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«Falta de solidariedade» da restante direção da AHETA motiva
demissão de Elidérico Viegas
Elidérico Viegas já anunciou, oficialmente, que vai pedir a sua demissão da presidência da
AHETA e explica porquê
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Elidérico Viegas vai apresentar hoje o seu pedido de demissão como presidente da Associação
dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) devido à «falta de solidariedade
institucional dos restantes membros da direção», anunciou o próprio numa nota enviada há
momentos às redações.

Depois de, no sábado, terem sido os demais elementos da direção a vir a público anunciar a intenção do
ainda presidente em apresentar a sua demissão, hoje, segunda-feira, Elidérico Viegas confirmou que vai
entregar o seu «pedido de exoneração das funções de presidente da Direção, cargo que tenho
desempenhado desde a fundação da associação, tendo sido reeleito, sucessivamente, desde Agosto de
1995».

«A minha decisão fundamenta-se na falta de solidariedade institucional dos restantes membros da
direção, face à discordância de declarações que proferi a um órgão de comunicação social que, embora
descontextualizadas, por serem verdade e do conhecimento público, reitero e confirmo», disse.

Ainda assim, e apesar dos «inúmeros estímulos e das muitas manifestações de solidariedade recebidas,
quer de associados da AHETA, insistindo para não me demitir, quer de outros setores da vida e da
sociedade regional e nacional, mas também de cidadãos e instituições de outros países», que agradece,
a opção de Elidérico Viegas é, mesmo, sair da direção da AHETA

O dentro em breve ex-presidente da associação empresarial algarvia espera «que os futuros
responsáveis pelos destinos da AHETA saibam dar continuidade à defesa intransigente dos interesses dos
empresários hoteleiros e turísticos do Algarve, bem como da região e da atividade turística em geral».

«Nos termos estatutários, quando ocorre o impedimento do presidente da direção, haverá lugar a nova
eleição para todo o órgão associativo e para completar o respectivo mandato», concluiu Elidérico Viegas.
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A polémica dos prémios do setor do turismo pode ter vindo para
ficar
O Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve demitiu-se depois de
ter insinuado que prémios eram comprados.

Tudo começou na passada sexta-feira, 26 de março. O então presidente da Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) afirmava, numa entrevista ao “i”, que o setor do
turismo no Algarve vivia dias terríveis, com a Páscoa deste ano a ser dada como perdida e a última
esperança dos empresários a residir no verão.

Numa conversa com o jornal sobre os detalhes das dificuldades que assolam o seu setor, Elidérico Viegas
dizia ainda — quando questionado sobre os reiterados e recentes prémios turísticos que Portugal recebia,
se poderiam ajudar —, que estes só contavam por cá. “Estes prémios que andamos a apregoar com
frequência são prémios atribuídos por estruturas ou organizações privadas que têm como fim o lucro e
que vendem lugares em função dos preços que se pagam”.

A polémica estalou. A insinuação de que os prémios seriam comprados levou Viegas a anunciar que se
iria demitir do seu cargo, intenção avançada no fim de semana pela própria Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve. Esta frisou ainda que a restante direção não se revia nas
declarações do seu então presidente.

Esta segunda-feira, 29 de março, é no entanto percetível que a situação poderá não acalmar em breve.
Isto porque, vários empresários turísticos no anonimato ao “i”, voltam a garantir que tudo é negociável.
Por 500 libras, perto de 600€, é possível ser nomeado, até ganhar é “tudo negociado”. O jornal adianta
 assim que por cerca desses 584 euros as entidades e também empresários podem-se candidatar aos
“famosos” World Travel Awards e depois de serem nomeados é uma questão de negociar. O “i” não
adianta no entanto mais detalhes sobre os empresários ou cargos que terão prestado estas declarações.
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Dois em cada três britânicos desistiram de passar férias no
estrangeiro
Maioria dos britânicos não tem esperança de conseguir fazer férias no estrangeiro até
2022, por causa da pandemia.

Mais de dois terços dos britânicos não reservaram férias de verão este ano, sendo que a maioria tem
receio de ter de cancelar ou reorganizar as reservas que tem marcadas, revela uma pesquisa feita para o
Observer, citada pelo The Guardian (conteúdo em inglês). São más notícias para Portugal, que contava
com os turistas britânicos para ajudar na retoma do turismo.

A resposta “não vamos tirar férias de verão” é bastante comum nesta pesquisa da Opinium, que mostra
que a maioria das pessoas do Reino Unido já se conformou em ficar em território nacional este ano. Isto
numa altura em que os ministros de Boris Johnson têm vindo a retirar esperanças quanto a férias no
estrangeiro, afirmando ser “altamente improvável” isso acontecer num futuro próximo.

De acordo com a sondagem, apenas 5% dos inquiridos aponta agosto como a data possível para viajar
em férias, enquanto 33% das pessoas dizem não acreditar ser possível tirar férias no estrangeiro até
2022. Entre aqueles que já fizeram reservas para este verão, as opções mais populares (44%) são
casas no campo ou à beira-mar, seguidas por Airbnb rurais ou à beira-mar. Apenas 13% optaram por
férias nos centros das cidades.

AHP: “Há muitas incógnitas” sobre regresso dos britânicos Ler Mais

Em fevereiro, o primeiro-ministro do Reino Unido apontou 17 de maio como a data em que os britânicos
poderiam começar a viajar para fora, contudo, a decisão oficial será tomada apenas a 12 de abril. O
Governo português já afirmou mesmo estar a contar com a vinda desses turistas nessa altura.
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Fundos europeus: Governo promete “muito em breve” solução
para capitalizar sector do turismo
Secretária de Estado do T urismo esteve no debate Expresso/Deloitte sobre como o
turismo português pode tirar proveito do Plano de Recuperação e Resiliência

“Temos vindo a trabalhar para assegurar um conjunto de instrumentos de financiamento, e sobretudo de
capitalização, que muito em breve, a muito curto trecho, será conhecido”, anunciou a secretária de
Estado do Turismo, Rita Marques, esta quinta-feira, durante mais um debate do ciclo “ReStart The
Future”, desta vez dedicado ao papel do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) na recuperação do
turismo.

A governante chamou a atenção para a articulação dos fundos europeus do PRR e do Portugal 2030
com o “plano de retoma para o sector do turismo”. E destacou que a “prioridade passa por assegurar a
capitalização das empresas no curto a médio prazo, na medida em que sabemos bem que as empresas
sairão desta pandemia muito fragilizadas a nível do seu balanço”.

“Temos de garantir que estas empresas, que tanto deram ao sector, que tanto deram à economia, que
tanto deram a este país, possam continuar a contribuir para a retoma”, justificou a secretária de Estado
do Turismo.

O turismo foi um dos sectores mais fustigados pela pandemia Covid-19, com um colapso de 61% dos
hóspedes, 63% das dormidas e 74% dos proveitos em 2020 face a 2019.

Mas em 2019 o turismo era “a maior atividade exportadora do país”, lembrou Miguel Eiras Antunes,
Partner e Public Sector, Transportation, Automotive & Tourism Leader da Deloitte. Então, o turismo
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respondia por 19,7% das exportações totais, 15,4% do consumo no território económico e 8,5% da
riqueza gerada pelo país em termos de valor acrescentado bruto.

Alessandra Priante, diretora da Organização Mundial de Turismo (OMT) para a região europeia, alertou
para a quebra de 74% ocorrida no turismo mundial em 2020, colocando mais de 100 milhões de
empregos em risco.

Pelas contas desta organização internacional, 2020 foi mesmo o pior ano turístico, com o colapso das
viagens internacionais a provocarem um rombo 11 vezes superior ao da crise económica de 2019.

As previsões indicam que pode levar dois anos e meio a quatro anos para o turismo regressar aos níveis
de 2019. Mas Alessandra Priante questiona-se: Queremos mesmo estes números de volta? Estávamos
na direção certa? O que realmente queremos?”. Para a diretora da OMT, importa reduzir a quantidade a
favor da qualidade e Portugal pode ser um exemplo em prol de um turismo mais sustentável.

A perita da Comissão Europeia, Ramunè Genzbigelyte Venturi, confirmou que 11 a 12 milhões de
empregos no turismo ficaram em risco só na União Europeia após o colapso de quase 70% nas viagens
transfronteiriças.

“A recuperação para os níveis de 2019 ainda vai levar algum tempo, de dois a quatro anos, pelo menos”.
E a maior parte das empresas do sector turístico “está a ver reduzida a capacidade de investir no
futuro”, acrescentou a perita da Comissão Europeia que promete mobilizar verbas sem precedentes para
apoiar o sector e evitar a desagregação do ecossistema turístico.

“Nas nossas prioridades, é muito clara a necessidade de proteger as empresas e os empregos porque,
sem elas, a recuperação não será possível”, disse Ramune Genzbigelyte Venturi. “Estamos conscientes
das nefastas consequências da crise e esperamos que possam beneficiar dos fundos da União Europeia”,
conclui a perita a propósito do guia que Bruxelas está a preparar sobre os diferentes fundos europeus
para o turismo.

Neste quinto webinar da série “ReStart the Future”, os participantes debateram, sobretudo, as
oportunidades e apoios existentes para o turismo. Em particular, como é que as empresas deste setor
poderão tirar proveito do PRR, diretamente ou através dos serviços relacionados, da economia circular e
da descarbonização.

Jorge Nadais, partner da Deloitte, alertou que é possível o PRR apoiar as atividades turísticas embora não
existam medidas especificamente para o turismo. E deu vários exemplos de diferentes gavetas de fundos
europeus que, direta ou indiretamente podem beneficiar o sector, através dos apoios à formação
profissional, passando pelos projetos de novas estradas e de gestão hídrica, passando pelos fundos para
a transição climática e a transição digital.

Cristina Siza Vieira, CEO e vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal, confirmou
que as verbas do PRR e do Portugal 2030 serão fundamentais para investir nas qualificações das pessoas
e digitalização de um sector que quer crescer em valor e não em quantidade.

Nos último cinco anos, o sector do turismo recebeu mil milhões de euros entre fundos do Portugal 2020
e verbas diretas do Turismo de Portugal. E as empresas estão prontas para executarem os fundos que
disponibilizarem à sua recuperação, embora não exista a tal “gaveta” específica que o sector queria para
o turismo.

“Fala-se muito que o PRR está muito focado no Estado e pouco nas empresas. Mas eu sou um otimista
militante. E vejo o PRR enquanto transversal. Eu também gostaria de ter uma gaveta específica para o
turismo, mas vejo esta atividade como transversal”, disse Bernardo Corrêa de Barros, presidente da
Associação de Turismo de Cascais, a propósito da tática para aceder aos fundos.

Roberto Antunes, diretor executivo do centro de inovação do turismo NEST, explicou as várias gavetas
do PRR que podem ajudar o sector a dar o salto.

Em particular, os fundos para catalisação da transição digital das empresas, incluindo os chamados
“digital innovation hubs”, estruturas que centralizam um conjunto de serviços de apoio a essa
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transformação. “Para quem se lembra das aulas de físico-química, são aqueles agentes que aceleram os
testes e as experiências”, disse a propósito da importância destes novos catalisadores.

Outra gaveta com potencial no PRR é a que incentiva a criação de agendas/alianças mobilizadoras em
áreas estratégicas para a transformação da economia portuguesa. “O turismo já demonstrou que
consegue dar resposta àquilo que o PRR preconiza em impacto no emprego, na inclusão social, na
coesão territorial ou no aumento das exportações", defendeu Roberto Antunes.

A este propósito, coube a Rui Gidro, partner da Deloitte, aprofundar a oportunidade de mobilização do
sector em torno de uma agenda de transformação do turismo nacional, capaz de posicionar Portugal
num novo patamar em termos de digitalização, sustentabilidade e coesão territorial.
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Mais de 80% dos hotéis do Algarve estão fechados
Mais de 80% dos hotéis do Algarve estão fechados

Mais de 80% dos hotéis do Algarve estão fechados
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Portugal mantém restrições nas viagens até ao dia 15 de abril.
Voos para Brasil e Reino Unido suspensos
Algumas das medidas aplicadas também na fronteira terrestre, com a obrigatoriedade de
isolamento profilático de 14 dias para quem chegue de países de risco.

Portugal vai manter suspensos os voos de e para o Brasil e Reino Unido, avançou esta segunda-feira o
Ministério da Administração Interna em comunicado.  O Governo mantém assim as medidas restritivas
do tráfego aéreo até às 23h59 de dia 15 de abril devido ao contexto epidemiológico Algumas das
medidas restritivas "passam também a ser aplicadas na fronteira terrestre, com a obrigatoriedade de
cumprir isolamento profilático de 14 dias para quem chegue a Portugal vindo do Reino Unido, Brasil,
África do Sul ou de países com taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes
(como é o caso de França ou Itália)", esclarece a mesma nota. As regras em vigor passam pode
apresentar comprovativo de realização de teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por
SARSCoV-2, com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque;
quem chegue sem esse comprovativo, tem de o fazer no aeroporto e pagar os custos, sendo obrigados
a aguardar pelos resultados no aeroporto; voos suspensos de e para o Brasil e Reino Unido suspensos
com obrigatoriedade de isolamento profilático de 14 dias para passageiros que tenham feito escala
nesses países e em África do Sul; passageiros provenientes de países onde se regista uma taxa de
incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes só podem efetuar viagens essenciais e
também estão obrigados a isolamento profilático de 14 dias; passageiros provenientes de países onde
se regista uma taxa de incidência igual ou superior a 150 casos por 100 mil habitantes também só
podem efetuar viagens essenciais.  A circulação entre Portugal e Espanha também se mantém limitada.
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Madeira prepara-se para receber turistas em
Isto numa altura em que a Madeira se prepara para receber turistas, para umas mini-
férias da Páscoa. Com menos estrangeiros a caminho, o arquipélago aposta nos turistas
nacionais e já está a registar uma subida do número de voos e de reservas nos hotéis.

Isto numa altura em que a Madeira se prepara para receber turistas, para umas mini-férias da Páscoa.
Com menos estrangeiros a caminho, o arquipélago aposta nos turistas nacionais e já está a registar uma
subida do número de voos e de reservas nos hotéis.

Quem tiver viagem de avião comprada do Continente para os Açores ou para a Madeira, pode
atravessar diferentes municípios até ao aeroporto, para apanhar o voo.

De resto, é proibido circular entre diferentes concelhos do território continental para fazer turismo. Com
exceção para os emigrantes, ou cidadãos estrageiros.

Várias estradas mantêm-se encerradas no Funchal. O temporal do passado fim de semana fez diversos
estragos. O sistema de semáforos, por exemplo, continua danificado em 10 cruzamentos do centro da
cidade. 20 pessoas tiveram de ser realojadas na Madeira, após a chuva intensa e a trovoada, que
provocou dois apagões gerais no arquipélago.

Notícia
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Viajantes do Reino Unido, Brasil, França ou Itália vão ter de
cumprir 14 dias de isolamento à chegada ao país até 15 de abril
No caso dos cidadãos não residentes em Portugal, está previsto que após a chegada a
Portugal podem deslocar-se para o seu hotel ou alojamento, mas comprovando a sua
estadia.

O Governo prolongou esta segunda-feira, 29 de março, as restrições às viagens aéreas até às 23h59 do
dia 15 de abril, anunciou hoje o ministério da Administração Interna.Os viajantes que cheguem ao país
vindos do Reino Unido, Brasil ou África do Sul são obrigados a cumprir isolamento profilático de 14 dias,
assim como países onde a taxa de incidência seja igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes
(como é o caso de França ou Itália), sendo estas regras aplicáveis também a quem entra por uma
fronteira terrestre.As regras determinam que:1 – Todos os cidadãos que cheguem a Portugal por via
aérea (exceto as crianças que não tenham completado 24 meses de idade) têm de apresentar
comprovativo de realização de teste laboratorial (RT-PCR) para rastreio da infeção por SARSCoV-2, com
resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao momento do embarque;2 – Os passageiros
que chegam a território nacional sem o comprovativo de realização do teste para despiste da infeção por
SARSCoV-2 têm de o realizar no interior do aeroporto, a expensas próprias, através de profissionais de
saúde habilitados para o efeito, e têm de aguardar o resultado no próprio aeroporto;3 – Os voos de e
para o Brasil e o Reino Unido estão suspensos – apenas estão permitidos os voos de repatriamento – e
os cidadãos que cheguem ao nosso país provenientes destes países, bem como da África do Sul, nos
voos de repatriamento ou através de escalas, têm não só de apresentar o comprovativo de teste
negativo como cumprir um período de isolamento profilático de 14 dias;4 – Os passageiros provenientes
de países onde se regista uma taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil habitantes só
podem efetuar viagens essenciais e também estão sujeitos a isolamento profilático de 14 dias. Na lista
destes países constam a Bulgária, Chéquia, Chipre, Eslovénia, Estónia, França, Hungria, Itália, Malta,
Polónia e Suécia;5 – Os passageiros provenientes de países onde se regista uma taxa de incidência igual
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ou superior a 150 casos por 100 mil habitantes também só podem efetuar viagens essenciais.  Na lista
destes países constam a Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Dinamarca, Eslováquia, Finlândia, Grécia,
Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Noruega, Países Baixos, Roménia e Suíça;6 – Nos voos provenientes de
países terceiros apenas são permitidas viagens essenciais.7- No âmbito do controlo da fronteira terrestre
com Espanha, os cidadãos nacionais ou com residência legal em território nacional provenientes do Reino
Unido, Brasil, África do Sul ou de países com taxa de incidência igual ou superior a 500 casos por 100 mil
habitantes, terão de cumprir um período de isolamento profilático de 14 dias.8- Nas fronteiras terrestres
entre Portugal e Espanha, a circulação só pode ser feitas nos Pontos de Passagem Autorizados, e
limitadas ao: transporte internacional de mercadorias, de trabalhadores transfronteiriços e de caráter
sazonal devidamente documentados, e de veículos de emergência e socorro e serviço de urgência, não
sendo permitidas deslocações para efeitos de turismo.9 – A proibição de circulação entre concelhos
aplica-se a todos os cidadãos independentemente da nacionalidade.10 – No caso de cidadãos não
residentes em território nacional está apenas prevista a possibilidade de deslocação, após a chegada a
Portugal, para o local de permanência comprovada, nomeadamente um hotel ou outro alojamento;11 –
Estes cidadãos ficam sujeitos às mesmas regras e exceções previstas para os cidadãos residentes, ou
seja, não poderão circular para fora do concelho de alojamento. Ler mais
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Desconfinamento
Restrições travam turistas
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SEMÁFORO
SEMÁFORO

14/63



15/63



PÚBLICO

29/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PATRÍCIA CARVALHO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 0

Emissões de CO2 e ajudas de Estado de mãos dadas: TAP está
na lista | UE prepara mudanças no sector da aviação
Emissões de CO2 e ajudas de Estado de mãos dadas: T AP está na lista | UE prepara
mudanças no sector da aviação
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Turismo. A “fraude” dos prémios que abanou o setor
O ainda presidente da AHET A garantiu em entrevista ao i que os prémios do turismo são
comprados.
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Os prémios pagos e o charme jornalístico
Por: Vítor Rainho
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TAP prevê operar 100 rotas em agosto
A T AP planeia operar 879 voos por semana, num total de 100 rotas, em agosto, que
incluem um total de oito nacionais, com 126 frequências semanais, mas também para
novos destinos na Europa e em África
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JORNAL DE NEGÓCIOS

29/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARGARIDA PEIXOTO

FAV: 4

AVE: € 3620

REACH: 0

Crise não vai alterar estrutura da economia
A pandemia vai deixar marcas prolongadas no turismo, mas, para Mário Centeno, não
chega para alterar a estrutura economica
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JORNAL ECONÓMICO

28/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Governo injeta sete mil milhões para desconfinar
Do reforço do programa Apoiar.pt e da rendas, passando pelo alargamento do lay-off
simplificado e impostos são várias as medidas anunciadas pelo Governo para o apoio ao
desconfinamento que arrancou a 15 de março.

Do reforço do programa Apoiar.pt e da rendas, passando pelo alargamento do lay-off simplificado e
impostos são várias as medidas anunciadas pelo Governo para o apoio ao desconfinamento que
arrancou a 15 de março. Só a flexibilidade no pagamento de impostos como, por exemplo, a suspensão
da entrega das retenções na fonte de IRC e IRS, entre outras medidas fiscais, representam seis mil
milhões de euros do envelope de novas medidas de apoio à economia lançadas pelo Governo que estão
avaliadas em mais de 7.000 milhões de euros, dos quais 1.160 milhões de euros a fundo perdido.
Segundo o ministro da Economia, essas medidas destinam-se a “reforçar o conjunto de apoios à
economia e ao emprego e a algumas atividades muito específicas” no âmbito do pacote que recupera
ainda o incentivo à normalização – que paga ajudas a fundo perdido por cada trabalhador que regresse
ao posto de trabalho depois de passar pelo lay-off ou pelo Apoio à Retoma no primeiro trimestre de
2021 – e prolongam até 30 de setembro o Apoio à Retoma – passa a haver um apoio contributivo
adicional para empresas do sector do Turismo e da Cultura.

Na vertente fiscal, o Governo anunciou várias medidas, que se traduzem num alívio para as
microempresas e PME durante a primeira metade deste ano. Mantém-se a entrega em três ou seis
prestações sem juros do IVA trimestral, permitindo também que o IVA mensal seja entregue ao Estado
em três ou seis prestações sem juros, relativo ao período entre janeiro e junho deste ano para
microempresas com quebras superiores a 25% e para PME de sectores mais afetados. Os processos de
execução fiscal ficam suspensos até ao final de março. As empresas dos sectores da restauração,
alojamento e cultura (e PME dos restantes sectores) podem suspender a entrega das retenções na fonte
de IRS e IRC. Para João Sousa, partner da EY, as medidas fiscais “funcionam mais como alívios de
liquidez e geradoras de expectativas do que propriamente apoios por vias de reduções de taxas ou
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exclusões de tributação”.

As principais novidades estão no programa Apoiar – o mecanismo de apoio a fundo perdido –, cujas
candidaturas serão reabertas até ao final de março, depois de terem encerrado no início de fevereiro.
Será estendido a mais sectores, como a panificação, pastelaria e fabrico de pirotecnia, que vê agora os
tetos do apoio também reforçados a todas as empresas que tenham tido quebras de faturação
superiores a 50% em 2020.
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TVI

28/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 228335

REACH: 0

Estamos na semana da Páscoa, mas, ao contrário de outros anos
em Lisboa, mal se ouve falar espanhol e mal se veem os turistas
Estamos na semana da Páscoa, mas, ao contrário de outros anos em Lisboa, mal se ouve
falar espanhol e mal se veem os turistas

Estamos na semana da Páscoa, mas, ao contrário de outros anos em Lisboa, mal se ouve falar espanhol
e mal se veem os turistas
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SIC NOTÍCIAS

28/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL SÍNTESE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 68530

REACH: 0

O prémio que distinguiu Portugal como melhor destino europeu
para fazer férias este ano está no centro da demissão do porta-
voz dos hoteleiros algarvios
O prémio que distinguiu Portugal como melhor destino europeu para fazer férias este ano
está no centro da demissão do porta-voz dos hoteleiros algarvios

O prémio que distinguiu Portugal como melhor destino europeu para fazer férias este ano está no centro
da demissão do porta-voz dos hoteleiros algarvios
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RTP 3

28/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 360º

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 47096

REACH: 0

Arranca agora a habitual semana de férias da Páscoa, altura em
que habitualmente muitos portugueses aproveitam para viajar,
mas com as limitações à circulação, os operadores turísticos
temem mais uma quebra
Arranca agora a habitual semana de férias da Páscoa, altura em que habitualmente
muitos portugueses aproveitam para viajar, mas com as limitações à circulação, os
operadores turísticos temem mais uma quebra

Arranca agora a habitual semana de férias da Páscoa, altura em que habitualmente muitos portugueses
aproveitam para viajar, mas com as limitações à circulação, os operadores turísticos temem mais uma
quebra
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RTP 1

28/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 99754

REACH: 0

Este ano, as férias da Páscoa voltam a ser de forte quebra para o
turismo, o Algarve e a Madeira esperam que depois da Páscoa
possa haver lugar para alguma recuperação
Este ano, as férias da Páscoa voltam a ser de forte quebra para o turismo, o Algarve e a
Madeira esperam que depois da Páscoa possa haver lugar para alguma recuperação

Este ano, as férias da Páscoa voltam a ser de forte quebra para o turismo, o Algarve e a Madeira
esperam que depois da Páscoa possa haver lugar para alguma recuperação
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RTP MADEIRA

28/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

MADEIRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5845

REACH: 0

O grupo Porto Bay garante que pode abrir os hotéis de um dia
para o outro se a situação no turismo evoluir para melhor
O grupo Porto Bay garante que pode abrir os hotéis de um dia para o outro se a situação
no turismo evoluir para melhor

O grupo Porto Bay garante que pode abrir os hotéis de um dia para o outro se a situação no turismo
evoluir para melhor
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POSTAL

28/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: 0

Demissão Elidérico Viegas: As reações dos ex-presidentes do
Turismo do Algarve ao POSTAL
Hélder Pires: Viegas foi sempre uma voz incómoda
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Hélder Pires, antigo presidente da Região de Turismo do Algarve, disse ao POSTAL que Elidérico Viegas,
foi sempre uma voz incómoda para os poderes instalados em Lisboa e defensor intransigente dos
interesses turísticos da região”.

“Elidérico Viegas, empenhou-se na defesa do Algarve muitas vezes com prejuízo da sua saúde e da sua
vida empresarial”, disse Hélder Pires lamentando que “nem sempre recebeu dos empresários e dos
agentes políticos algarvios o apoio que merecia”.

Na sua opinião “até o poder central poderia ter aproveitado em prol dos interesses do país, o
conhecimento, dinamismo e capacidade de intervenção do presidente da AHETA, para outras funções de
maior responsabilidade”.

Por sua vez, falando ao Postal do Algarve, Desidério Silva, ex-presidente da RTA, considera que
Elidérico Viegas “teve o seu tempo e as suas afirmações deixam mal o Algarve e o turismo da região”.

O atual candidato à Câmara de Albufeira acrescentou que as declarações de Viegas constituem um
momento “menos feliz e que resultam do desgaste do tempo no exercício das suas funções”.

Outro presidente da Região de Turismo, ouvido pelo POSTAL, Paulo Neves, entende que sob a liderança
de Elidérico Viegas, a AHETA assumiu-se como a mais importante associação turístico-hoteleira do país”

“Com Elidérico Viegas, a AHETA foi sempre a afirmação do Algarve como a mais importante região
turística do país, mesmo quando Lisboa não lhe reconhecia essa importância”, disse.
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Paulo Neves frisou ainda que “a AHETA e o seu presidente pagaram ao longo dos anos a fatura de terem
conseguido afirmar o Algarve no contexto dos poderes do politicamente correcto”.

Manuel Fernandes, empresário hoteleiro: todos lhe devemos muito

“Todos nós lhe devemos muito”, disse o empresário hoteleiro, Manuel Fernandes, referindo-se ao
presidente da AHETA, elogiando “o espírito de sacrifício e de lutador incansável pela classe empresarial e
interesses turísticos e hoteleiros do Algarve”.

“Elidérico Viegas, pela projeção que veio a ter, criou em alguns círculos políticos e até empresariais algum
ciúme pelo protagonismo e a credibilidade que os outros não conseguiram ter”, sublinhou.

Na sua opinião “vai ser muito difícil a substituição de uma figura que foi sempre o grande dinamizador do
turismo algarvio”.
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CORREIO DA MANHÃ

28/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUI PANDO GOMES

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 0

Afastado por criticar plano de vacinação
Elidérico Viegas criticou os apoios do Governo e disse que Portugal era um “mau
exemplo” na área da vacinação
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AMBITUR

28/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

Reino Unido: quarentena em hotel para portugueses e outros
estrangeiros residentes de regresso | Ambitur
Portugueses e outros estrangeiros residentes no Reino Unido, bem como britânicos,
terão de cumprir quarentena num hotel, às suas custas, no regresso ao país para evitar a
importação de novas variantes do coronavírus, segundo anunciou hoje o Governo
britânico.

Portugueses e outros estrangeiros residentes no Reino Unido, bem como britânicos, terão de cumprir
quarentena num hotel, às suas custas, no regresso ao país para evitar a importação de novas variantes
do coronavírus, segundo anunciou hoje o Governo britânico. “De forma a reduzir o risco colocado por
nacionais britânicos e residentes de regresso a casa destes países, vamos exigir a todas as chegadas em
que não possa ser recusada a entrada a ficar em isolamento em alojamento como hotéis, providenciado
pelo Governo. Serão recebidos nos aeroportos e transportados diretamente para a quarentena”,
revelou.

O endurecimento das regras vai ser detalhado mais tarde pela ministra do Interior, Priti Patel. Em causa
está o risco de novas infeções com variantes mais perigosas do SARS-CoV-2, o vírus responsável pela
Covid-19, como aquelas primeiro detetadas na África do Sul ou no Brasil.

Além destes dois países, a medida deverá ser aplicada a mais 20 países, incluindo Portugal, Cabo Verde,
Angola e Moçambique, bem como Argentina, Chile, dos quais estão suspensos voos diretos e proibida a
entrada de visitantes devido às ligações próximas com a África do Sul e Brasil.

Até agora, a quarentena de 10 dias podia ser feita na própria casa e encurtada para metade após a
realização de um teste no quinto dia, sendo as infrações penalizadas com multas que variam entre 1.000
e 10.000 libras (1.130 e 11.300 euros).

Assim, britânicos e residentes do Reino Unido que cheguem a Inglaterra de países potencialmente
afetados pelas variantes ficam sujeitos a este sistema, como Portugal e a maioria dos países do sul de
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África e América do Sul devido às relações próximas com o Brasil e América do Sul.

Desde 15 de janeiro que os voos diretos de Portugal, Cabo Verde e de 14 países da América do Sul
foram suspensos pelo Reino Unido para evitar a chegada de casos com uma nova variante do vírus
detetada no Brasil, considerada muito contagiosa.

O Reino Unido já tinha proibido em dezembro voos diretos da África do Sul e de outros países africanos,
como Angola e Moçambique, e a entrada de passageiros devido ao risco apresentado por uma nova
estirpe do SARS-CoV-2, designada por 501Y.V2, também considerada altamente infecciosa.

As chegadas desses países já são proibidas, exceto para britânicos e estrangeiros com estatuto de
residente, e todos têm de apresentar um resultado negativo de um teste de diagnóstico realizado até 72
horas antes.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

27/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Hotéis mostram sinais de vida com recuperação à vista
Depois do pior ano já registado para a indústria hoteleira, uma recuperação há muito
esperada está finalmente a aproximar-se.

A taxa de ocupação dos hotéis nos EUA alcançou os 52% na semana passada, o nível mais alto desde o
início dos confinamentos, de acordo com o provedor de dados de alojamento STR. As ações das
empresas do setor estão a subir com a perspetiva de uma recuperação próxima, enquanto grupos como
a Blackstone estão a fazer negócios de alto nível nesta indústria.

Os investidores apostam que a combinação de vacinas e estímulos económicos vai desencadear um
boom de viagens, à medida que os americanos saem das suas casas para compensar as férias perdidas.
Os proprietários dos hotéis estão agora a preparar-se para a perspetiva de um aumento na procura,
embora grande parte da recuperação esperada ainda esteja um pouco distante.

Poucas companhias estiveram tão mal na pandemia como o Ryman, um fundo de investimento
imobiliário que tem grandes hotéis e casas de espetáculos ao vivo em Nashville, Tennessee. Ambos os
negócios foram fortemente afetados quando grupos comerciais cancelaram viagens para a casa da
música country, bem como para outras cidades onde a empresa opera.Agora, os grupos estão a
remarcar eventos e os governos locais estão a aliviar as restrições para locais de música e de reuniões.
Os esforços de corte de custos planeados para ajudar o Ryman a sobreviver à pandemia devem
conduzir a uma melhoria das margens quando o negócio recuperar. Existem outros pequenos pontos
positivos decorrentes da calamidade: a empresa apostou em concertos online e deverá continuar a fazer
dinheiro com eventos de streaming depois de as coisas voltarem ao normal, disse Reed.Os investidores
perceberam isso, com as ações a subirem cerca de 20% desde o início do ano e mais do que triplicando
nos últimos 12 meses, o que coloca a recuperação do Ryman entre as melhores para os proprietários de
hotéis americanos cotados em bolsa nos EUA. O índice Bloomberg de REITs de alojamento saltou 27%
nos últimos três meses.
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A confiança crescente na recuperação também ajudou a impulsionar as aquisições. Blackstone e
Starwood Capital Group disseram a 15 de março que estavam a juntar-se para adquirir a Extended Stay
America, num negócio de 6 mil milhões de dólares, a maior transação hoteleira desde a crise.

A notícia seguiu-se ao anúncio do Hilton Grand Vacations de que iria adquirir um concorrente de
timeshare da Apollo Global Management numa transação de ações no valor de 1,4 mil milhões.
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SUL INFORMAÇÃO

27/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: 0

Elidérico Viegas demite-se de presidente da AHETA
Declarações ao Jornal i, com as quais os restantes membros da direção da AHET A não
concordam, precipitaram a decisão
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Elidérico Viegas vai deixar de ser o presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve (AHETA), cargo que ocupa há 25 anos, desde que ajudou a fundar esta
entidade, em 1995.

O empresário, que foi durante décadas a cara dos hoteleiros, vai apresentar a sua demissão na segunda-
feira, depois de ter sido chamado pelos demais membros da direção da AHETA para explicar declarações
prestadas ao Jornal i, nas quais os restantes dirigentes da associação dizem que «não se reveem nem
podem subscrever».

«Em reunião imediatamente convocada, a direção ouviu as explicações do sr. presidente e foi informada
da sua intenção em se demitir deste órgão social da AHETA, demissão essa que será apresentada pelo
próprio ao sr. presidente da Assembleia Geral, na próxima segunda feira, 29 de Março», enquadram.

Apesar da demissão ser motivada por divergências de visão entre Elidérico e os demais dirigentes da
associação, a direção da AHETA, em comunicado, fez questão de «reconhecer o papel relevante do atual
presidente da direção da AHETA, desde a constituição formal da associação, na defesa dos interesses das
empresas turísticas do Algarve e na afirmação da AHETA como a mais influente e representativa
associação empresarial da região, que se constitui como o principal destino turístico do país».

«Na sequência desta decisão, os restantes membros da direção em funções irão solicitar ao presidente
da Assembleia Geral a convocação de eleições para os órgãos sociais da AHETA, no mais breve espaço
de tempo, de modo a reforçar a capacidade de intervenção da associação, neste período crítico que as
empresas turísticas algarvias estão e terão de continuar a ultrapassar», concluem.

O comunicado é assinado por Pedro Lopes, Joel Pais, Reinaldo Teixeira, Rúben Paula, Jorge Beldade, Luís
Correia da Silva, Martinho Fortunato e José Queiroga Valentim.

Elidérico Viegas é presidente da AHETA, da qual é sócio fundador, desde 1995. Antes, já era o dirigente
regional da Associação da Hotelaria de Portugal.

Como empresário do setor do turismo, começou a sua atividade em 1976, mas a sua ligação ao
turismo começa uma década antes, em 1966.

Foi dirigente e fundador de várias associações empresariais, tanto nacionais como regionais e é o cônsul
honorário da República da Polónia no Algarve.

O Sul Informação tentou contactar Elidérico Viegas, mas tal não foi possível, até ao momento.
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TVI

27/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: 0

O Algarve é por norma, um destino de eleição para as férias da
Páscoa de muitos portugueses e este ano alguns contornaram as
restrições de circulação e rumaram mais cedo a sul
O Algarve é por norma, um destino de eleição para as férias da Páscoa de muitos
portugueses e este ano alguns contornaram as restrições de circulação e rumaram mais
cedo a sul

O Algarve é por norma, um destino de eleição para as férias da Páscoa de muitos portugueses e este
ano alguns contornaram as restrições de circulação e rumaram mais cedo a sul
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SIC

27/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 128088

REACH: 0

Demitiu-se o porta-voz dos hoteleiros algarvios pôs em causa o
prémio que distinguiu Portugal como melhor destino europeu
para fazer férias este ano
Demitiu-se o porta-voz dos hoteleiros algarvios pôs em causa o prémio que distinguiu
Portugal como melhor destino europeu para fazer férias este ano

Demitiu-se o porta-voz dos hoteleiros algarvios pôs em causa o prémio que distinguiu Portugal como
melhor destino europeu para fazer férias este ano
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RTP 1

27/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 124693

REACH: 0

Na semana de férias da Páscoa é habitual muitos portugueses
viajarem mas agora com limitações à circulação
Na semana de férias da Páscoa é habitual muitos portugueses viajarem mas agora com
limitações à circulação

Na semana de férias da Páscoa é habitual muitos portugueses viajarem mas agora com limitações à
circulação

46/63



PRESSTUR

27/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 39

REACH: 0

TAP programa mais de 750 voos/semana em rotas internacionais
em Agosto
A T AP planeia operar em Agosto mais de 90 rotas internacionais com 753 voos por
semana, 78% deles em ligações com cidades na Europa, 11% em África, 8% no Brasil e
6,7% na América do Norte.

A TAP planeia operar em Agosto mais de 90 rotas internacionais com 753 voos por semana, 78% deles
em ligações com cidades na Europa, 11% em África, 8% no Brasil e 6,7% na América do Norte.

A companhia aérea especificou num comunicado que planeia operar 555 voos por semana durante o
mês de Agosto na Europa, onde vai inaugurar quatro novos destinos (Fuerteventura, Ibiza, Santiago de
Compostela e Zagreb).

Para África, onde a TAP também vai inaugurar quatro destinos (Djerba, Agadir, Monastir e Oujda), a
companhia planeia operar 83 voos por semana.

O comunicado destaca 20 voos por semana para Cabo Verde (10 para a Praia, três para o Sal e sete
para São Vicente), seis voos/semana para Luanda, três voos/semana para Maputo, três voos/semana
para Bissau e quatro voos/semana para São Tomé.

A TAP anunciou ainda que prevê operar 61 voos por semana de/para o Brasil e 51 voos por semana
de/para a América do Norte, designadamente para Boston, Newark, Chicago, Washington, São
Francisco, Toronto e Montreal.

A companhia destaca ainda a nova rota Lisboa – Cancun, que começa amanhã, dia 27 de Março, com
três voos por semana (clique para ler: TAP confirma voos para Cancun a partir de 27 de Março).

A TAP programou ainda oito rotas domésticas durante o mês de Agosto, com 126 voos por semana
(clique para ler: TAP vai operar oito rotas domésticas com 126 voos/semana em Agosto).
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Dependendo da evolução da pandemia de covid-19 e dos seus impactos operacionais, as rotas e os
voos disponíveis poderão ser ajustados.

Para bilhetes comprados até 31 de Maio para viagens até 31 de Dezembro de 2021, os clientes
beneficiam de uma alteração gratuita.

Clique para ver mais: TAP

Clique para ver mais: Aviação
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VISÃO

27/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Presidente da AHETA vai demitir-se na segunda-feira
O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve, Elidérico
Viegas, vai apresentar a demissão na segunda-feira, depois de outros membros da
direção terem discordado das declarações feitas numa entrevista a um jornal, revelou a
associação

O presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico
Viegas, vai apresentar a demissão na segunda-feira, depois de outros membros da direção terem
discordado das declarações feitas numa entrevista a um jornal, revelou a associação.

Na origem da decisão estiveram as declarações do presidente da AHETA, que dirige a associação
hoteleira há mais 20 anos, sobre as dificuldades que o setor hoteleiro e o turismo atravessam na região
devido aos efeitos da pandemia de covid-19, debruçando-se sobre temas como a vacinação, as
dificuldades do setor, a falta de apoio à região ou a forma como os prémios sobre turismo são
atribuídos.

Segundo uma nota divulgada hoje pela associação, após a publicação da entrevista no jornal i, na sexta-
feira, foi realizada uma reunia da direção da AHETA e os restantes membros manifestaram a sua
discordância com as declarações de Elidérico Viegas, considerando num comunicado posterior que “não
se reveem nem podem subscrever” as declarações do presidente.

“Em reunião imediatamente convocada, a direção ouviu as explicações do sr. presidente e foi informada
da sua intenção em se demitir deste órgão social da AHETA, demissão essa que será apresentada pelo
próprio ao sr. presidente da assembleia-geral, na próxima segunda-feira, 29 de março”, adiantou a
associação.

A agência Lusa contactou Elidérico Viegas para perceber os motivos da demissão do cargo, mas o
presidente da AHETA respondeu que, de momento, não presta declarações.

Os restantes elementos da direção da associação hoteleira reconheceram, no entanto, o “papel
relevante do atual presidente da direção da AHETA, desde a constituição formal da associação”, em
1995, para a “defesa dos interesses das empresas turísticas do Algarve” e a “afirmação da AHETA como
a mais influente e representativa associação empresarial da região”.

Os dirigentes que subscreveram o comunicado anunciaram ainda que vão propor à presidência da mesa
da assembleia-geral da AHETA a convocação de eleições “no mais breve espaço de tempo” com o
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objetivo de “reforçar a capacidade de intervenção da associação, neste período crítico que as empresas
turísticas algarvias estão e terão de continuar a ultrapassar” devido aos efeitos da pandemia de covid-
19.

Entre esses dirigentes estão Pedro Lopes, Joel Pais, Reinaldo Teixeira, Rúben Paula, Jorge Beldade, Luís
Correia da Silva, Martinho Fortunato e José Queiroga Valentim.

MHC // ROC
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JORNAL SOL

27/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 54

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO AMARAL SANTOS

FAV: 4

AVE: € 1960

REACH: 0

Luta pela Groundforce
Alfredo Casimiro recusa ‘atirar a toalha’ ao chão
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CMTV

27/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL 20H

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Os empresários hoteleiros do Algarve querem garantir a
segurança dos turistas na região
Os empresários hoteleiros do Algarve querem garantir a segurança dos turistas na região

Os empresários hoteleiros do Algarve querem garantir a segurança dos turistas na região
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ECONOMIA ONLINE

27/03/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Restauração pede ao Governo “informação clara e antecipada”
sobre desconfinamento
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal quer ter informação
"clara e antecipada" sobre a reabertura parcial das esplanadas prevista para o próximo 5
de abril.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) apelou esta sexta-feira ao
Governo para que disponibilize “informação clara e antecipada” sobre a nova fase de desconfinamento
para que as empresas possam estar preparadas.

“No dia 05 de abril terá início um novo levantamento das restrições, que incluirá a reabertura parcial das
esplanadas. No entanto, ainda não se conhecem detalhes sobre as medidas previstas”, apontou a
AHRESP no seu boletim diário.

Neste sentido, a associação apelou ao Governo para que disponibilize “informação clara e antecipada”
para que as empresas possam estar preparadas.

Na semana passada, a AHREP já tinha solicitado ao executivo esclarecimentos sobre as regras de
desconfinamento.

O Governo anunciou esta sexta-feira o prolongamento das atuais regras em vigor no plano de
desconfinamento e que só vai definir as regras para depois da Páscoa na próxima semana, no dia 01 de
abril.

“O Governo hoje decidiu de forma eletrónica prorrogar o atual decreto até 05 de abril e decidir apenas
quais são as regras a partir de 05 de abril no próximo dia 01 de abril, na próxima quinta-feira. Significa
que vamos decidir com base em dados mais atuais e mais próximos da realidade nesse dia. Esta é uma
decisão de cautela e de alerta quanto às condições que temos de garantir para poder prosseguir o plano
de desconfinamento”, afirmou a ministra da Presidência.
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TVI

27/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: 0

O Algarve costuma ser o destino principal dos portugueses nas
mini-férias da Páscoa, este ano não faltam avisos para que as
pessoas não se desloquem
O Algarve costuma ser o destino principal dos portugueses nas mini-férias da Páscoa,
este ano não faltam avisos para que as pessoas não se desloquem

O Algarve costuma ser o destino principal dos portugueses nas mini-férias da Páscoa, este ano não
faltam avisos para que as pessoas não se desloquem
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DINHEIRO VIVO

27/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ILÍDIA PINTO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

“O turismo foi um desastre em 2020. Não há palavras”
Com três hotéis, quatro centros de visitas e um megaempreendimento de museus e
restaurantes sem turistas, a Fladgate Partnership faturou 90 milhões
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DINHEIRO VIVO

27/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • PAULO RIBEIRO PINTO

FAV: 4

AVE: € 2636

REACH: 0

Nem em 2023 o setor do turismo recupera para os níveis pré-
pandemia
Setor foi dos mais afetados pela crise sanitária e vai ser o mais lento a sair do recobro
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RTP 3

27/03/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 360º

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Com a Páscoa à porta, o turismo vê proibidas as viagens para
Portugal
Com a Páscoa à porta, o turismo vê proibidas as viagens para Portugal

Com a Páscoa à porta, o turismo vê proibidas as viagens para Portugal
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DN

27/03/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • EDITORIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 822.50

REACH: 0

Uma vacina no braço e um verão normal na carteira
Por: Rosália Amorim
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