
SÁBADO

11/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 72

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • LUCÍLIA GALHA

FAV: 3

AVE: € 5360

REACH: 0

Crónica de um desastre anunciado
Uma embarcação capotou na travessia para a praia de Cabanas no verão passado. Os
envolvidos no acidente acreditam que o problema é a competição pelo transporte dos
turist
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OPÇÃO TURISMO

11/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3313

REACH: 0

Algarve vislumbra alguma retoma do turismo depois da Páscoa
T udo depende da evolução da situação pandémica, mas a retoma consistente da
actividade turística no Algarve nunca acontecerá antes do próximo semestre, ou seja,
depois da Páscoa. É opinião do presidente do T urismo do Algarve (RT A), João Fernandes.

Tudo depende da evolução da situação pandémica, mas a retoma consistente da actividade turística no
Algarve nunca acontecerá antes do próximo semestre, ou seja, depois da Páscoa. É opinião do
presidente do Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes.

Em entrevista a um jornal da região, o responsável realça que as empresas vivem em estado de
emergência e o impacto é global: hotéis, rent-a-cars, restauração, golfe, marítimo-turísticas, agências de
viagem, animação, bares e discotecas.

Salientou que o sector do turismo tem estado a viver praticamente em contexto de estado de
emergência, com actividade residual ou nula, tendo apenas no passado Verão tido alguma expressão,
sobretudo devido à procura do mercado interno, o que é manifestamente insuficiente para a oferta
instalada, para acrescentar que o impacto é global, extensível a todos os segmentos da oferta, na
medida em que a pandemia ditou uma quebra muito expressiva na procura, com especial ênfase nos
mercados externos.

Para João Fernandes, 2020 foi o pior ano turístico de que há memória para a região, sobretudo
considerando a dimensão da oferta instalada e os postos de trabalho perdidos.

Quanto às perspectivas para 2021, o presidente da RTA, na entrevista ao ‘Postal do Algarve’ considera
que as últimas declarações do Presidente da República indiciam que apenas após a Páscoa será possível
equacionar a actividade turística. Até lá, disse, o grande desafio para o qual todos estamos convocados é
o de conseguirmos debelar definitivamente esta recente vaga pandémica. Não obstante os vários
imponderáveis que todos conhecemos quanto à incerteza do impacto de novas estirpes, à data e
condições de acordo para regras comuns para viagens no espaço europeu, ou à capacidade da União
Europeia em acelerar o plano de vacinação, todos os organismos apontam para que o reinício da
actividade não acontecerá antes de meados do 2º trimestre e que a procura terá, à partida, um
comportamento progressivo até ao Verão.

– É expectável que, numa primeira fase, o mercado interno alargado (Portugal e regiões fronteiriças de
Espanha) seja a origem da maior parte dos visitantes, mas os sinais que nos chegam das reservas de
voos do Reino Unido e também da Alemanha, embora ainda muito tímidos, são reveladores da vontade
de alguns europeus em rumarem a Sul. Tudo dependerá também da evolução pandémica nos nossos
principais mercados emissores de turistas e dos respectivos planos de desconfinamento que vierem a
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adoptar, frisou.

João Fernandes salientou ainda que o Algarve, sendo a região de Portugal continental que melhores
indicadores epidemiológicos tem apresentado, tem condições para, tão breve quanto possível, receber
turistas de diferentes origens.
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EXECUTIVE DIGEST

11/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Mais de 17 mil querem Portugal fora da lista vermelha do Reino
Unido
Mais de 17 mil pessoas já assinaram uma petição online para que o governo do Reino
Unido retire Portugal da lista vermelha, que obriga a cumprir quarentena em hotel à
chegada.

Mais de 17 mil pessoas já assinaram uma petição online para que o governo do Reino Unido retire
Portugal da lista vermelha, que obriga a cumprir quarentena em hotel à chegada.

“Como um dos nossos aliados mais antigos, é altura de tirar Portugal da lista vermelha das viagens. A
nossa relação anteriormente forte com o país está à beira do colapso. Portugal tem uma boa relação
turística e de trabalho com o Reino Unido e a questão de eles serem destacados precisa de ser
abordada”, lê-se na página da petição.

O apelo já conta com mais de 17 mil assinaturas – precisava apenas de 10 mil para obter uma resposta
do Governo. Já 100 mil assinaturas são necessárias para, eventualmente, ser levada a debate aos
deputados britânicos.

A promotora da iniciativa, Philippa O’Keefe, pretende que o governo britânico justifique porque “Portugal
está a ser discriminado, quando tem números tão baixos de infeções”. Esta petição já foi criada no início
de março, sendo a adesão cada vez maior.

Proprietária de uma agência de viagens, O’Keefe receia que Portugal “fique para trás” nas reservas dos
britânicos para as férias de verão se continuar na “lista vermelha”, pois muitos não vão arriscar e
escolher outros destinos, como Espanha, Grécia ou Turquia.

De facto, a decisão do governo do Reino Unido já está a desviar as reservas dos britânicos para estes
três destinos, que são quem mais tem lucrado.

Portugal é o único europeu entre 33 países, sobretudo países sul-americanos e africanos, dos quais o
Reino Unido proibiu viagens, exceto para nacionais ou residentes, os quais são obrigados a cumprir
quarentena de 10 dias num hotel designado pelas autoridades e pagar o custo de 1750 libras (2030
euros).
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JORNAL DO ALGARVE

11/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: 0

Jornalistas e bloggers espanhóis vão fazer cataplana em direto
O T urismo do Algarve desafiou jornalistas e bloggers espanhóis a fazerem cataplana em
direto, pelas 12h00 desta sexta-feira, dia 12 de março, na página do Facebook do
VisitAlgarve, com a chef Margarida Vargues, anunciou a organização
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O TURISMO

11/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ZITA FERREIRA BRAGA

FAV: 4

AVE: € 2480

REACH: 0

Airbnb revela os destinos preferidos dos portugueses
Airbnb divulga que Algarve, Costa Alentejana, Minho, Açores e Oeste são, ao que parece,
os destinos preferidos dos portugueses

Desde há um ano que quem gosta de viajar se viu confinado nas suas casas, não podendo sair para os
espaços que ama, visitar quem gosta e “nem uma escapadinha” lhe é permitida. Mas o desejo de viajar
levou à criação de wishlist’s na plataforma Airbnb, onde revela os sonhos que acalenta em relação às
viagens Indo ao encontro das suas sugestões a Airbnb revela os 10 destinos “não urbanos” que os
utilizadores têm nas suas wishlists1 seis são do Algarve (Albufeira, Portimão, Lagos, Quarteira, Tavira e
Aljezur), um da Costa Alentejana (Sesimbra), um do Minho (Ponte de Lima), um dos Açores (Ponta
Delgada) e um outro do Oeste (Caldas da Rainha). A piscina surge como uma das preferências de
viajantes que procuram alojamento. É sem dúvida “a comodidade mais procurada pelos utilizadores
portugueses da Airbnb no último ano”. Na verdade, é a comodidade mais procurada pelos utilizadores
portugueses da Airbnb no último ano De acordo com esta tendência, enquanto em 2020 quatro das 15
cidades mais desejadas pelos utilizadores portugueses eram fora de Portugal (Londres, Paris, Barcelona e
Madrid), em 2021, não há nenhuma cidade fora de Portugal na lista das 15 cidades mais desejadas.
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SUL INFORMAÇÃO

11/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: 0

Almargem vai “Preparar Monchique para o produto Walking”
Almargem vai promover ações de capcitação para o segmento de caminhadas em
Monchique

 

A Almargem vai começar a “Preparar Monchique para o produto Walking”, através de um programa de
capacitação dedicado a empresas do setor turístico que operem neste concelho algarvio que arranca
este mês. A iniciativa arranca no dia 23 de Março, às 11h00, com uma sessão online de enquadramento
do projeto e dos mercados de procura, com abertura a cargo de João Fernandes, presidente da Região
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de Turismo do Algarve, e que contará também com os contributos de Anabela Santos, da Associação
Almargem, Luís Coelho, da A2Z Tourism Consulting, e de Inês Almeida Garrett, Dagmar Paul e João
Rodeia, do Turismo de Portugal. «Estas ações, gratuitas para os participantes, pretendem qualificar
unidades de alojamento e empresas de animação turística, com sede ou atividade no concelho de
Monchique, para o produto de caminhada, um dos segmentos do turismo de natureza em expansão»,
segundo a associação que gere a Via Algarviana. O programa, que se prevê que decorra até Maio, será
executado pela A2Z Tourism Consulting, «que conta com uma vasta experiência no contacto com os
clientes neste tipo de produto e mercados». Esta iniciativa pretende contribuir «para o posicionamento
de Monchique como um destino de excelência para o turismo de Walking, reconhecendo a realidade dos
públicos internacionais com grande procura por este segmento turístico, mais concretamente dos
mercados da Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos e Bélgica». As ações dividem-se em duas etapas:
numa primeira fase, os participantes têm acesso a sessões informativas online, orientadas para as boas
práticas aplicadas a esta atividade turística, passando posteriormente por ações de coaching sectorial,
para levantamento das potencialidades existentes e estruturação da oferta. «Dado o número limitado de
vagas disponíveis para o programa de coaching sectorial, com capacidade para 20 unidades de
alojamento e 10 empresas de animação turística, será necessária uma pré-inscrição, disponível a partir
desta quinta-feira, dia 11, e até dia 26 de Março», anunciou a Almargem. Conforme o número de
inscrições recebidas, «a organização poderá ter de aplicar alguns critérios de seleção, entre estes, a
proximidade de trilhos pedestres existentes no concelho, a dimensão do alojamento e da atividade da
empresa de animação turística em Monchique». O formulário de inscrição e a informação detalhada
sobre as ações estão disponíveis no site da Via Algarviana. As ações de capacitação “Preparar Monchique
para o produto Walking” estão enquadradas na candidatura “Revitalizar Monchique – o Turismo como
Catalisador”, aprovada e financiada pelo Turismo de Portugal, ao abrigo do programa RegFin. «Este
projeto, submetido após o incêndio que, em 2018, afetou gravemente os concelhos de Monchique e
Silves, é coordenado pela Região de Turismo do Algarve e promovido conjuntamente pela Associação
Turismo do Algarve, pela Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do
Algarve e pelo Município de Monchique. As ações previstas visam o fortalecimento da atratividade de
Monchique ao nível do turismo de natureza, cultural e criativo, reforçando a sua oferta em termos de
percursos pedestres e experiências criativas, envolvendo os agentes locais e valorizando o território e a
economia local», segundo a associação que organiza a ação. Ao abrigo deste projeto, a Associação
Almargem tem promovido várias iniciativas, desde 2019. Arrancou com uma ação de voluntariado para
pinturas de sinalização de parte do setor 10 da GR13 – Via Algarviana, entre Picota e Foz dos Barreiros,
atingido pelo incêndio, concluindo os trabalhos de remoção da sinalética ardida e colocação da nova
sinalética nos setores 9 e 10 da Grande Rota em Novembro de 2020. Está prevista também a
implementação de 5 novos percursos pedestres no concelho de Monchique, que se pretende que fique
concluída no decorrer deste ano.
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PÚBLICO

11/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 0

Subida do Rt devido a casos na Madeira é “artificial” e não pode
servir para decidir sobre desconfinamento
Falha informática levou a acumulação de casos da Madeira por comunicar. Foram
notificados depois todos na mesma semana. Rt nacional subiu, mas Instituto de Saúde
Pública da Universidade do Porto desvaloriza.

Um atraso na comunicação de dados referentes a novos casos de covid-19 na Madeira, e o consequente
ajuste ocorrido durante a semana passada e o seu envio em massa, originou subitamente um aumento
de casos no arquipélago contabilizados nos boletins diários da Direcção-Geral de Saúde (DGS).
Resultado, o Rt, o indíce de transmissibilidade do vírus, disparou para valores acima dos 0,9 a nível
nacional. Se for superior a 1,0, significa que o número de casos diários está a aumentar. Isto, numa
altura em que o Governo se prepara para anunciar o plano de desconfinamento.

O investigador do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP), Milton Severo, confirma
ao PÚBLICO esse aumento do Rt, mas desvaloriza. “Face a incidências baixas de casos, como acontece
presentemente no país, os dados demonstram que o Rt não é suficiente para uma tomada de decisão
[sobre o desconfinamento]”, explica. Milton Severo, dá um exemplo. “Se num dia tivermos 20 casos, e
no dia seguinte 40. Teremos um Rt elevado, mas na prática poucos casos activos.” O que acontece,
continua, é que quando temos poucos casos, basta um pequeno surto, por exemplo num lar, para o Rt
subir. “Neste caso, não foi um surto, mas um atraso no reporte de dados da Madeira, que está a originar
um aumento artificial do índice.”

Por isso, o ISPUP aconselha prudência, e prefere aguardar pelo menos mais uma semana, para voltar a
olhar para o Rt. “É preferível deixar os casos estabilizarem, pois como foi um aumento artificial, será
rapidamente corrigido”, defende Milton Severo, acrescentando que por esse motivo, o ISPUP não irá
calcular o Rt da Madeira nos próximos dias.

Também o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) considera os valores empolados,
mesmo assim, sabe o PÚBLICO, o valor do Rt, que será divulgado esta sexta-feira, ficará abaixo dos 0,9.
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Na Madeira, as autoridades de saúde recusam assumir toda a responsabilidade pelo atraso na
comunicação de novos casos pois, disse ao PÚBLICO fonte do gabinete do secretário regional de Saúde
e Protecção Civil, Pedro Ramos, o problema informático que originou a falha de comunicação foi comum
aos dois laboratórios: o da Madeira e o do continente.

Recusam também os números que estão a ser divulgados diariamente pela DGS, principalmente nos
últimos dias. Os valores não batem certo praticamente desde o início da pandemia. Mas esta semana, a
diferença entre o número de novas infecções pelo SARS-CoV-2 divulgadas pela DGS em relação à
Madeira e os dados anunciados pela autoridade de saúde do arquipélago foi maior. Tanto que a
Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil, veio reclamar da discrepância dos dados, apontando o
impacto negativo que os números reportados pela DGS têm no esclarecimento da opinião pública
madeirense, e no sector do turismo, o motor económico da região autónoma.

O presidente do governo madeirense, Miguel Albuquerque, considerou esta quinta-feira, “surreal” os
cálculos da DGS. “Não consigo perceber como é que eles chegam àqueles números”, disse aos
jornalistas à margem de uma visita à zona Oeste da ilha, lamentando a imagem que é transmitida pelos
relatórios da DGS. “Afecta a imagem da Madeira, porque parece que isto está tudo de ‘pernas para o ar’
e não está”, afirmou, considerando que é melhor a DGS deixar a Madeira de fora dos balanços diários.

Antes, já na semana passada, o governo madeirense tinha reagido ao súbito aumento de casos
reportados pela DGS, que contrastavam com os números bem mais reduzidos que a Direcção Regional
de Saúde (DRS) divulga todos os dias. “Os números indicados são geradores de desinformação junto da
população e são prejudiciais para a dinâmica do sector do turismo na região”, protestou o gabinete de
Pedro Ramos, vincando que os “números fidedignos” são os que são reportados todos os dias pela DRS:
“de forma clara, segura e transparente”.

Nesse dia, sexta-feira, dia 5 de Março, a DGS avançou com 163 novos casos de covid-19 para o
arquipélago, e ao final da tarde – os relatórios da Madeira são divulgados sempre a partir das 18h –, a
autoridade de saúde madeirense reportava apenas 46.

Mas a distância entre os relatórios emitidos em Lisboa e no Funchal começou uns dias antes, quando a
DGS reportou 140 casos no dia 2 de Março, outros 140 no dia seguinte, e 106 no dia 4. Mais do dobro,
do que a DRS contabilizou nesses três dias. As discrepâncias continuaram nos dias seguintes, motivando
novo comentário da autoridade de saúde regional a 6 de Março, dia em que a DGS reportou 288 novas
infecções pelo coronavírus, quando na Madeira só reconhecia 59.

“A discrepância dos números divulgados pela DGS, com um grande diferencial temporal, é geradora de
desinformação junto da população e é prejudicial para a gestão de toda esta situação pandémica na
região autónoma da Madeira”, repetiu a Secretaria Regional de Saúde.

Na origem deste problema, explica ao PÚBLICO o gabinete de comunicação da DGS, estiveram
problemas informáticos que resultaram numa deficiente comunicação dos resultados dos testes
laboratoriais efectuados na Madeira. A situação, originou atrasos nas notificações, que foram
“progressivamente introduzidas no sistema”, que as assumiu, como sendo novos casos.

“Neste momento, o problema já se encontra resolvido”, garante a mesma fonte, sublinhando a
“confiança” da DGS nos dados fornecidos diariamente relacionados com a pandemia de covid-19, e
considerando normal a ocorrência de atrasos na notificação laboratorial. “Rondam os 10% dos casos
confirmados, com variações decorrentes do dia da semana”, quantifica a DGS, reiterando que são
seguidas as melhores práticas da União Europeia, no reporte dos casos, que são introduzidos no Sistema
Nacional de Vigilância Epidemiológica (SINAVE).

Estas variações, ajudam a explicar as diferenças diárias entre o relatório da DGS e as informações que
tanto a Madeira, como os Açores divulgam. No arquipélago açoriano os números da covid são também
dissonantes dos reportados em Lisboa, mas as flutuações diárias não chegam para problematizar a
questão. Mesmo assim, os totais têm diferenças consideráveis. A direcção regional de Saúde local
contabiliza até à data 3921 casos de covid, que resultaram em 29 mortes. A DGS conta 3805 e menos
um óbito.

Em relação à Madeira, a diferença é maior. 7719 casos e 67 óbitos, números do Funchal; 7935 casos e

11/75



64 mortes, dados da DGS. Estes valores, podem não parecer significativos, mas segundo fonte do
gabinete de Pedro Ramos, foram suficientes, esta semana, para empolar o índice de transmissibilidade
(Rt) do vírus na Madeira, o que tem implicações no turismo.

A DGS desvaloriza. “Apesar das discrepâncias nos números que possam ocorrer, é realizada toda a
acção necessária para garantir o isolamento e seguimento clínico adequado dos casos, e o rastreio dos
contactos”, garante, explicando que na introdução de dados no SINAVE e no SICO (Sistema de
Informação dos Certificados de Óbito), é utilizada a morada da ocorrência dos casos, mas, quando está
é omissa, fica a morada que consta no Registo Nacional de Utentes (RNU).

“A diferença de 3% no total de casos confirmados poderá ser explicada, na sua maioria, pelos casos [de
pessoas] que moram no continente, mas continuam com morada do RNU na Madeira e em que não
existiu uma correcção da morada pelo médico notificador. A mesma explicação existe na alocação das
mortes covid-19 às regiões.”

Já a Madeira contabiliza para os números da pandemia no arquipélago os casos referentes a cidadãos
residentes, com residência fiscal, na região autónoma e turistas que testem positivo à covid-19, à
chegada ao Funchal.

Além da questão das moradas, a Madeira aponta a duplicação de notificações que é feita pelo sistema
nacional, que muitas vezes assume como múltiplas infecções casos em que o mesmo paciente testa
várias vezes positivo, antes de estar recuperado.
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JORNAL ECONÓMICO

11/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Costa Silva defende que promoção do turismo tem de ser
repensada para a recuperação económica
Questionado pelos leitores do Jornal Económico, o autor da Visão Estratégica para o
Plano de Recuperação Económica português diz que a recuperação do turismo é
fundamental, mas que a sua apresentação ao mundo tem de ser revista.

O autor da Visão Estratégica para o Plano de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, António
Costa Silva, considera que a recuperação do sector do turismo é fundamental para a retoma da
economia portuguesa, depois da crise pandémica causada pela Covid-19, mas que a sua promoção tem
de ser repensada.

Numa conferência promovida pela sociedade de advogados Sérvulo e Associados sobre “opções
estratégicas para Portugal”, transmitida esta quinta-feira, 11 de março, na plataforma do Jornal
Económico (JE), António Costa Silva apontou para a necessidade de “reconfigurar e reapresentar” os
destinos nacionais no contexto da reabilitação económica e da reformulação que deverá ocorrer nas
economias desenvolvidas.

Em resposta a perguntas colocadas pelos leitores do JE, o gestor recordou a transformação que ocorreu
no sector do turismo em Portugal na última década, que considerou ser resultado “do dinamismo das
empresas que trabalham na área, da sua visão e da cooperação estreita com as autoridades” e um
exemplo para os desafios que agora se colocam.

“É altura de apostar na digitalização e também de repensar na apresentação dos destinos turísticos. Não
só dos destinos maduros, convencionais, que é preciso reconfigurar e reapresentá-los no quadro da
retoma, mas também olhar para todas as valências que o país tem”, defendeu.
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O gestor foi, também, questionado sobre o papel das criptomoedas na economia do futuro, tendo
reconhecido que estas têm potencial, mas advogando maior segurança. “É uma área que tem de ser
reformulada, vai trabalhar muito com a questão da blockchain, que suprime muita da intermediação que
existe e assim torna mais transparentes os fluxos. Mas isso não pode fazer esquecer um fator
fundamental: à medida que virtualizamos e automatizamos todos estes sistemas, as ameaças são
brutais e os ciberataques também”, concluiu.
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PLANETALGARVE

11/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JORGE MATOS DIAS

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

VILAMOURA | Dupla portuguesa mais próxima da qualificação
para TÓQUIO 2020
Os velejadores Diogo e Pedro Costa subiram hoje ao 3º lugar do Campeonato do Mundo
da classe 470, que decorre em Vilamoura até ao próximo sábado

Os velejadores Diogo e Pedro Costa subiram hoje ao 3º lugar do Campeonato do Mundo da classe 470,
que decorre em Vilamoura até ao próximo sábado. Com esta classificação os irmãos Costa continuam
os mais bem posicionados para ocupar a única vaga olímpica ainda existente para os Jogos de Tóquio
2020, que está a ser discutida por 6 países. No encalço dos portugueses estão os suíços (8º lugar) e
dos húngaros (10º).
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No topo da classificação a dupla sueca Anton Dahlberg e Fredrik Bergström conseguiu ascender ao 1º
posto, relegando para 4º os espanhóis Jordi Xammar e Nicolas Rodriguez, até agora líderes da prova. Os
nórdicos estão agora mais perto do seu objetivo. “É um sonho para nós sermos campeões. Foi um dia
muito traiçoeiro e muito competitivo onde todos os erros contam e nós cometemo-los. Debatemos-
mos com o vento fraco e foi difícil perceber para onde ele ia, mas somos bem sucedidos”, afirmou Anton
Dahlberg. Com o vento a diminuir de intensidade em relação aos últimos dias a frota de 77 embarcações
conseguiu realizar as 2 provas previstas, totalizando já 7 regatas. A dupla russa Pavel Sozykin e Denis
Gribanov subiu para o 2º posto, mantendo a ascensão na classificação. Na competição feminina as
espanholas Silvia Mas Depares e Patricia Cantero Reina mantiveram o 1º lugar seguidas das francesas
Camille Lecointre e Aloïse Retornaz, atuais campeãs da Europa, agora na 2º posição. As holandesas
Afrodite Zegers e Lobke Berkhout subiram ao 3º lugar da competição. Também na frota feminina se
procura preencher a única vaga olímpica ainda disponível. Até ao momento a Turquia é a melhor
colocada, seguida da Rússia e da Ucrânia. Na competição mista a dupla inglesa Amy Seabright e James
Taylor lidera, seguida dos israelitas Gil Cohen e Noam Homri e os norte-americanos Louisa Nordstrom e
Trevor Bornarth fecham o pódio. As tripulações mistas serão o futuro da classe 470 e o formato
exclusivo a ser adotado depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. No segundo dia do Campeonato da
Europa de classe RS:X, modalidade olímpica do windsurf, deu-se uma total reviravolta na classificação
liderada agora pelo israelita Ofek Elimelech vencedor de 2 das 3 regatas do dia. O 2º lugar é ocupado
agora pelo italiano Mattia Camboni seguido do compatriota Carlo Ciabatti. Na competição feminina a
francesa Charline Picon, atual campeã europeia, mostrou que está disposta a revalidar o título ao vencer
as 3 regatas do dia, depois de ter terminado a única regata de ontem em 11º. O 2º lugar está agora
entregue à polaca Zofia Noceti Klepacka que trocou de posição com a italiana Giorgia Speciale agora em
3º.
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6 dos 10 destinos preferidos dos viajantes portugueses na Airbnb
são algarvios
Já passou um ano desde que a pandemia chegou e os viajantes, ainda impossibilitados de
visitar destinos longínquos, procuram inspiração para as suas futuras escapadinhas

A paixão e o desejo de viajar novamente estão a motivá-los a criar as suas wishlists na plataforma e a
sonhar com os seus locais preferidos. Para os inspirar e tornar a espera um pouco mais suportável, a
Airbnb revela os 10 destinos não urbanos que os utilizadores têm nas suas wishlists1, entre os quais seis
são do Algarve (Albufeira, Portimão, Lagos, Quarteira, Tavira e Aljezur), um da Costa Alentejana
(Sesimbra), um do Minho (Ponte de Lima), um dos Açores (Ponta Delgada) e um outro do Oeste (Caldas
da Rainha). Os principais destinos não urbanos que os portugueses mantêm nas suas wishlists são:
Albufeira, Portimão, Lagos, Quarteira, Tavira, Aljezur, Sesimbra, Ponte de Lima, Ponta Delgada, Caldas da
Rainha. Como demonstrado pelas preferências dos viajantes ao procurarem alojamento, a piscina
tornou-se uma das suas principais preferências. Na verdade, é a comodidade mais procurada pelos
utilizadores portugueses da Airbnb no último ano. De acordo com esta tendência, enquanto em 2020
quatro das 15 cidades mais desejadas pelos utilizadores portugueses eram fora de Portugal (Londres,
Paris, Barcelona e Madrid), em 2021, não há nenhuma cidade fora de Portugal na lista das 15 cidades
mais desejadas.
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Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve vai lecionar Curso
Executivo em Turismo de Luxo
Formar profissionais de turismo com competências para proporcionar experiências
personalizadas e exclusivas, satisfazer desejos e proporcionar emoções genuínas,
através de um serviço de excelência, são os grandes objetivos do novo Curso Executivo
em T urismo de Luxo lançado pelo T urismo de Portugal e que será ministrado nas Escolas
de Hotelaria e Turismo do Algarve, Lisboa e Porto

Formar profissionais de turismo com competências para proporcionar experiências personalizadas e
exclusivas, satisfazer desejos e proporcionar emoções genuínas, através de um serviço de excelência,
são os grandes objetivos do novo Curso Executivo em Turismo de Luxo lançado pelo Turismo de
Portugal e que será ministrado nas Escolas de Hotelaria e Turismo do Algarve, Lisboa e Porto. O curso
arranca já em abril e destina-se a profissionais do setor que se encontrem a trabalhar neste segmento
ou outros que pretendam focar-se no universo muito exclusivo da Hospitalidade de Luxo. De acordo com
a organização, o mundo mudou e o mercado do Luxo também sofreu alterações. “Hoje, o Luxo revê-se
nas experiências, sensações, emoções e desejos, de preferência, personalizados e únicos. No entanto,
envolve também preocupações ambientais e sociais e é a este conjunto de necessidades exclusivas que
os formandos serão preparados para satisfazer. Provar que a Hospitalidade, o Luxo e o Conforto podem
coexistir lado a lado com uma consciência ambiental mais proativa, criando experiências únicas, positivas
e memoráveis, é o mote para os Profissionais do Futuro abraçarem o Novo Paradigma do Luxo”, refere
Ângela Martins, coordenadora do curso na Escola do Algarve. O curso terá 165 horas de duração,
dividido em seis módulos de caráter obrigatório e quatro módulos opcionais.

Todas as informações sobre o curso estão disponíveis no site das escolas do Turismo de Portugal, em
https://escolas.turismodeportugal.pt/novidade/curso-de-turismo-de-luxo/.
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França autoriza viagens de e para sete países fora da UE
A França anunciou hoje a abertura de viagens de e para sete países fora da União
Europeia, incluindo o Reino Unido, abolindo a obrigação de haver uma 'razão imperiosa',
imposta devido a uma nova estirpe da doença covid-19.

A partir de sexta-feira, "deixa de ser necessário ter um motivo convincente para viajar para ou da
Austrália, Coreia do Sul, Israel, Japão, Nova Zelândia, Reino Unido e Singapura", anunciou o Ministério dos
Negócios Estrangeiros de França.

As restrições foram adotadas quando aumentaram em França os números de infetados com a estirpe de
coronavírus detetada inicialmente no Reino Unido e devido "à situação sanitária específica dos países" em
causa, referiu o ministério.

A França exige, desde o dia 24 de janeiro, um teste PCR realizado 72 horas antes da partida da maioria
dos viajantes europeus que desejam entrar no seu território, o que irá manter-se, assim como outras
restrições, especifica o texto, que acrescenta que continua a ser "fortemente aconselhado limitar as
viagens internacionais tanto quanto possível".

Além disso, a França acrescentou todas as relações familiares e novas situações especiais à "lista de
motivos imperativos e pessoais" para viajar.

Por isso, a partir de agora a permissão de viajar inclui casais e parcerias civis em que um dos membros
está estabelecido no estrangeiro, menores educados em França, mas cuja casa de família se situa
noutro país, e casais separados com filhos que vivam em França.

A lista passa ainda a incluir os alunos que tenham de fazer exames fora.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.621.295 mortos no mundo, resultantes de mais de
117,9 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do
centro da China. 
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Na Madeira começaram a surgir as primeiras reservas, mas só a
partir de Julho, o setor hoteleiro deposita esperanças não só no
turismo nacional, mas também no alemão e no britânico
Calcula-se que cerca de 80% da economia da Madeira gira à volta do T urismo de forma
direta e indireta

Na Madeira começaram a surgir as primeiras reservas, mas só a partir de Julho, o setor hoteleiro
deposita esperanças não só no turismo nacional, mas também no alemão e no britânico
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Portugal saiu da lista Suíça da quarentena
Portugal saiu da lista Suíça da quarentena

Portugal saiu da lista Suíça da quarentena
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Trabalhadores da Groundforce manifestam-se no aeroporto de
Faro
Pedem solução que mantenha emprego

Os trabalhadores da Groundforce protestam esta quinta-feira, no aeroporto de Faro, por uma solução
para a empresa que mantenha os postos de trabalho.

Na quarta-feira, o ministro das Infraestruturas apresentou uma queixa-crime contra Alfredo Casimiro. Em
causa está a alegada gravação e divulgação de uma conversa entre os dois de forma ilegal.

A gravação entre o empresário e Pedro Nuno Santos ocorreu no dia 2 de março, durante as negociações
sobre o empréstimo da TAP à Groundforce, e acabou por ser divulgada à comunicação social. Perante
este facto, Pedro Nuno Santos, falou com o primeiro-ministro, a ministra da Justiça e a Procuradora-
Geral da República.

Ao que a SIC apurou, a formalização da queixa segue por escrito para o Ministério Público.
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Trabalhadores da Groundforce de Faro apelaram ao pagamento
de salários e viabilização da empresa
Em frente ao aeroporto de Faro, mostraram-se divididos entre a esperança e o medo de
voltar a passar por um despedimento.

 

Em frente ao aeroporto de Faro, mostraram-se divididos entre a esperança e o medo de voltar a passar
por um despedimento.
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Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve vai ter curso em
turismo de luxo
O curso executivo, que arranca já em Abril, será ministrado nas Escolas de Hotelaria e
Turismo do Algarve, Lisboa e Porto

A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve é uma das três que passará a ter, a partir de Abril, um novo
curso executivo de “turismo de luxo”. Formar profissionais de turismo com competências para
proporcionar experiências personalizadas e exclusivas, satisfazer desejos e proporcionar emoções
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genuínas, através de um serviço de excelência é o grande objetivo desta nova iniciativa, lançada pelo
Turismo de Portugal. O curso executivo, que arranca já em Abril, será ministrado nas Escolas de Hotelaria
e Turismo do Algarve, Lisboa e Porto. A iniciativa «destina-se a profissionais do setor que se encontram a
trabalhar neste segmento ou outros que pretendam focar-se no universo muito exclusivo da
Hospitalidade de Luxo». É, por isso, uma formação de olhos postos nas necessidades do setor, como
refere Paula Vicente, diretora da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve. «O desenvolvimento do curso
contou com o envolvimento de stakeholders que já trabalham e gerem negócios para este segmento o
que coloca esta formação muito alinhada com as reais necessidades do setor», disse. «Provar que a
Hospitalidade, o Luxo e o Conforto podem coexistir lado a lado com uma consciência ambiental mais
proativa, criando experiências únicas, positivas e memoráveis, é o mote para os Profissionais do Futuro
abraçarem o Novo Paradigma do Luxo», refere, por sua vez, Ângela Martins, coordenadora do curso na
Escola do Algarve. Num país onde o turismo assume uma importância cada vez maior na dinamização da
economia, as pessoas e as suas qualificações são as prioridades da estratégia para o Turismo 2027. O
curso terá 165 horas de duração, dividido em 6 módulos de caráter obrigatório e 4 módulos opcionais.

Todas as informações sobre o curso estão disponíveis no site das escolas do Turismo de Portugal aqui.
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Iberinform: Insolvências na Hotelaria e Restauração duplicam em
fevereiro | Ambitur
Um estudo da Iberinform indica que as insolvências registaram um aumento de 32% em
fevereiro, com um total de 514 empresas insolventes, mais 124 que no período homólogo
de 2020. O  seu valor acumulado apresenta-se superior a 2018 (+6,8%), 2019 (+25,3%)
e 2020 (+22,4%), totalizando 1.040 insolvências. Lisboa e Porto são os distritos com o
valor de insolvências mais elevado.

Um estudo da Iberinform indica que as insolvências registaram um aumento de 32% em fevereiro, com
um total de 514 empresas insolventes, mais 124 que no período homólogo de 2020. O seu valor
acumulado apresenta-se superior a 2018 (+6,8%), 2019 (+25,3%) e 2020 (+22,4%), totalizando
1.040 insolvências. Lisboa e Porto são os distritos com o valor de insolvências mais elevado.

Os distritos que revelaram maiores aumentos são: Guarda (+100%), Vila Real (+100%), Setúbal
(+63,9%), Castelo Branco (+60%), Coimbra (+50%), Portalegre (+50%), Braga (+48,4%), Aveiro
(+26,4%), Viseu (+15,8%), Ponta Delgada (+14,3%), Madeira (+13,6%) e Viana do Castelo (+6,7%).
Há, contudo, alguns decréscimos nas insolvências, designadamente em Angra do Heroísmo (-66,7%),
Bragança (-63,6%), Santarém (-32,5%), Faro (-27,3%), Beja (-25%) e Leiria (-16,7%).

Por setores de atividade, os principais aumentos assinalam-se nas áreas da Eletricidade, Gás, Água
(+150%) e Hotelaria e Restauração (+104,8%).

As Constituições em fevereiro diminuíram 32,1%, com uma redução de 4.101 em 2020 para 2.785 em
2021. Em termos acumulados, foram criadas este ano 6.227 novas empresas, menos 35,1% que no
mesmo período de 2020. Verifica-se que todos os setores apresentam variação negativa, com as mais
significativas a registarem-se nas áreas da Hotelaria/Restauração (-56,4%)
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Lisboa: “Em breve vai-se impor a criação de um plano de
salvação que ajude o turismo a ter um papel determinante na
retoma” | Ambitur
Ambitur tem estado a falar com as regiões do país para perceber quais os desafios que se
colocam neste momento perante a previsibilidade da retoma da atividade turística. Vítor
Costa, presidente da Entidade Regional de T urismo da Região de Lisboa (ERT -RL) e
diretor-geral da Associação T urismo de Lisboa (AT L), admite haver “muitas incertezas”
quanto à retoma e ao momento em que poderá ter lugar.

Ambitur tem estado a falar com as regiões do país para perceber quais os desafios que se colocam neste
momento perante a previsibilidade da retoma da atividade turística. Vítor Costa, presidente da Entidade
Regional de Turismo da Região de Lisboa (ERT-RL) e diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa
(ATL), admite haver “muitas incertezas” quanto à retoma e ao momento em que poderá ter lugar.

Apesar da evolução dos dados sobre a pandemia em Portugal ser atualmente positiva, as incertezas
mantêm-se, e são vários os fatores que contribuem para alguma inquietação, explica o responsável:
novas variantes, incidentes e atrasos no processo de vacinação, ameaça de uma quarta vaga, aumento
de casos em vários países europeus, dificuldades em ter decisões conjuntas no âmbito da UE, posições
irresponsáveis de políticos no Brasil.

Por outro lado, Vítor Costa recorda que não se sabe como ficará a questão do transporte aéreo, “do
qual dependemos em absoluto”; nem a curto prazo, devido ao processo da TAP, nem a médio-longo
prazo, devido ao aeroporto.

A tudo isto acresce “a incerteza de como ficará o essencial do tecido económico do turismo, muitíssimo
abalado com a crise, e se ele terá capacidade para o esforço da retoma“, diz. O que leva a que a Região
de Lisboa opte por reafirmar as suas prioridades neste momento: “ultrapassar a pandemia, aguentar o
tecido económico do turismo e assegurar o transporte aéreo”.
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O presidente da ERT-RL lembra que em janeiro de 2020 tinha entrado em vigor o Plano Estratégico
Regional que acabou por ficar em suspenso devido a esta crise pandémica. E “desde então temos de
alguma forma «navegado à vista», com grande flexibilidade tática, que é o que nos parece adequado
dada a volatilidade e imprevisibilidade com que temos vivido neste último ano”.

Previsões para a região Relativamente à evolução do turismo na região de Lisboa, este ano, Vítor Costa
prevê haver já alguma atividade sobretudo a partir do início do verão, mas não uma retoma verdadeira.
“É natural que, numa situação como a que vivemos, se acentue drasticamente a tendência que já se
verificava de fazer reservas cada vez mais em cima da hora. É isso que nos confirmam os nossos
associado”, frisa.

Já o segmento de MI e eventos, que o diretor-geral da ATL reconhece ser “muito importante para
Lisboa”, será “ainda mais afetado porque as decisões sobre a sua realização têm que ser tomadas com
antecedência, e a sua realização implica junção de pessoas”,

Vítor Costa explica à Ambitur.pt que o tecido económico do turismo “é indispensável” para assegurar os
serviços essenciais e uma “experiência turística rica”. Caracteriza-se por ser muito diversificado e
constituído, na sua maioria, por pequenas unidades empresariais. “Se o mesmo não resistir no essencial,
o turismo terá que começar do zero”, alerta.

O responsável aborda ainda o facto da versão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) que foi
submetida a discussão pública ter “omitido” e “secundarizado” o turismo. “Dá a ideia de que alguns
clichês usados à exaustão no debate sobre os «excessos do turismo», que se verificou antes da
pandemia, foram assumidos, e deles retiradas conclusões precipitadas”, defende. E aprofunda, dando o
exemplo da necessidade de diversificação da economia, quando muitos criticavam a dependência de
Portugal do turismo, dado o peso deste setor na economia. “Ora, o turismo ganhou peso por ter tido
sucesso, enquanto a nossa base económica tradicional foi sendo destruída, sem criação de novas
alternativas”, justifica. E alega que, a melhor forma de resolver este desequilíbrio não pode ser “nivelar
por baixo, menorizando o turismo, mas nivelar por cima, desenvolvendo também outras atividades”.

Vítor Costa adianta que passa-se o mesmo em relação à chamada estratégia de “desconcentração” do
turismo, “em que se procurou, por ação do Estado, desviar consumidores de um território para outro”.
O presidente da ERT-RL não duvida que em breve “constataremos que estas ideias estão desfasadas da
realidade e que se vai impor a criação de um plano de salvação que ajude o turismo a ter um papel
determinante na retoma”. Este plano, argumenta, não poderá abandonar a oferta instalada nem
desprezar a vontade dos consumidores. Ou seja, “não pode ser apenas um plano para limitar os
«estragos» que o turismo, como qualquer atividade humana, produz”. O responsável conclui lembrando
que esta crise do turismo não resultou de fatores endógenos mas sim do facto “de essa atividade ter, na
prática, sido proibida”.
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Economia caiu mais na primeira semana de março do que no
início do confinamento
Na primeira semana de março, a atividade económica "apresentou uma queda homóloga
mais acentuada", após já ter registado uma deterioração na última semana de fevereiro.

O indicador diário de atividade económica do Banco de Portugal aponta para uma continuação da
deterioração da economia portuguesa na primeira semana de março, face à última semana de fevereiro,
exibindo uma “queda mais acentuada”. Após o forte impacto do confinamento decretado a meio de
janeiro, os dados indicavam que a economia aliviou durante as primeiras semanas de fevereiro,
mantendo-se, no entanto, em terreno negativo. Contudo, esta tendência de alívio inverteu-se no final de
fevereiro e a degradação continuou no início de março.

“Na primeira semana de março, o indicador diário de atividade económica (DEI) apresentou uma queda
homóloga mais acentuada do que a observada na semana anterior“, escreve o banco central na
informação divulgada esta quinta-feira.

Economia regista queda “mais acentuada” no fim de fevereiro Ler Mais

Como mostra o gráfico do Banco de Portugal, o indicador de atividade económica piorou de tal forma
nas últimas duas semanas que já está a registar uma contração da economia maior do que a registada
no início do confinamento (segunda quinzena de janeiro).

Atividade económica deteriora-se ainda mais no início de março

Fonte: Banco de Portugal.

Apesar de diário, o DEI é apenas publicado à quinta-feira, com dados até ao domingo anterior. Com
efeito, a 7 de março, o último dia para o qual foi apurado o DEI, a queda homóloga do indicador foi de
15,2%. Quando à média móvel semanal, o último valor é o de 4 de março: uma contração homóloga de
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10,2%, a qual supera os valores registados em janeiro (o máximo tinha sido -9,8%).

Apesar de a curva ter piorado no início de março, o gráfico com o histórico do indicador continua a
mostrar que esta contração da economia nos primeiros três meses de 2021, provocada pelo segundo
confinamento, é mais comparável com a do quarto trimestre do ano passado do que com a do segundo
trimestre, período do primeiro confinamento.

A estimativa da Comissão Europeia aponta para uma contração em cadeia do PIB português de 2,1% no
primeiro trimestre deste ano, o que a concretizar-se será a maior queda entre os 27 Estados-membros.
Já o Fórum para a Competitividade aponta para uma queda em cadeia de até 6%.

Tweet from @bancodeportugal

Este novo indicador divulgado este ano pelo banco central incorpora diversas séries de informação, como
o tráfego de pesados de mercadorias nas autoestradas, o tráfego de correio nos aeroportos nacionais
ou as compras efetuadas com cartões bancários. O impacto da pandemia gerou uma maior necessidade
de recurso a este tipo de indicadores económicos de divulgação mais frequente, como é o caso do DEI.
Isto acontece porque um dos mais relevantes, o Produto Interno Bruto (PIB), é apenas apurado e
divulgado trimestralmente.

A próxima divulgação do DEI está marcada para 18 de março. “Refira-se que os valores do DEI podem
ser revistos devido a revisões da informação de base ou à incorporação de nova informação, em
particular referente ao tráfego de veículos comerciais pesados e carga e correio desembarcados, que
têm um desfasamento de divulgação superior”, ressalva o Banco de Portugal.
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Covid-19. Restauração ameaça não reabrir se não for de forma
plena
Segundo a PRO.VAR, "o setor não tem condições, nem capacidade financeira para adotar
a estratégia do 'abre e fecha'" e os empresários querem "abrir com condições plenas",
caso contrário "'ameaçam' fechar em sinal de protesto".

A PRO.VAR - Promover e Inovar a Restauração Nacional disse esta quinta-feira que o desconfinamento
gradual previsto para o setor "foi muito mal recebido" pelos empresários, que querem reabrir de forma
plena e, assim, ameaçam fechar em sinal de protesto.

"O cenário previsto de abrirem apenas as esplanadas ou em modo reduzido, até às 13:00, ao fim de
semana, foi muito mal recebido pelo setor da restauração, o setor quer abrir de modo pleno", lê-se num
comunicado enviado pela associação.

Segundo a PRO.VAR, "o setor não tem condições, nem capacidade financeira para adotar a estratégia do
'abre e fecha'" e os empresários querem "abrir com condições plenas", caso contrário "'ameaçam' fechar
em sinal de protesto".

No comunicado assinado pelo presidente, Daniel Serras, a associação refere que o setor da restauração
"está mergulhado numa profunda crise" e considera que a estratégia que está a ser pensada pelo
Governo para o desconfinamento, tanto quanto se conhece até ao momento, "irá ser a machadada
final", colocando a restauração num "perigoso limbo".

A PRO.VAR deu também conta de ter estado reunida com o secretário de Estado do Comércio, Serviços
e Defesa do Consumidor, João Torres, e com a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, na
quarta-feira, num encontro onde foi feito um ponto de situação sobre a restauração.

"O cenário apresentado é de rotura, estamos a assistir à destruição do tecido empresarial, além das
empresas do setor da restauração, na cadeia de valor, estão também os próprios fornecedores, que até
agora ajudaram a 'mascarar' a insuficiência dos apoios, por moratórias forçadas, mas que agora já se
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esgotou", alertou Daniel Serras.

A associação disse temer que o Governo "não tenha aprendido com os erros do passado" e, neste
sentido, apresentou ao executivo uma proposta "que pretende definir "balizas" e "linhas vermelhas", de
modo a garantir a segurança, aumentar a confiança e permitir viabilidade dos negócios".

O Conselho de Ministros reúne-se hoje para aprovar um plano do Governo de desconfinamento do país,
o qual será gradual, diferenciado em termos de abertura de atividades e flexível em função de indicadores
de risco.

Este plano deverá apresentado pelo primeiro-ministro, António Costa, em conferência de imprensa, no
final da reunião do Governo, após a Assembleia da República votar a meio da tarde a proposta de
decreto presidencial para a renovação do estado de emergência a partir de 17 de março.

Na quarta-feira, o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, no final de uma reunião da
Concertação Social, admitiu que algumas áreas abram antes da Páscoa, embora adiantando que o
executivo ainda não sabe quais, porque "quer decidir de forma segura e informada, com base nas
auscultações que tem feito".
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Braga vai ter resort num investimento de 75 milhões de euros
Um grupo empresarial de Braga, o CastroGroup, aliado ao empresário norte-americano
Sean Hung, vai investir 75 milhões de euros na construção e exploração de um resort, na
Confeiteira, arredores de Braga, que inclui uma área comercial, um aquaparque, hotel,
parque temático de diversões e zonas desportivas e de lazer.

Um grupo empresarial de Braga, o CastroGroup, aliado ao empresário norte-americano Sean Hung, vai
investir 75 milhões de euros na construção e exploração de um resort, na Confeiteira, arredores de
Braga, que inclui uma área comercial, um aquaparque, hotel, parque temático de diversões e zonas
desportivas e de lazer.

O projeto, que se encontra em estudo na Divisão de Urbanismo da Câmara local, será implantado em 33
hectares de terreno, na Confeiteira, à saída da cidade. "É um projeto estruturante que criará mais de mil
postos de trabalho. E é para arrancar este ano", disse ao JN um dos seus promotores, Ricardo Oliveira,
da RSO Architecture.

O arquiteto salienta que o empreendimento será feito por fases e totalmente concretizado por capital
privado, sem apoios públicos ou europeus. Os terrenos, 33.200 m2 da chamada Quinta da Torre que
pertenciam ao Millenium BCP, situam-se junto à antiga pedreira e ao edifício da antiga adega cooperativa
e estão garantidos. Confinam, a Norte, com os reservatórios de água da cidade e estendem-se até
próximo do seminário de Montariol. A iniciativa - afiança - não colide com o PDM - Plano Diretor Municipal
onde está como zona de equipamento.

Explicitando o projeto, adiantou que o aquaparque será o maior da Península Ibérica e o maior a sul de
Paris, com estrutura de dupla função: ao ar livre, no verão, e numa enorme piscina coberta, nas
restantes épocas do ano.
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Conforme o JN já noticiou, o primeiro passo para o arranque do projeto - que será construído por fases
- é o da aprovação da proposta de Delimitação de Unidade de Execução, nos termos do PDM, que já
entrou nos Serviços de Urbanismo da Câmara. Depois da análise técnica, a autarquia levará a proposta à
reunião de vereadores. Se for aprovada, abrir-se-á um período de discussão pública de 20 dias úteis.
Divulgados os resultados da discussão pública, volta à Câmara para aprovação final.

Em paralelo, foi igualmente submetido um pedido de Reconhecimento de Interesse Público Estratégico,
de novo em votação na Câmara, que envia a versão final para a Assembleia Municipal para deliberação.

Até ao momento, ainda não há data para discussão do projeto em reunião de Câmara.
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Lisboa e Porto perdem quase cinco mil casas de alojamento local
- Renascença
Lisboa deu o principal contributo para esta retirada, com cerca de menos 3.100 fogos em
atividade, revelam dados divulgados pela Confidencial Imobiliário.

Lisboa e Porto perderam quase cinco mil casas de alojamento local, no quarto trimestre de 2020.

Segundo a Confidencial Imobiliário, observou-se uma "saída de atividade de 4.690 fogos no conjunto das
duas cidades face a igual período do ano anterior", considerando tratra-se de "uma queda expressiva".

Esta empresa especializada em informação do setor acrescenta que concluiu que "Lisboa deu o principal
contributo para esta retirada, com cerca de menos 3.100 fogos em atividade". Segundo a Confidencial
Imobiliário, a capital tem agora cerca de 2.750 apartamentos T0/T1 ativos no alojamento local.

A maioria dos fogos retirados do circuito de oferta localiza-se em Santa Maria Maior e na Misericórdia,
sendo que na freguesia de Santa Maria Maior há agora cerca de mil unidades de alojamento local (menos
770) e na Misericórdia há 620 unidades (antes eram 1.250).

No Porto, restam 2.550 T0/T1 dedicados ao alojamento local, tendo saído desta atividade quase 1.600
(1.590).

"Mais de 70% dos fogos que saíram do circuito de atividade na cidade entre os dois períodos localizam-
se na União de Freguesias do Centro Histórico. O atual stock de unidades ativas nesta freguesia ronda os
2.110 fogos, menos 1.150 do que as 3.265 contabilizados no 4º trimestre de 2019", remata o
comunicado.

Questionado sobre se considera possível o regresso destas unidades ao serviço do alojamento local,
Ricardo Guimarães, diretor da Confidencial Imobiliário, coloca algumas reservas.

“Já em 2019 fizemos um estudo que apontava para a transição de unidades de alojamento local para o
arrendamento residencial. Agora, com o congelamento do mercado turístico, essa tendência poderá
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acentuar-se”, explica à Renascença.
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Almargem promove capacitação de agentes turísticos em
Monchique para o segmento de caminhada
A Associação Almargem informou que irá arrancar neste mês de março com o programa
de capacitação “Preparar Monchique para o produto Walking”, dedicado a empresas do
setor turístico com incidência em Monchique

Segundo a associação, estas ações que serão gratuitas para os participantes, pretendem qualificar
unidades de alojamento e empresas de animação turística, com sede ou atividade no concelho de
Monchique, para o produto de caminhada, um dos segmentos do turismo de natureza que está em
expansão. A Almargem, enquanto entidade gestora da Via Algarviana e de uma rede de percursos
pedestres complementares implementados neste território, pretende com este projeto, contribuir para o
posicionamento de Monchique como um destino de excelência para o turismo de Walking,
"reconhecendo a realidade dos públicos internacionais com grande procura por este segmento turístico,
mais concretamente dos mercados da Alemanha, Áustria, Suíça, Países Baixos e Bélgica", assinala em
comunicado. As ações dividem-se em duas etapas: numa primeira fase, os participantes têm acesso a
sessões informativas online, passando posteriormente por ações de coaching sectorial, para
levantamento das potencialidades existentes e estruturação da oferta. De acordo com a Almargem,
prevê-se que o programa decorra até maio, e seja executado pela A2Z Tourism Consulting, "que conta
com vasta experiência no contacto com os clientes neste tipo de produto e mercados". A primeira
sessão online acontece no dia 23 de março, às 11h00, via ZOOM. Esta sessão de enquadramento do
projeto e dos mercados de procura, terá na abertura João Fernandes, presidente da Região de Turismo
do Algarve, contando também com os contributos de Anabela Santos, da Associação Almargem, Luís
Coelho, da A2Z Tourism Consulting, e de Inês Almeida Garrett, Dagmar Paul e João Rodeia, do Turismo
de Portugal. Dado o número limitado de vagas disponíveis para o programa de coaching sectorial, com
capacidade para 20 unidades de alojamento e 10 empresas de animação turística, será necessária uma
pré-inscrição, disponível a partir desta quinta-feira, e até dia 26 de março. Conforme o número de
inscrições recebidas, a organização poderá ter de aplicar alguns critérios de seleção, entre estes, a
proximidade de trilhos pedestres existentes no concelho, a dimensão do alojamento e da atividade da
empresa de animação turística em Monchique. O formulário de inscrição e a informação detalhada sobre
as ações estão disponíveis no website da Via Algarviana, em www.viaalgarviana.org. As ações de
capacitação “Preparar Monchique para o produto Walking” estão enquadradas na candidatura “Revitalizar
Monchique – o Turismo como Catalisador”, aprovada e financiada pelo Turismo de Portugal, ao abrigo do
programa RegFin. Este projeto, submetido após o incêndio que, em 2018, afetou gravemente os
concelhos de Monchique e Silves, é coordenado pela Região de Turismo do Algarve e promovido
conjuntamente pela Associação Turismo do Algarve, pela Almargem – Associação de Defesa do
Património Cultural e Ambiental do Algarve e pelo Município de Monchique.
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Vaccinated travelers to Madeira can skip COVID-19 testing
T he picturesque island of Madeira is waiving COVID-19 testing requirements for those
who are vaccinated and meet the country's entry requirements.

The picturesque island of Madeira is waiving
COVID-19 testing requirements for those who are
vaccinated and meet the country's entry
requirements. Visitors must prove their status
through an official vaccination certificate that
includes the date of the two doses taken and the
immunization period for each vaccine. The
requirement can also be waived for those who can
provide proof of recovery from the virus in the
previous 90 days.
To qualify, documentation in English must be submitted to the Madeirasafe.com app before the trip is
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taken. The Madeira Promotion Bureau has described the new development as a "vote of confidence in
this new phase the world is going through."

Traditional rural house with straw roof in Santana village, Madeira island, Portugal ©Pawel
Kazmierczak/Shutterstock

Madeira is an autonomous region of Portugal off the northwest coast of Africa. It's been crowned
Europe's Leading Island Destination 2020 at the World Travel Awards, making it the overall award-winner
for seven out of the past eight years.

Warmed year-round by the Atlantic sun, Madeira is known as the 'Pearl of the Atlantic' and is loved for its
lush botanical gardens, wine tasting and, of course, the exhilarating toboggan rides in a wicker basket
from Monte to Funchal. It is also an outdoor hotspot that attracts hikers, with its black sand beaches,
towering rock walls, gushing streams and irrigation channels.

<iframe src="//players.brightcove.net/5104226627001/default_default/index.html?
videoId=6057779804001" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen></iframe>

 

Passengers who aren't vaccinated but meet the country's entry requirements can still visit, but they are
required to have a negative PCR test carried out within 72 hours prior to boarding. If they arrive without
it, they can take the test on arrival at the airport, and are required to quarantine at their destination until
they receive the result. Those who don't take the test upon arrival are required to self-isolate for a period
of 14 days where they are staying. Find out more about Madeira's entry requirements here. 
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O turismo começa a ver uma pequena luz ao fundo do túnel, com
o aparecimento das primeiras reservas marcadas, sobretudo, a
partir do mês de Julho
O turismo começa a ver uma pequena luz ao fundo do túnel, com o aparecimento das
primeiras reservas marcadas, sobretudo, a partir do mês de Julho

O turismo começa a ver uma pequena luz ao fundo do túnel, com o aparecimento das primeiras
reservas marcadas, sobretudo, a partir do mês de Julho
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4.700 fogos saíram do Alojamento Local em Lisboa e Porto no
último trimestre de 2020
Uma "queda expressiva" desta oferta no AL.

O universo de apartamentos T0 e T1 ativos no Alojamento Local (AL) sofreu “uma queda expressiva”
quer em Lisboa quer no Porto no 4º trimestre de 2020, observando-se a saída de atividade de 4.690
fogos no conjunto das duas cidades face a igual período do ano anterior.

Os dados são apurados pela Confidencial Imobiliário no âmbito do SIR-Alojamento Local, considerando
como ativos os fogos T0 e T1 com registo de Alojamento Local, listados nas plataformas de reserva e
que exibem uma atividade de ocupação regular.

Segundo a mesma análise, Lisboa deu o “principal contributo para esta retirada, com cerca de menos
3.100 fogos em atividade entre os dois períodos analisados, comparando-se uma oferta atual de cerca
de 2.750 apartamentos T0/T1 ativos no AL com as cerca de 5.850 unidades contabilizadas um ano
antes”. A maioria dos fogos retirados do circuito de oferta localizam-se em Santa Maria Maior e
na Misericórdia. No primeiro caso, entre os dois períodos, contabilizam-se cerca de 770 fogos a menos
no circuito de AL, para uma oferta atual aproximada de 1.000 unidades. Na Misericórdia, passou-se de
um universo de 1.250 unidades no 4º trimestre de 2019 para um atual de 620 unidades.

No Porto, o número de fogos subtraídos ao AL ascendeu a 1.590, comparando-se os atuais 2.550
T0/T1 em atividade com os 4.140 contabilizados em igual período do ano anterior. Mais de 70% dos
fogos que saíram do circuito de atividade na cidade entre os dois períodos localizam-se na União de
Freguesias do Centro Histórico. O atual stock de unidades ativas nesta freguesia ronda os 2.110 fogos,
menos 1.150 do que as 3.265 contabilizados no 4º trimestre de 2019.
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Publicadas regras do incentivo fiscal temporário a ações
conjuntas de promoção externa
A portaria que estabelece as regras para atribuição de um incentivo fiscal às empresas
envolvidas na participação conjunta em projetos de promoção externa, prevista no
Orçamento do Estado para 2021, foi hoje publicada em Diário da República (DR).

A portaria que estabelece as regras para atribuição de um incentivo fiscal às empresas envolvidas na
participação conjunta em projetos de promoção externa, prevista no Orçamento do Estado para 2021,
foi hoje publicada em Diário da República (DR).

Este incentivo fiscal temporário estabelece que “as despesas suportadas por sujeitos passivos de IRC
residentes em território português e os não residentes com estabelecimento estável nesse território, que
exerçam a título principal uma atividade de natureza comercial, industrial, ou agrícola, no âmbito de
participação conjunta em projetos de promoção externa, concorrem para a determinação do lucro
tributável em valor correspondente a 110 % do total de despesas elegíveis incorridas nos períodos de
tributação de 2021 e 2022”.

O incentivo abrange apenas “os sujeitos passivos que sejam classificados como micro, pequena e média
empresa”.

Nos termos da portaria n.º 114/2021 – hoje publicada e que entra em vigor na sexta-feira – as
candidaturas a este incentivo fiscal “podem ser submetidas a partir do dia 01 de janeiro e até final de
fevereiro de cada ano ou até final do segundo mês do respetivo período de tributação, quando este não
corresponda ao ano civil”.

As candidaturas devem ser apresentadas por via eletrónica, através do preenchimento do formulário
disponibilizado pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), entidade à
qual cabe a respetiva apreciação e pronúncia no prazo de 30 dias úteis a contar da data do fecho das
candidaturas.

A regulamentação agora publicada estabelece que a AICEP “fica obrigada a elaborar uma lista com todos
os números de identificação de pessoa coletiva (NIPC) dos sujeitos passivos cujas candidaturas foram
aprovadas”, devendo depois estes “identificar adequadamente o incentivo fiscal na declaração Modelo 22
de IRC ou em outras obrigações fiscais aplicáveis”.

“Sem prejuízo do protocolo a celebrar entre as entidades envolvidas, a AICEP fica obrigada a comunicar

42/75



à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), por via eletrónica, a lista dos NIPC dos sujeitos passivos cujas
candidaturas foram aprovadas, até ao fim do mês de abril de cada ano ou até ao fim do quarto mês do
período de tributação, quando este não corresponda ao ano civil”, lê-se na portaria.

De acordo com o OE2021, são elegíveis para este benefício fiscal “os projetos de promoção externa no
âmbito da modalidade de projeto conjunto”, de acordo com o previsto “na alínea b) do artigo 43º da
Portaria nº 57-A/2015, de 27 de fevereiro, na sua redação atual, que estabelece o regulamento
específico do domínio da competitividade e internacionalização das regras aplicáveis ao cofinanciamento,
pelo FEDER”.

As despesas consideradas para este incentivo são relativas à participação em feiras e exposições no
exterior e incluem “gastos com o arrendamento de espaço” e com a construção e funcionamento do
‘stand’, “incluindo os serviços de deslocação e alojamento dos representantes das empresas e outras
despesas de representação”, entre outras.

Além disso, serão também consideradas relevantes “despesas relativas a serviços de consultoria
especializados, prestados por consultores externos”, como “campanhas de marketing nos mercados
externos”, “assistência técnica, estudos, diagnósticos e auditorias relacionadas” com estes mercados,
bem como outros gastos relacionados.

São ainda “elegíveis outras despesas de investimento relacionadas com a promoção da
internacionalização”, como a “prospeção e captação de novos clientes” e “ações de promoção
realizadas em mercados externos”.
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Groundforce perde direito ao apoio à retoma progressiva se não
pagar salários na integra até amanhã. Liquidação da empresa
custa 60 milhões
Vários sindicatos da Groundforce alertaram hoje para os riscos e custos de não ser
encontrada rapidamente uma solução para pagar os salários dos 2.400 trabalhadores e
também para a situação financeira da empresa.

A Groundforce vai perder o direito ao apoio extraordinário à retoma progressiva se não pagar os salários
dos seus trabalhadores na íntegra até amanhã, sexta-feira 12 de março.O alerta foi feito pelos sindicatos
da empresa de gestão de bagagens nos aeroportos nacionais que defendem a “urgência no pagamento
dos salários de fevereiro, também pela possibilidade da perda do apoio à retoma caso a empresa não
pague os salários na íntegra até dia 12” de março.Os sindicatos alertam também que “salvar a empresa
custa bem menos ao Estado Português do que os 60 milhões de euros que custaria a liquidação da
empresa”.Os sindicatos reuniram-se ontem com o grupo Parlamentar do PSD e o do CDS. “Da parte de
ambos os grupos parlamentares obtivemos acolhimento e compreensão aos nossos argumentos, tendo
ficado demonstrada claramente a importância estratégica da SPdH/Groundforce, bem como a
sustentabilidade da empresa”“Na sequência das maratonas de audiências parlamentares de ontem e de
hoje, foram feitas já diversas iniciativas parlamentares, concretamente por parte do PCP, do BE e do
CDS que, acreditamos, podem contribuir para solucionar a situação da empresa”, segundo o comunicado
conjunto assinado pelos sindicatos SIMA, SINTAC, SITAVA, SQAC e STHA“Relativamente às inúmeras
questões que nos têm sido colocadas relativamente à possibilidade de greve ou de recurso à suspensão
do contrato de trabalho (decorrentes do incumprimento salarial), temos consciência que a situação é
crítica e não é fácil para nenhum trabalhador estar a trabalhar sem receber salário, no entanto apelamos
aos trabalhadores para que não tomem ações precipitadas ou irrefletidas”, pode se ler.“O que todos
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queremos é o pagamento dos salários, a salvação da empresa e dos postos de trabalho, por isso, se,
por hipótese, no dia 16 de Março ninguém fosse trabalhar devido ao incumprimento salarial, estaria dado
o maior passo rumo ao que seria o fim da empresa”, alertam as várias estruturas sindicais. Ler mais
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PUBLITURIS

11/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: 0

Ryanair lança Travel Wallet para documentos COVID-19
Nova ferramenta da Ryanair permite reunir os documentos COVID-19 que vão ser
exigidos na União Europeia para viajar e está disponível através da aplicação móvel da
companhia aérea.

A Ryanair lançou a Travel Wallet, uma espécie de carteira para reunir os documentos COVID-19 que vão
ser exigidos na União Europeia para viajar, e que se encontra disponível através da aplicação móvel da
companhia aérea low cost.

“Esta funcionalidade permitirá carregar certificados de testes PCR, certificados de vacinação e outros
documentos relacionados com o coronavírus que possam ser necessários para viajar dentro da União
Europeia no próximo verão”, explica a Ryanair, num comunicado enviado à imprensa.

Na informação divulgada, a Ryanair considera que o “lançamento bem sucedido das vacinas Covid-19
permitirá o regresso das viagens na UE no verão 2021”, motivo pelo qual a companhia decidiu lançar
esta ferramenta, uma vez que, com esta “funcionalidade da Ryanair, as viagens serão mais fáceis”, pois
os passageiros vão poder ter “sempre à mão a documentação necessária para viajar”.

“A Ryanair está confiante de que o programa de distribuição de vacinas na UE permitirá o levantamento
das atuais restrições de viagem mesmo a tempo das férias escolares. Desta forma, os clientes da
Ryanair poderão utilizar o wallet de documentos Covid-19, para guardar num único local todos os
certificados necessários para viajar, tornando mais fácil a sua apresentação nos aeroportos”, acrescenta
a transportadora.

A Ryanair duvida, no entanto, que a União Europeia tenha pronto  um passaporte de vacinação até ao
verão, mas diz acreditar que “alguns países poderão exigir documentos de viagem adicionais”, motivo
pelo qual foi lançado o novo wallet de documentos Covid-19, pois “permite guardar todos os certificados
num único local, armazenados e seguros para apresentação nos aeroportos”.
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“Estamos muito satisfeitos por lançar o wallet de documentos Covid-19 enquanto nos preparamos para
o regresso das férias de família. Muitos dos nossos clientes irão de férias pela primeira vez em mais de
um ano e terão de cumprir as novas diretrizes de viagem. Assim, graças ao novo wallet de documentos
Covid-19, os nossos clientes poderão guardar todos os seus documentos relacionados com o
coronavírus (resultados de testes PCR, formulários de localização de passageiros ou certificados de
vacinação) num único local sem terem de se preocupar com papelada”, sublinha Dara Brady, diretor de
Marketing da Ryanair.
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PORTIMÃO JORNAL

11/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

“Estamos a analisar a situação mas esperamos que haja público”
Paulo Pinheiro e Stefano Domenicali confiam na realização de nova corrida emocionante
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JORNAL DO ALGARVE

11/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 840

REACH: 0

Fórmula 1 vai mesmo voltar a Portimão
O Grande Prémio de Portugal vai voltar a integrar o Mundial de Fórmula 1, em 02 de maio,
pela 18.ª vez, a segunda consecutiva no Algarve
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JORNAL DO ALGARVE

11/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: 0

Museus do Algarve recordam que podem ser visitados online
A Rede de Museus do Algarve recordou esta semana que os Museus, Parques Naturais e
Centros de C iência Viva da Rede de Museus do Algarve-RMA, voltam a renovar as suas
estratégias “para manter uma contínua e necessária proximidade”, numa altura em que
os equipamentos estão encerrados devido aos fortes constrangimentos sanitários que se
verificam
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JORNAL DE NEGÓCIOS

11/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

IVAucher – um estímulo ao consumo
O valor total do IVA suportado em consumos nos setores do alojamento, cultura e
restauração num trimestre, será descontado no trimestre imediatamente a seguir, em
despesas feitas nesses mesmos setores.

No contexto atual, as atividades do setor da restauração, alojamento e cultura, que inesperadamente
viram reduzidos os seus rendimentos, motivados pela pandemia covid-19, têm em 2021, um estímulo
ao consumo designado de IVAucher.

O IVAucher irá permitir que o valor do IVA, acumulado por trimestre, constante em faturas de
restaurantes, hotéis e espaços de cultura, seja descontado, durante o trimestre seguinte, em consumos
nesses mesmos setores.

Esta medida de apoio foi introduzida pelo Orçamento do Estado para 2021, com duração temporal
limitada, ainda a regulamentar.

Para o efeito, os consumidores terão de manifestar intenção de aderir a este benefício, tendo em
consideração que ao fazê-lo estão a fornecer dados pessoais e bancários.

No momento de aquisição de serviços, os consumidores deverão fornecer o seu número de identificação
fiscal (NIF) e pagar com o cartão bancário, entretanto associado.

Desta forma, serão apurados os valores do imposto constantes das faturas, comunicadas à Autoridade
Tributária e Aduaneira, de cada contribuinte aderente.

O valor total do IVA suportado em consumos nos setores do alojamento, cultura e restauração num
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trimestre, será descontado no trimestre imediatamente a seguir, em despesas feitas nesses mesmos
setores.

Na prática, prevê-se que tal desconto funcione de forma automática no momento do pagamento com o
cartão multibanco previamente associado pelo consumidor.

A título de exemplo, se um consumidor, em determinado trimestre, adquirir serviços de restauração, em
refeições consumidas no estabelecimento, ou em regime de takeaway, de 70 euros, dos quais 8,05
euros digam respeito a IVA, é esse o montante que vai acumular no IVAucher com aquela despesa.

Se ainda nesse trimestre pagar uma estadia num hotel de 200 euros, irá amontoar mais 11,32 euros
relativos a imposto.

Podemos, ainda, equacionar que, por hipótese, este mesmo contribuinte gasta 45 euros numa ida ao
teatro, o que poderá significar cerca de 2,55 euros de IVA contido nessa fatura.

Neste pequeno exemplo, o referido contribuinte apresenta um valor acumulado no IVAucher
correspondente a 21,92 euros.

No trimestre seguinte, este consumidor aderente pode descontar esses 21,92 euros numa refeição
noutro restaurante, num alojamento ou até mesmo num espetáculo.

Com esta medida de apoio, todo o IVA suportado na restauração, alojamento ou em atividades culturais
durante um trimestre é acumulado no IVAucher do consumidor, podendo este descontá-lo nos
consumos que efetue nestes setores durante o trimestre seguinte.

Para os consumidores que não optem por aderir a este benefício, mantém-se a possibilidade de dedução
à coleta do IRS, já prevista pela exigência de fatura, correspondente a 15% do IVA suportado, com o
limite global de 250 euros por agregado familiar.

Ao contrário do IRS, neste benefício associado ao estímulo ao consumo nos setores de restauração,
turismo e cultura não está previsto nenhum limite.

Como se referiu, ainda falta a regulamentação desta medida e consequente entrada em vigor, que aliás
se espera que ocorra com o levantamento das atuais restrições impostas pelo estado de emergência.
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EXECUTIVE DIGEST

11/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Braga investe 75 milhões de euros no maior aquaparque da
Península Ibérica
Vai ser construído um resort com um hotel e áreas de lazer e de entretenimento na
Quinta da T orre, em São Vicente, Braga. O  projeto está a ser levado a cabo por um
grupo de investidores bracarenses, aliado ao norte-americano Sean Huang e liderado por
Paulo Castro, acionista da TVI.

Vai ser construído um resort com um hotel e áreas de lazer e de entretenimento na Quinta da Torre, em
São Vicente, Braga. O projeto está a ser levado a cabo por um grupo de investidores bracarenses, aliado
ao norte-americano Sean Huang e liderado por Paulo Castro, acionista da TVI.

Segundo o Negócios, trata-se de um terreno com 33,2 hectares que foi comprado ao BCP. O ‘mega-
resort’ vai criar mil empregos e terá duas áreas distintas – uma destinada a atividades económicas (com
lojas, supermercado, ginásio) e outra destinada a equipamentos turísticos.

“Esta última área contará com um hotel, aldeamento turístico, aquaparque – indoor e outdoor –, dry-
play (áreas de atividades indoor), adventure park, adventure sports, SPA & wellness e outras áreas de
lazer e entretenimento”, adiantou ao Negócios o CEO do Castro Group, Paulo Castro.

A escritura foi feita em dezembro do ano passado e o projeto está agora em fase de licenciamento na
autarquia de Braga. Como revelou também Paulo Castro, o investimento global está estimado em cerca
de 75 milhões de euros.

A construção “será feita por fases”. “A primeira etapa corresponde às obras de infraestruturas”. Depois,
a parte reservada às atividades económicas “ocorrerá logo após o respetivo licenciamento e prevê-se
um investimento de 20 milhões de euros”. A última fase “decorrerá num prazo de dois anos após a
execução das infraestruturas”.
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No que diz respeito ao hotel, a Quinta da Torre vai ter “cerca de 450 quartos”, mas a construção ainda
está longe de terminada. Já o aquaparque “será o maior da Península Ibérica e a sul de Paris”, adiantou
ainda o CEO do Castro Group.
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JORNAL DO ALGARVE

11/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 840

REACH: 0

Taxa de ocupação dos hotéis cai 94% em 1 ano
A Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos doAlgarve (AHET A) anunciou que
a taxa de ocupação global média/quarto em janeiro foi de 2,9%, 93,7% abaixo do valor
registado em 2020.
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JORNAL DO ALGARVE

11/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: 0

Silves quer valorizar zona poente da cidade e criar mais 700
camas turísticas
A Câmara Municipal de Silves quer valorizar a zona poente da cidade, junto ao rio Arade,
através de um Núcleo de Desenvolvimento T urístico (NDT ) que inclui a criação de 700
camas, num investimento de 50 milhões de euros
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BARLAVENTO

11/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: 0

Ocupação hoteleira em fevereiro bateu mínimos históricos
Segundo os últimos dados da Associação dos Hotéis e Em-preendimentos T urísticos do
Algarve (AH E T A), o mês d e fevereiro d e 2 0 2 1 mínimos históricos nas unidades de
alojamento da região, em comparação a igual período no ano passado.
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BARLAVENTO

11/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Programa Operacional do Algarve vai apoiar projetos de
investigação científica
Em linha com a Estratégia Regional de Investigação e Inovação para a Especialização
Inteligente (RIS3 Algarve)
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DN

11/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 31

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOANA PETIZ

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 0

Queixa-crime contra dono da Groundforce
Em causa está a gravação e divulgação de conversa privada em que Pedro Nuno Santos
diz que participação de Humberto Pedrosa na TAP deverá “esfumar-se”
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DIÁRIO NOTÍCIAS
MADEIRA

11/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • MAIS DIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA CATARINA NUNES

FAV: 4

AVE: € 2986

REACH: 0

Testar franceses à saída “pode ser solução”
T URISMO DA MADEIRA NÃO COMENT A 'FUGA' DE VIAJANT ES FRANCESES PARA
CANÁRIAS
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JORNAL I

11/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3100

REACH: 0

AHRESP. Restauração e alojamento “não sobrevivem sem
robustos apoios financeiros”
Mais de metade das empresas da restauração e similares diz estar com a atividade
totalmente encerrada.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

11/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 44

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 790

REACH: 0

Queixa-crime contra dono da Groundforce
Ministro Nuno Santos quer incriminar Alfredo Casimiro
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ECONOMIA ONLINE

11/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Pente fino do Fisco obriga empresas com quebra de faturação
errada a devolverem apoio à retoma
O Fisco esteve a verificar as quebras de faturação indicadas pelas empresas que pediram
o apoio à retoma progressiva e identificou desconformidades, que obrigam à restituição
das ajudas já pagas.

Uma parte das empresas que aderiram ao apoio à retoma progressiva indicou à Segurança Social
quebras de faturação diferentes daquelas que vieram a ser apuradas pela Autoridade Tributária, no último
trimestre de 2020, estando agora obrigadas a devolver as ajudas já recebidas neste âmbito, indicou ao
ECO fonte do Ministério do Trabalho.

O apoio à retoma progressiva está disponível para as empresas com quebras de faturação de, pelo
menos, 25%, limite que, inicialmente, estava nos 40%, mas que acabou por ser revisto e flexibilizado. A
legislação prevê que a quebra de faturação indicada pelo empregador no pedido à Segurança Social é
verificada, mais tarde, pela Autoridade Tributária.

Governo prolonga apoio à retoma e flexibiliza impostos Ler Mais

Assim, o diploma que fixa as regras deste apoio extraordinário diz que os serviços da Segurança Social
devem remeter para o Fisco a “identificação das entidades empregadoras beneficiárias e a percentagem
de quebra de faturação necessária para o acesso aos apoios requeridos”, ficando claro que, caso as
Finanças identifiquem alguma desconformidade, as empresas são notificadas e obrigadas a restituir as
prestações indevidamente pagas.

A legislação determina, além disso, que, no caso de a AT apurar uma quebra de faturação diferente
daquela indicada à Segurança Social, os apoios devem ser suspensos. Foi isso que aconteceu a várias
empresas, que estão há meses sem receber qualquer ajuda.

Em fevereiro, a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) avisou que havia

66/75



ainda pedidos de apoio à retoma progressiva relativos a meses de 2020 ainda por deferir, apelando à
sua regularização. O ECO questionou, na ocasião, o Ministério do Trabalho sobre esses atrasos, mas não
obteve resposta.

Três semanas depois, foi a vez da Provedora de Justiça vir denunciar os atrasos no apoio à retoma
progressiva, explicando, num ofício enviado ao Governo, que tinha apurado que esta situação tinha sido
“gerada pela adoção, no final de novembro de 2020, dos procedimentos necessários à confirmação,
junto da AT, da percentagem de quebra de faturação invocada pelos requerentes” do regime
extraordinário em causa.

Provedora denuncia atrasos no apoio à retoma progressiva Ler Mais

No referido ofício, a Provedora de Justiça adianta também que, nos casos em que se verificou
disparidades entre a quebra de faturação indicada e a apurada pelo Fisco, “uma parte substancial dos
queixosos” não recebeu notificações nesse sentido, como prevê a legislação, e continua com o processo
suspenso, apesar de terem corrigido os valores e apresentado, entretanto, reclamações.

O ECO voltou a questionar o Ministério do Trabalho sobre esta assunto, que esclareceu agora que,
através da verificação do Fisco, foi possível concluir que um conjunto de empregadores não tinha a
quebra de faturação indicada no pedido à Segurança Social, o que significa que os valores pagos terão de
ser devolvidos.

“Esta verificação [da Autoridade Tributária] ocorreu nos processos apresentados a partir de outubro de
2020, tendo os processos dessas empresas relativos a agosto e setembro sido pagos. Essas verbas
terão de ser devolvidas por falsas declarações”, diz fonte do gabinete de Ana Mendes Godinho.

O Governo lembra, contudo, que, entre estas empresas, há algumas que podem continuar a beneficiar
do apoio à retoma progressiva, uma vez que cumprem as condições de acesso. Nesse caso, devem
entregar um novo pedido à Segurança Social, “que corresponda à quebra real de faturação”.

68 mil empresas aderiram ao lay-off simplificado Ler Mais

O apoio à retoma progressiva permite aos empregadores reduzirem os horários de trabalho, em função
das suas quebras de faturação. Por exemplo, se tiverem quebras de 75%, podem cortar os tempos de
trabalho em até 100%; Mas se as suas quebras rondarem, antes, os 30%, podem cortá-los, no
máximo, em 33%. Os empregadores enquadrados neste regime recebem também um apoio da
Segurança Social para o pagamento dos salários e, no caso das micro, pequenas e médias empresas,
beneficiam de um desconto nas contribuições sociais.

Esta medida de apoio à manutenção do emprego está atualmente disponível até ao final do semestre,
mas o ministro da Economia já adiantou que deverá ser estendida por mais três meses, isto é, até
setembro.
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DIÁRIO NOTÍCIAS
MADEIRA

11/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARCO LIVRAMENTO

FAV: 4

AVE: € 2986

REACH: 0

Porto Santo com vários hotéis fechados na Páscoa
Alguns hotéis do Porto Santo registam, até ao momento, uma ocupação a rondar os 30%
para a semana da Páscoa.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

11/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • PÁGINA 2

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

Que o Governo governe | A favor do PSD | Perdas das
companhias aéreas
Por: Domingos de Andrade | Por: António Tavares
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VISÃO

11/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 44

PROGRAMA • ARTIGO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • PAULO M. SANTOS

FAV: 4

AVE: € 5862

REACH: 0

Ventos cruzados no novo aeroporto
Bastou o veto de duas câmaras municipais para reacender uma das mais antigas
discussões em Portugal. Cerca de 50 anos depois de se ter iniciado os estudos sobre a
sua localização, o novo aeroporto de Lisboa continua envolto em polémica. E sem data
nem local para ser instalado
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DESTAK

11/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Covid-19: Austrália oferece voos domésticos a metade do preço
para apoiar turismo
Quase um milhão de australianos vão poder voar dentro do país a metade do preço,
beneficiando de um plano governamental para impulsionar o turismo interno, já que as
fronteiras internacionais continuam fechadas devido à pandemia.

Quase um milhão de australianos vão poder voar dentro do país a metade do preço, beneficiando de um
plano governamental para impulsionar o turismo interno, já que as fronteiras internacionais continuam
fechadas devido à pandemia.

O primeiro-ministro, Scott Morrison, anunciou que o Governo vai gastar 1,2 mil milhões de dólares
australianos (778 mil euros) para subsidiar cerca de 800 mil bilhetes de avião para regiões distantes das
grandes cidades e "fortemente dependentes do turismo internacional".

O objetivo é encorajar os australianos a irem de férias para destinos tão famosos como a Grande
Barreira de Corais, o local sagrado de Uluru para os aborígenes e as praias de Goad Coast. A oferta inclui
13 destinos.
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SIC NOTÍCIAS

11/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

15 mil querem Portugal fora da lista vermelha do Reino Unido
Foi criada uma petição online dirigida ao Governo britânico.

Mais de 15 mil pessoas já assinaram uma petição online a pedir ao governo britânico que retire Portugal
da lista vermelha, que obriga a quarentena em hotel, à chegada ao Reino Unido. A decisão que está a
desviar as reservas dos britânicos para outros destinos.

Com Portugal na lista vermelha do Reino Unido, Espanha, Grécia e Turquia são quem mais tem lucrado.
Ao contrário destes países, quem chega de Portugal tem que fazer quarentena em hotel, durante 10 dias
e pagar 2.000 euros.
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