o plano
de reestruturação “não seja aprovado em Bruxelas”
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JORNAL I
24/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1900

REACH: 0

Turismo com aumento de procura
Turismo com aumento de procura
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JORNAL I
24/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 0

AL
ALEP pede reforço ao Governo
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JORNAL I
24/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO CAMPOS RODRIGUES

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 0

Bruxelas exige reabertura de fronteiras a seis países europeus
O alastrar de novas variantes pôs travão à livre circulação no continente europeu, mas a UE exige que se
opte por quarentenas e testes.
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PÚBLICO
24/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 0

Vistos Gold atraem investimento de 33 milhões em janeiro
Em janeiro, foram investidos 32 milhões de euros em imobiliário,em troca da concessão de ARI
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PÚBLICO
24/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 0

TAP adiou pagamentos a bancos para além do prazo da moratória
Documento entregue no Parlamento diz que bancos “concordaram em adiar as datas de vencimento em
cerca de 1,5 anos”
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JORNAL DE NOTÍCIAS
24/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 0

Frasquilho admite reforçar operação no Porto e em Faro
TAP espera poupar 1,3 mil milhões com a negociação da frota e 1,4 mil milhões com as medidas laborais
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JORNAL I
24/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 0

PRR. Empresas questionam falta de visão estratégica do plano
Confederações patronais saíram insatisfeitas da reunião com o Governo sobre o Plano de Recuperação
e Resiliência.
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JORNAL DE NEGÓCIOS
24/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 987

REACH: 0

Portugal na lista dos destinos preferidos pelos britânicos
Portugal foi um dos destinos turísticos mais procurados pelos britânicos logo após o anúncio do
Governo para aliviar o confinamento em vigor em Inglaterra devido à covid-19, apesar de os voos com o
Reino Unido continuarem interditos
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CORREIO DA MANHÃ
24/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CORREIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 0

Estado não poderá ajudar a TAP até 2030
Estado não poderá ajudar a TAP até 2030
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DN
24/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 0

TAP poupa 1300 milhões com negociação da frota
Reestruturação pode ser aprovada em abril, admite chairman
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JORNAL DE NOTÍCIAS
24/02/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Governo lança linha de 100 milhões de euros para agências de viagens
e operadores turísticos
O Turismo de Portugal, em parceria com o Banco Português de Fomento, as Sociedades de Garantia
Mútua (SGM) e os bancos, lançou uma linha de apoio de 100 milhões de euros para as agências de
viagens e operadores turísticos.

O Turismo de Portugal, em parceria com o Banco Português de Fomento, as Sociedades de Garantia Mútua (SGM) e os
bancos, lançou uma linha de apoio de 100 milhões de euros para as agências de viagens e operadores turísticos.Em
comunicado, o Ministério da Economia adiantou que "esta medida de apoio à economia visa ajudar na recuperação de
uma das atividades mais afetadas pelos efeitos da pandemia de covid-19, traduzindo-se em empréstimos bancários
exclusivamente para o financiamento de necessidades de tesouraria de agências de viagens e operadores turísticos,
face à obrigação de reembolso relativo a viagens que não foram efetuadas ou foram canceladas devido ao contexto
pandémico".A linha tem uma dotação total de 100 milhões de euros "e um prazo de vigência até 30 de junho", sendo que
podem candidatar-se micro, pequenas e médias empresas (PME), bem como "small mid cap e mid cap", que
desenvolvam atividades de agências de viagens e operadores turísticos, adiantou a tutela.Estas empresas, ainda que
não obedeçam a todos os requisitos para ser PME, têm algumas características que as aproximam deste tipo de
sociedade."As operações de crédito beneficiam de uma garantia autónoma à primeira solicitação, prestada pelas SGM,
até 90% do capital de cada um dos empréstimos garantidos a micro e pequenas e, até 80% do capital de cada um dos
empréstimos garantidos a médias empresas, 'small mid cap' e 'mid cap'", referiu o Governo."Esta nova linha ajudará as
agências de viagens e turismo a proceder ao reembolso aos seus clientes dos valores já recebidos, correspondentes a
viagens que não foram realizadas ou que foram canceladas em virtude da pandemia da doença covid-19. Esta linha
contribuirá indubitavelmente para restabelecer a confiança dos consumidores, e, bem assim, para estimular futuras
reservas junto das agências de viagens e turismo", afirma a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, citada no
comunicado.
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JORNAL DE NEGÓCIOS
24/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 0

TAP vê derrapar plano em Bruxelas e cortes salariais
O atraso nas negociações com os sindicatos da TAP não permite à companhia aérea fechar o seu plano
de reestruturação com Bruxelas no primeiro trimestre, como previa, nem aplicar os cortes salariais ainda
neste mês de fevereiro. Pilotos e tripulantes vão votar acordo de emergência esta sexta-feira
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JM MADEIRA
24/02/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PATRÍCIA GASPAR

FAV: 4

AVE: € 1980

REACH: 0

Anúncio do Reino Unido faz disparar reservas para viagens
Secretário do Turismo satisfeito com a previsão de retoma de diversas ligações aéreas em março.
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