
ANTENA 1

01/04/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO

NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 2

AVE: € 0

REACH: 0

É como uma sensação de déjà vu, que o setor hoteleiro do
Algarve encara a chegada da Páscoa pelo segundo ano
consecutivo, turistas nem vê-los
É como uma sensação de déjà vu, que o setor hoteleiro do Algarve encara a chegada da
Páscoa pelo segundo ano consecutivo, turistas nem vê-los

É como uma sensação de déjà vu, que o setor hoteleiro do Algarve encara a chegada da Páscoa pelo
segundo ano consecutivo, turistas nem vê-los
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PÚBLICO

01/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÉRGIO ANÍBAL

FAV: 4

AVE: € 3715

REACH: 0

Portugal arrisca-se a ficar entre as vítimas principais da crise
FMI avisa que economias mais dependentes do turismo e com menos capacidade
orçamental terão danos mais perenes
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CORREIO DA MANHÃ

01/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • WILSON LEDO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Carnaval confinado arrasou a hotelaria
Quebras nas dormidas e hóspedes foram de quase 90%. Mais de metade das unidades
ficou fechada ou sem clientes. Impacto sentiu-se em todo o País, com destaque para a
Madeira e o Algarve
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JORNAL DE NOTÍCIAS

01/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1675

REACH: 0

AHRESP articula com DGS reabertura dos restaurantes | Uso de
máscara será obrigatório até meados de junho | Bruxelas aprova
reforço de 500 ME para crédito em Portugal
AHRESP articula com DGS reabertura dos restaurantes | Uso de máscara será obrigatório
até meados de junho | Bruxelas aprova reforço de 500 ME para crédito em Portugal
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EXPRESSO

01/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 0

Altos & Baixos
Rui Nabeiro | Joana Marques Vidal | Gouveia e Melo | Nicolau Santos | António Costa |
Elidérico Viegas
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RTP 1

01/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 99754

REACH: 0

No Algarve, a época da Páscoa costuma ser sinónimo de
arranque, mas não este ano
No Algarve, a época da Páscoa costuma ser sinónimo de arranque, mas não este ano

No Algarve, a época da Páscoa costuma ser sinónimo de arranque, mas não este ano
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RTP 3

01/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 24 HORAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 47096

REACH: 0

O Algarve é uma das regiões do país que, na altura da Páscoa
costumava ter uma ocupação hoteleira superior a 90%, mas este
ano a pandemia volta a afastar os clientes
O Algarve é uma das regiões do país que, na altura da Páscoa costumava ter uma
ocupação hoteleira superior a 90%, mas este ano a pandemia volta a afastar os clientes

O Algarve é uma das regiões do país que, na altura da Páscoa costumava ter uma ocupação hoteleira
superior a 90%, mas este ano a pandemia volta a afastar os clientes
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JORNAL DE NOTÍCIAS

01/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Garantir Cultura entra em vigor hoje
O Governo publicou esta quarta feira, em Diário da República, o regulamento relativo aos
apoios do programa Garantir Cultura para entidades empresariais, num montante de 30
milhões de euros, que entra em vigor esta quinta-feira.

O Governo publicou esta quarta feira, em Diário da República, o regulamento relativo aos apoios do
programa Garantir Cultura para entidades empresariais, num montante de 30 milhões de euros, que
entra em vigor esta quinta-feira.

De acordo com o regulamento, que surge mais de dois meses após o anúncio dos apoios e cerca de um
mês depois da portaria de regulamentação dos apoios à Cultura, no contexto da resposta à pandemia de
covid-19, é criado o sistema de incentivos ao tecido empresarial cultural, designado "Programa Garantir
Cultura (tecido empresarial)", destinado a "micro, pequenas e médias empresas" e a "empresários em
nome individual com contabilidade organizada", no setor.

No dia 12 de março, a ministra da Cultura, Graça Fonseca, já tinha especificado que, dos 42 milhões de
euros anunciados em janeiro, no âmbito do programa Garantir Cultura -- que acresce aos outros apoios
setoriais --, 30 milhões se destinam "única e exclusivamente" ao setor empresarial, com limites
máximos de financiamento fixados em 50 mil euros para microempresas, 75 mil para pequenas
empresas e 100 mil euros para médias empresas.

Esta dotação, segundo o regulamento, "enquadra-se no Programa Operacional Temático
Competitividade e Internacionalização".

Os restantes 12 milhões de euros, conforme o aviso publicado no passado dia 22, destinam-se a
entidades artísticas não empresariais, que têm como limite máximo de financiamento 10 mil euros para
pessoas singulares, 20 mil euros para grupos informais e 40 mil euros para pessoas coletivas.
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Segundo o regulamento publicado, os candidatos, empresas ou empresários, têm de estar legalmente
constituídos em 1 de janeiro de 2020, dispor de códigos de atividade económica (CAE) na área da
Cultura, não ter sido objeto de processo de insolvência, ter capitais próprios positivos em 31 de
dezembro de 2019 e ter situação regularizada nas Finanças e na Segurança Social.

As candidaturas têm de dizer respeito a atividades de criação ou programação culturais dirigidas ao
público, "o que pode abranger apresentações e formatos físicos ou digitais" e incluir atividades que
tenham "ficado suspensas e cuja execução possa ser retomada".

Os projetos têm de ter enquadramento em artes performativas, visuais, cruzamento disciplinar, cinema,
museologia e livro, ter um prazo máximo de execução de nove meses, a contar da data de notificação
da decisão favorável, e uma despesa mínima de 5.000 euros por candidatura.

Entre outras, são elegíveis despesas realizadas a partir do dia 1 de janeiro deste ano, relacionadas com
custos de produção e custos de pessoal, com custos de edição, tradução e impressão, com logística e
acessibilidade, inclusão e formação de públicos, com criação de conteúdos, promoção e campanhas nos
media, com criação e manutenção de plataformas digitais, com material técnico e com a circulação dos
projetos artísticos.

As candidaturas terão de ser apresentadas no âmbito de aviso publicado pela Autoridade de Gestão do
Programa Operacional Temático Competitividade e Internacionalização, que as selecionará, e submetidas
através de formulário disponível no Balcão 2020.

"O incentivo [será] apurado com base no valor das despesas consideradas elegíveis", e "a proposta de
decisão fundamentada sobre o financiamento a atribuir é proferida pela Autoridade de Gestão no prazo
de 20 dias úteis, a contar da data de apresentação da candidatura", notificada ao beneficiário "no prazo
de 3 dias úteis, a contar da data de emissão".

"O organismo intermédio responsável pela análise das candidaturas, pelos pagamentos e pelo
acompanhamento da execução dos projetos é o Instituto do Turismo de Portugal (...) que pode solicitar
parecer especializado à Inspeção-Geral das Atividades Culturais".

A aceitação da decisão da concessão do apoio tem de ser confirmada na na Plataforma de Acesso
Simplificado.

Em anexo ao regulamento, é publicada a lista de CAE elegíveis, que prevê comércio a retalho de livros,
discos, CD e DVD, "cassetes e similares", em estabelecimentos especializados, em edição de livros,
produção, distribuição e projeção de filmes, vídeos e programas de televisão, atividades técnicas de pós-
produção audiovisual, gravação de som e edição de música, arquitetura, design, atividades das artes do
espetáculo e de apoio às artes do espetáculo, criação artística e literária, exploração de salas de
espetáculos, bibliotecas e arquivos, atividades dos museus, sítios e monumentos históricos, e atividades
tauromáquicas.

No caso de "comércio a retalho de outros produtos", o candidato terá de ter como objeto social principal
o comércio de obras de arte (galerias de arte).

O diploma, datado de 30 de março, e publicado em suplemento da Série I do Diário da República, entra
em vigor esta quinta-feira, 1 de abril.
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JORNAL ECONÓMICO

01/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

EasyJet anuncia nova ligação entre Faro e Birmingham
Com viagens disponíveis a partir do dia 29 de junho, a companhia irá operar com três
voos por semana, a partir de 24,99 euros.

A easyJet colocou hoje à venda os primeiros bilhetes para os voos da sua nova rota entre Faro e
Birmingham. O anúncio vai de encontro à estratégia da companhia de aproximar Algarve e Reino unido,
através da sua terceira base em Portugal no aeroporto de Faro. Com viagens disponíveis a partir do dia
29 de junho, a companhia irá operar com três voos por semana, a partir de 24,99 euros.

José Lopes, diretor geral easyJet para Portugal, sublinha “mais uma aposta da nossa companhia aérea
no mercado da aviação em Portugal, e apesar de ser dia 1 de abril, não é mentira. Um dos objetivos
estratégicos da easyJet é continuar a dar aos portugueses e a quem nos visita, a possibilidade de ter
uma oferta completa e que vá de encontro às suas necessidades”.

“Desta forma, colocamos à venda a nossa nova rota, que fará a ligação entre a capital do Algarve e
Birmingham, já a partir deste verão.  Seja para lazer ou para outro fim, tencionamos dar aos nossos
passageiros as melhores experiências, através dos melhores preços e de forma confiante”, acrescenta o
responsável.

Segundo a companhia, a segurança o bem-estar de todos os clientes e tripulantes continuam a ser a
uma das maiores prioridades e por isso continua a seguir uma série de procedimentos de segurança a
bordo, de acordo com a orientação das autoridades competentes. Isto inclui a desinfecção diária da
cabine e o uso obrigatório de máscara para clientes e tripulantes.
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FUGAS

01/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: 0

Hotéis reabrem por todo o país, brilham promoções e esperança:
10 propostas
Para aproveitar o desconfinamento que se avizinha, as unidades hoteleiras estão a
regressar ao activo com promoções e descontos. Já para a Páscoa ou para uma
escapada até ao final do ano.

Alguns nunca chegaram a fechar, outros já reabriram ou têm data para voltar a receber hóspedes depois
de mais um período de confinamento. Para celebrar regressos e Primaveras, há promoções para todos
os gostos.

Reabre a 14 de Abril a unidade hoteleira da Iberostar Hotels & Resorts instalado a escassos metros da
Meia Praia, areal da cidade algarvia. O hotel conta com três edifícios, com 220 quartos no total.

“À semelhança do que aconteceu no Verão de 2020, a unidade vai disponibilizar as políticas de segurança
e higiene próprias – How We Care”, informam em comunicado, estando ainda disponível “uma política de
cancelamento flexível e adaptada às actuais circunstâncias”. Site

A 5 de Abril, a Quinta do Lago reabre ao público alguns dos seus espaços, incluindo as esplanadas dos
restaurantes The Shack, KOKO e PURE, além dos campos de golfe Norte e Laranjal, o clubhouse e o
complexo multidesportivo The Campus.

A partir de 19 de Abril, voltam a abrir portas também o restaurante-bar Dano's e a Casa do Lago. Já
para 3 de Maio, está prevista a reabertura do Bovino e da Casa Velha “com muitas novidades”, promete-
se em comunicado de imprensa.

Quanto ao The Campus, a partir da próxima segunda-feira já será possível jogar uma partida de ténis ou
de padel, alugar bicicletas ou participar numa aula de fitness em grupo, no exterior e até quatro pessoas,
além de utilizar o ginásio, piscina e áreas de fisioterapia e reabilitação. A esplanada do bar Pavilion
também terá reabertura a 5 de Abril. Há três pacotes diferentes disponíveis, que integram actividades
físicas e refeições, com 15% de desconto em refeições no Dano's, The Magnolia Hotel, Pure e Koko.
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Até ao final de Abril, é possível “jogar nos campos de golfe Norte e Laranjal por 115€ por pessoa, com
direito a buggy partilhado para dois”, acrescenta o comunicado. Site

Reaberto desde 26 de Março, o Pestana Alvor Praia, instalado sobre a falésia, “proporciona uma vista
deslumbrante da Praia dos Três Irmãos”, em Alvor, no concelho de Portimão.

Assim como outras unidades do grupo Pestana, tem promoções para “antecipar os dias quentes” e
programas com jantar incluído. Site

A reabertura já tem data marcada: 21 de Maio. E, para celebrar, o resort algarvio de cinco estrelas,
localizado a poucos metros da praia dos Salgados, lança duas campanhas promocionais, disponíveis para
reservas realizadas até 30 de Abril.

Para estadias até 31 de Maio, a unidade hoteleira oferece 30% de desconto, “pensado para todos
aqueles que precisam de uma pausa com segurança”, apontam em comunicado, garantindo o
cumprimento de “todas as normas de higienização e desinfecção necessárias de uma unidade com
certificado de qualidade Clean & Safe”.

Já a campanha de Verão, para estadias entre Junho e Outubro, promete descontos “até 20%” e “estadia
gratuita para duas crianças até aos 11 anos”.

Inaugurado em 2013, o VidaMar Resort Hotel Algarve integra 260 quartos (incluindo duas suítes), quatro
restaurantes, spa, ginásio, um kids club e um espaço exterior exclusivo a maiores de 16 anos, além de
piscinas exteriores de água salgada e espaço para eventos, entre outros.

No ano passado, conquistou um dos galardões de “Melhor Filme de Turismo do Mundo 2020” pelo
Comité Internacional de Festivais de Filmes Turísticos, um dos “prémios mais prestigiados” do sector.
Site

Localizada a quatro quilómetros da Zambujeira do Mar, a antiga casa agrícola reabre a hóspedes “com
espaços melhorados” e a promessa de “novidades ao nível da restauração para os próximos meses”.

Com cinco casas individuais e uma unidade composta por 18 quatros duplos com terraço, a Herdade do
Touril integra ainda restaurante, bar e piscina de água salgada, “num espaço que foi totalmente renovado
em 2018” e “uma ampla área de 365 hectares onde se respira a tranquilidade inigualável da essência
alentejana”.

As estadias até 16 de Maio contam com uma campanha promocional: na reserva de duas ou três noites,
é oferecido 15% de desconto, cinco ou seis noites contam com 20% de desconto e a partir de sete
noites de reserva, “o desconto é de 30%”. Site

Com vista panorâmica sobre a barragem de Montargil, esta unidade hoteleira do Alto Alentejo abre
novamente a hóspedes no dia 15 de Abril. Para celebrar, na reserva duas noites, o Montargil Monte Novo
oferece a terceira.

A campanha promocional é válida para todos os dias da semana, incluindo fins-de-semana, nas reservas
até 15 de Maio. A partir dessa data e até 30 de Junho e de 19 de Setembro a 29 de Novembro, a
promoção mantém-se, mas apenas “para reservas entre domingo e quinta-feira”.

Para além da campanha de reabertura, lançou um pacote romântico de duas ou três noites, válido para
estadias ao longo de todo o ano, com excepção da Páscoa, meses de Julho e Agosto, Natal e Passagem
de Ano. O pacote inclui as refeições, nomeadamente “jantares de degustação com os melhores sabores
alentejanos”, experiências como passeios a cavalo e de barco, um presente de boas-vindas e um brunch
no último dia. Site

“Estamos abertos e a recebê-lo(a)”, relembra o site da unidade hoteleira de Monsaraz, com programas
para estadias longas, com descontos, oferta de noites, crédito para tratamentos no spa, entre outros
serviços, dependendo da tipologia e da duração da estadia.
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Mantêm-se também disponíveis várias experiências de Inverno na herdade, incluindo as visitas guiadas
com o arqueólogo Manuel Calado, observação de aves, passeios a cavalo e provas de vinho; ou, a
pensar nos mais novos, workshops de biscoitos e de olaria.

Para a Páscoa, regressa o “piquenique tradicional”, a 3 de Abril, com um menu composto por salada de
endívias com pera assada e creme de queijo de cabra, coelho assado, rosbife de vitela produzida na
quinta e borrego assado no forno à pastor, sem esquecer o folar, entre outras iguarias (55€ por
pessoa). Já o menu de almoço no domingo de Páscoa conta com ensopado de borrego ou frigideira de
cogumelos com guisado de lentilhas e, a rematar, queijadas alentejanas (27,50€ por pessoa).

Ao longo do fim-de-semana, serão preparadas “pequenas surpresas” para as crianças, “desde uma caça
ao tesouro da Páscoa a passeios com o burro Jerónimo”. Site

As portas reabrem a 8 de Abril, “com um programa especial de fim-de-semana prolongado, passeios de
charrete, piqueniques e passeios nas vinhas para celebrar o ar livre”. Está disponível até 19 de Abril, para
duas pessoas (998€ em quarto duplo), não sendo acumulável com outras promoções e “válido apenas
para reservas directas com o hotel”.

O programa inclui “um welcome drink com copo de vinho Torre de Palma ao pôr do sol no topo da Torre,
três noites de alojamento com pensão completa, visita guiada à Adega de Torre de Palma, passeios de
bicicleta ao redor da propriedade, percursos pedestres como a Grande Rota de Monforte, acesso à
piscina interior com marcação e livre acesso à exterior e 10% de desconto em todas as actividades que
Torre de Palma proporciona”, incluindo experiências vínicas, workshops para crianças, actividades
equestres e tratamentos de spa.

“O Torre de Palma é o refúgio campestre perfeito para descansar e aproveitar a natureza com um vasto
leque de experiências para toda a família, onde todas as medidas que garantem a saúde e segurança dos
nossos hóspedes são a nossa prioridade”, refere Luísa Rebelo, proprietária do hotel. Site

O Six Senses Douro Valley, em Samodães, Lamego, agendou a reabertura para 31 de Março, “depois de
melhoradas as instalações do spa e da Open Kitchen”, revela em comunicado.

Entre as novidades estão, por exemplo, um circuito de hidroterapia, cromoterapia subaquática com LED,
terapia de som subaquático e novos equipamentos na sala de fitness. Já na Open Kitchen, o Fire Bar
promete ser “a estrela do novo conceito gastronómico”. A ideia para o espaço, avançam, não será ter
“um restaurante de cozinha portuguesa”, mas sim utilizar “os melhores produtos portugueses”,
promovendo um “regresso à cozedura de alimentos em fogo vivo”.

Para o final de Abril, também deverão estar terminados os trabalhos no exterior das Villas Vineyard.
“Todas as obras de renovação interna continuarão e serão concluídas na Páscoa de 2022”, estimam,
altura em que a unidade hoteleira passará então a contar com nove quartos e duas villas independentes.

Para quem estiver com vontade de ir até ao Douro, mas ainda com receio de se comprometer com uma
data, “e para tentar minimizar a incerteza que alguns hóspedes podem sentir relativamente à realização
de futuras viagens”, o Six Senses Douro Valley decidiu lançar os certificados “Planeie Agora, Divirta-se
Depois”, com um desconto especial de 20% e validade por um período de três anos. Site

Com reabertura no primeiro dia de Abril, este hotel de charme conta com uma promoção especial até ao
final de Maio. “Quem quiser ficar hospedado três noites paga apenas duas”, com valores que começam
nos 145€ por noite, com pequeno-almoço incluído.

Localizada na Lapa dos Dinheiros, aldeia de montanha situada no Parque Natural da Serra da Estrela, as
Casas da Lapa permitem “descansar e desfrutar do ar livre, fazer passeios pedestres ou piqueniques no
campo”. Além das duas piscinas exteriores, integra uma piscina interior aquecida, “com exclusividade
horária”, o que “garante todas as normas de segurança actuais”, um spa e massagens de aromaterapia.

“Estamos muito entusiasmados por voltar a acolher hóspedes e mostrar-lhes o melhor que a nossa
região tem a oferecer. A Serra da Estrela é linda na Primavera, os ares da serra permitem-nos desfrutar
do ar puro e a paisagem convida a caminhadas aqui à volta”, afirma Maria Manuel, proprietária do hotel.
Site
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LAGOA INFORMA

01/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ABERTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Filme com imagens de Ferragudo distinguido
O filme da campanha promocional ‘O  Algarve fica-te bem’ venceu a Estrela de Ouro na
categoria internacional ‘Destinos Turísticos
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PRESSTUR

01/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3355

REACH: 0

Francisco Calheiros eleito para quarto mandato na presidência da
CTP
Francisco Calheiros vai continuar à frente da Confederação do T urismo Português (CT P)
no triénio 2021-2024, após ter sido reeleito na terça-feira para o seu quarto mandato
com 93% dos votos.

Francisco Calheiros vai continuar à frente da Confederação do Turismo Português (CTP) no triénio 2021-
2024, após ter sido reeleito na terça-feira para o seu quarto mandato com 93% dos votos.

“Em pleno contexto pandémico, assumo este compromisso com a convicção e empenho que o setor
exige neste momento tão difícil e exigente para o Turismo português”, afirmou Francisco Calheiros,
citado num comunicado.

“É com profundo agrado que registo uma participação superior a 90% neste ato eleitoral, sobretudo
considerando todas as limitações na mobilidade”, frisou o dirigente, acrescentando “uma palavra de
agradecimento para com aqueles que confiaram em nós para prosseguirmos o trabalho que temos vindo
a realizar e que foi muito exigente nos últimos 13 meses”.

A lista encabeçada por Francisco Calheiros, apresentada em representação da APAVT, foi a única lista
candidata e incluiu algumas alterações face ao mandato anterior, como o PressTUR noticiou ontem (para
ler clique aqui), designadamente as saídas de Elidérico Viegas (AHETA) e de António Loureiro (Travelport),
e as entradas de João Fernandes (Associação do Turismo do Algarve, ATA) e Eduardo Miranda
(Associação do Alojamento Local em Portugal, ALEP).

Entre outras alterações, também o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, passou a integrar os
órgãos sociais, como vogal do Conselho Directivo.

Os órgaos sociais da CTP para o triénio 2021-2024 são:

CONSELHO DIRECTIVO
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VICE-PRESIDENTE: Carlos Moura (AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal)

VICE-PRESIDENTE: Jorge Armindo Teixeira (APC – Associação Portuguesa de Casinos)

VICE-PRESIDENTE: Rodrigo Pinto de Barros (APHORT - Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração
e Turismo)

VICE-PRESIDENTE: João Fernandes (ATA – Associação do Turismo do Algarve)

VICE-PRESIDENTE: Vítor Costa (ATL - Associação Turismo de Lisboa – Convention and Visitors Bureau)

VOGAL: José Luís Arnaut (ANA - Aeroportos de Portugal, S.A.)

VOGAL: Pedro Costa Ferreira (APAVT – Associação Portuguesa das Agências das Viagens e Turismo

VOGAL: António Marques Vidal (APECATE – Associação Portuguesa das Empresas de Congressos,
Animação Turística e Eventos)

VOGAL: Paulo Moura (ARAC – Associação dos Industriais de Aluguer de Automóveis sem Condutor)

VOGAL: Manuel Proença (Hoti Hotéis, SGPS, S. A.)

VOGAL: Miguel Frasquilho (TAP, Transportes Aéreos Portugueses, S. A)

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

PRESIDENTE: José Theotónio (Grupo Pestana, SGPS, S. A)

VICE-PRESIDENTE: Adília Lisboa (ARHCESMO – Associação Regional da Hotelaria de Cascais, Estoril,
Sintra, Mafra e Oeiras)

SECRETÁRIO: Carlos Morais (Associação Turismo dos Açores – Convention and Visitors Bureau)

CONSELHO FISCAL

PRESIDENTE: Jorge Rebelo de Almeida (Vila Galé - Sociedade de Empreendimentos Turísticos, S. A.)

VICE-PRESIDENTE: António Fernandes (ACIF - Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de
Comércio e Indústria da Madeira)

VOGAL: Eduardo Miranda (ALEP – Associação de Alojamento Local)

Clique para ver mais: CTP
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JORNAL ECONÓMICO

01/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • NUNO MIGUEL SILVA

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 0

“O mercado português é estratégico para nós”
Luigi Stefanelli revela que, em 71 anos, a empresa nunca tinha parado todos os navios.
Mas as reservas de passageiros portugueses estão a aumentar
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JORNAL ECONÓMICO

01/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 44

PROGRAMA • ECONÓMICO

MADEIRA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • RUBEN PIRES

FAV: 4

AVE: € 2780

REACH: 0

Certificados sanitários vistos como boa medida para relançar
turismo
Possibilidade de reabertura do Reino Unido pode levar ao relançamento da atividade
hoteleira a partir de maio
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EXPRESSO

01/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 0

O adeus às quarentenas nas viagens
A abertura de fronteiras promete acelerar à medida que avançam as vacinas.
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JORNAL DO ALGARVE

01/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: 0

Elidérico Viegas "bate com a porta" na AHETA
O líder da maior associação hoteleira do Algarve justificou esta segunda-feira a sua
demissão com a “falta de solidariedade institucional” da restante direção

28/40



PUBLITURIS

01/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: 0

Turismo em alta só lá para 2023, diz CFP
Sendo um dos setores que mais sofre com a pandemia, o Conselho das Finanças Públicas
admite que o turismo será um dos que mais tarde recuperará para níveis pré-COVID-19.

Segundo as projeções macroeconómicas e orçamentais para o período 2021-2025 do Conselho das
Finanças Públicas (CFP), a indústria do turismo só recuperará em 2023.

Se globalmente, o CFP, num cenário de políticas inalteradas, aponta para um crescimento de 3,3% este
ano, seguido de uma recuperação mais expressiva em 2022 (4,9%) e de crescimento em torno de 2%
nos restantes anos de projeção (até 2025), as estimativas apontam para que o PIB deverá recuperar o
nível pré-pandemia no decurso de 2022.

Contudo, o CFP avisa que “estas projeções apresentam um grau de incerteza ainda particularmente
elevado, estando sujeitas a riscos, direta ou indiretamente relacionados com a evolução da situação
pandémica, na sua maioria de natureza descendente, não se podendo excluir em definitivo a hipótese da
COVID-19 persistente, nem as suas implicações económicas. Mesmo em cenários pandémicos menos
extremos, de ressurgência de surtos ocasionais, o CFP admite que “não se pode afastar a possibilidade
de alterações comportamentais a nível global por parte dos consumidores que continuem a afetar os
sectores mais dependentes da interação pessoal, mesmo na ausência de confinamentos legalmente
decretados”. E neste particular, o CFP destaca que o peso do sector do turismo na economia portuguesa
“amplia a exposição da nossa economia a esse risco”.

Assim, a retoma da atividade económica no curto prazo reflete sobretudo a dinâmica do consumo
privado e das exportações em volume, estimando as projeções macroeconómicas e orçamentais do
CFP que “a recuperação das exportações acompanhe a recuperação da procura externa dirigida a
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Portugal, com ganhos de quota de mercado até 2023”.

Por isso mesmo, a entidade liderada por Nazaré da Costa Cabral antecipa uma dinâmica” mais modesta
na recuperação das exportações de serviços, associada a uma conjuntura mais adversa no sector do
turismo, na perspetiva de prevalência de restrições às viagens internacionais no curto prazo”. “Espera-se
que a procura pelos serviços associados ao turismo seja normalizada apenas em 2023, ano em que as
exportações totais em volume recuperam o nível de 2019”, conclui o CFP.

Também no mercado do trabalho, a recuperação lenta do emprego deverá refletir, por um lado, “o
impacto negativo da crise sanitária sobre a evolução perspetivada para os sectores mais expostos aos
contactos pessoais, como a hotelaria, restauração, turismo e atividades recreativas ligadas ao desporto
e entretenimento” e, por outro lado, “o efeito mitigador das medidas de apoio à atividade económica,
em particular o regime de lay-off simplificado, os apoios aos trabalhadores independentes e o recurso ao
teletrabalho”, diz o documento revelado esta quarta-feira, pelo Conselho das Finanças Públicas.
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DN

01/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 822.50

REACH: 0

62% das unidades de alojamento fecharam em fevereiro
Números apontam para quebras de 90% nos hóspedes e dormidas no primeiro mês
completo de confinamento, face ao mesmo mês do ano passado
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DN

01/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS RIBEIRO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 0

Orçamento do Estado assenta em bomba- -relógio de 2,5 mil
milhões em despesas incertas
Não são só os 40 milhões por mês do reforço dos apoios sociais
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DIÁRIO NOTÍCIAS
MADEIRA

01/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 500

REACH: 0

Italianos regressam ao Porto Santo em Junho
LIGAÇÃO A BÉRGAMO SERÁ ASSEGURADA SEMANALMENT E ÀS SEXT AS-FEIRAS POR UM
BOEING 737-800
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JORNAL DE NOTÍCIAS

01/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • PÁGINA 2

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

Uma guerra de palácios | Lançar já o “passaporte covid” é um
descaramento
Por: A Direção | Por: Constança Urbano de Sousa
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EXPRESSO

01/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 0

TAP perde terreno, futuro ditará se o “ataque” é temporário
Com a procura a desacelerar, a pressão sobre as receitas das companhias aéreas é
grande.
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