
DINHEIRO VIVO

05/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PAÍS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: 0

Algarve sofre mais com ausência de turistas. "A situação é muito
dura"
A região algarvia, cuja economia gira quase toda à volta do turismo, é das que mais sente
a crise trazida pela pandemia de covid-19

 

A região algarvia, cuja economia gira quase toda à volta do turismo, é das que mais sente a crise trazida
pela pandemia de covid-19. "A situação é muito dura e os números do desemprego não deixam ter
outra leitura", diz João Fernandes, presidente da Associação de Turismo do Algarve. O Dinheiro Vivo
andou pela região, vazia de visitantes, e falou com a população sobre as dificuldades vividas.

Com as medidas de confinamento impostas atualmente, nomeadamente com o fecho das fronteiras e a
proibição de circulação entre concelhos, "a Páscoa é, neste momento, um período com uma
atividade praticamente inexistente", começa por declarar João Fernandes, o presidente do
Associação de Turismo do Algarve (ATA).

Muito marcada, em anos anteriores, "pelo mercado nacional e espanhol, onde o Algarve chegava a
receber quase um milhão de visitantes", esta é, por força das imposições, uma realidade que não se
verifica agora. No entanto, a expectativa atual é que, "já em abril abra a fronteira com Espanha".
Recordando que, no ano passado esta só abriu no início do verão, João Fernandes afirma que "há aqui
uma oportunidade de começar a trabalhar mais cedo com este mercado".

O Algarve está irreconhecível e os números refletem esta nova realidade. De acordo com os dados do
INE, fevereiro foi o terceiro mês com a maior redução do número de dormidas, sendo que, este foi
apenas ultrapassado pelos meses de abril e maio de 2020, com -97,4% e -95,8% respetivamente.

Ainda referente ao segundo mês do ano, as dormidas de residentes diminuíram 74,8% (-61,0%
em janeiro) e as de não residentes recuaram 94,4% (-87,2% no mês anterior). No que à região
do Algarve diz respeito, esta foi a que, no conjunto dos primeiros dois meses do ano, apresentou a
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maior queda - menos 87,6%.

Com uma economia muito dependente do turismo, os efeitos são alarmantes para todos dele dependem
para subsistir, numa região que apresenta poucas alternativas profissionais.

Reconhecendo toda a fragilidade da restauração, João Fernandes relembra que há atividades que se
encontram totalmente paradas há mais de um ano, como é o caso dos bares, discotecas, eventos de
animação turística ou qualquer outra atividade que seja "de grupo" ou que dependa de um mercado
externo.

"Se o alojamento e a restauração foram muito afetados? Claro que sim. Agora, há atividades
que, infelizmente, sofreram muito mais porque, por imposição legal, estão completamente
fechados há mais de um ano. Há registos mesmo muito difíceis", nota.

Com o verão de 2020 a representar uma "procura razoável dentro das possibilidades", o impacto em
diversas atividades poderia ter sido ainda mais negativo.

"Todos foram muito afetados, mas dentro do setor do turismo, as atividades que envolvem
dinâmicas de grupo, que estão pensadas para o mercado externo, que não se conseguiram
adaptar ao mercado nacional ou que se realizam em espaços fechados, foram as que sofreram
mais", afirma.

O presidente da ATA considera que o golfe é um caso "paradigmático", uma vez que a grande procura da
atividade, em Portugal, é por parte de turistas que provêm do Reino Unido e da Alemanha, dois países
que limitaram bastante os corredores aéreos.

A acrescentar, "o golfe tem um período de atividade muito específico, a primeira fase é de março
a maio, e a segunda é de setembro a novembro".João Fernandes relembra que "a primeira época
foi passada em confinamento, e a segunda não tinha os dois públicos mais importantes",
sublinhado que, por consequência, "foi das atividades mais afetadas".

"A situação é muito dura e os números do desemprego não deixam ter outra leitura", garante.
"Estes traduzem bem o impacto que a pandemia teve na região, é a pior do país, agora, em
termos de recuperação, a expectativa é que, com o plano de vacinação e com medidas menos
restritivas, progressivamente, se vá restabelecendo a procura".

No entanto, João Fernandes faz ainda questão de lembrar que "todas as projeções apontam para
que, não antes de 2023, se possa estar ao nível de 2019. Portanto esta recuperação
progressiva vai ter que ser sempre acompanhada por medidas de apoio às empresas, e é
extremamente importante que estas medidas não caiam porque há procura".

Tavira - Mercado Municipal

Ana Luísa Santana Valente, nascida e criada na cidade de Tavira, vê aos 59 anos uma das maiores
crises a afetar o negócio de venda de peixe que gere sozinha no mercado municipal há mais de 10 anos.
Com um negócio familiar e a trabalhar por conta própria, confessa que a quebra é notória. "Vem muito
menos gente e sente-se mesmo que as pessoas têm muita dificuldade", afirma.
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Se o verão de 2020 e a reabertura do comércio e da restauração trouxeram alguma esperança para
todos aqueles que, direta ou indiretamente, dependem destes setores para subsistir, a queda que se
seguiu foi ainda mais drástica.

Depois dos investimentos e esforços de forma a garantir e provisionar todas as normas de segurança
exigidas, as novas medidas vieram ditar, mais uma vez, o encerramento dos espaços.

Para a região do Algarve o impacto não podia ter sido mais negativo - não só para os que veem os seus
estabelecimentos fechados, mas para todos os que, como é também o caso de Ana Luísa Valente e de
tantos outros, sofrem com esse encerramento.

Fernandina Antunes, de 58 anos, também comerciante de frutas e legumes no mercado de Tavira faz
questão de sublinhar o quanto a pandemia da covid-19 veio fragilizar o negócio e afirma: "perdi muito
com o fecho dos restaurantes, tive de baixar muito os preços".
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A confirmar uma tendência que era já antecipada, Ana Luísa Valente reforça ainda que este foi um dos
fatores que se mostrou crucial. "O fecho dos restaurantes afetou fortemente as vendas.
Relativamente aos preços, não pude baixar nada porque os preços de quem compramos
também não baixaram."

"Eu sou sozinha a gerir isto, é complicadíssimo."

A acrescentar a este que é o principal negócio da comerciante de 59 anos, Ana Luísa conta ainda ao
Dinheiro Vivo que tem outra ocupação, e que nem esta escapou aos efeitos colaterais da pandemia.
"Para além deste trabalho ainda faço limpeza em muitos particulares, fazia em vários sítios e
tinha muitas casas de férias que tomava conta". Motivada também por questões pessoais, a
comerciante explica que atualmente tem a seu encargo "apenas duas casas e uns escritórios".

"Também aqui houve muitas quebras, houve muita gente a vender as casas de férias quando
começou a pandemia e, mesmo as do dia-a-dia que passam agora muito tempo em casa, já não
precisam."

Com a chegada da Páscoa e a aproximação do verão, a época alta da região, o futuro não parece mais
promissor. "Não estou a perspetivar um futuro risonho, mas acho que se devia ouvir mais o "Zé
povinho", afirma Ana Luísa.

Baixa de Faro

Capital da região algarvia e o ponto de entrada mais direto para o sul de Portugal através do aeroporto,
as ruas emblemáticas da baixa de Faro encontram-se agora praticamente desertas. Quem vê o Algarve
nestes dias sente estranheza e um silêncio que se pode mesmo caracterizar como perturbador.
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Marina de Vilamoura

Conhecida pela modernidade, pelo turismo internacional e pela animação, a primeira e a maior marina de
Portugal vive um dos períodos mais amargos em termos de comércio e restauração.

As famosas esplanadas que, por esta altura já se esperavam cheias estão, pelo contrário, mais vazias do
que nunca. Com um sentimento de abandono, a marina de Vilamoura que sempre pareceu pequena para
a multiplicidade de nacionalidades vê-se agora ansiosa para voltar a acolher todos aqueles que
habitualmente lhe dão vida.
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Portimão - Praia da Rocha

Em Portimão, o cenário é ainda mais devastador. A Praia da Rocha, uma das mais emblemáticas praias
da região algarvia, vive agora tempos nunca esperados. A pandemia veio enaltecer o vasto e espaçoso
areal que se estende por mais de um quilómetro e que se encontra agora vazio. Os largos passadiços de
madeira que o acompanham, e ao longo do qual se multiplicam vários negócios, estão igualmente
entregues à imensidão do nada.
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Na avenida superior, que alcança uma vista panorâmica sobre toda esta paisagem, o cenário repete-se.
O comércio local e a restauração que viveram, em tempos, anos de glória, encontram-se, na sua grande
maioria, encerrados.

No centro de uma avenida de portas fechadas, a esperança de quem lá continua é cada vez menor e as
perspetivas de melhores dias ficam para "depois do confinamento", diz Catarina Valuyeva, 49 anos,
gerente de um snack-bar local.
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À frente do negócio há cerca de duas décadas, Catarina refere que "esta é a pior altura de sempre".
"Eu acho que, na Praia da Rocha, sou o único estabelecimento aberto", confessa. A funcionar em
serviço de take-away admite que nem assim compensa. "Não há pessoas. Há muitos dias que saio
daqui a zeros, nem jornais vendo".

Atualmente sozinha, viu-se obrigada a dispensar, em setembro, todos os funcionários. "Eu estou aqui
porque em casa não faço nada, eu sou gerente, não tenho direito a fundo desemprego, só tenho
o apoio da quebra de faturação."

Sem pagar renda desde julho "por acordo com o senhorio que percebe a situação e é acessível a
esse ponto", conta que, ainda assim, não só terá, como faz questão de pagar tudo o que ficou para
trás.

A Páscoa era quando se começavam a sentir os primeiros sinais de enchentes futuras. "Abrir compensa
sempre. Eu tenho as despesas na mesma, portanto, compensa sempre."

Quanto às alternativas e às ajudas, estas teimam em não aparecer. "Para mim o lay-off foi a maior
asneira que eu fiz. Tirou-me muito dinheiro, foi brutal." Com um claro desânimo, afirm que, "só
compensa para as grandes empresas, para os pequenos não. Isto não é para os pequenos.
Esqueceram-se completamente das microempresas".

E como se vive no Algarve?

Com ou sem turismo, os testemunhos convergem na certeza de que em termos de custo de vida, tudo
se mantém. "Os preços não desceram, principalmente no que respeita às compras do dia-a-dia",
afirma Ana Luísa Valente.

Já Catarina Valuyeva conta ao Dinheiro Vivo que, em Portimão, a inflação dos preços no aluguer de
alojamento é cada vez mais notória. "Os empregados que tinha aqui têm todos apartamentos
alugados e os preços subiram drasticamente. Não sei de onde é que as pessoas tiram estes
preços. É impossível simplesmente, aqui os preços são terríveis."

Uma luz ao fundo do túnel?

O futuro é incerto e a esperança por dias melhores é notoriamente mais escassa. Cada renovação do
Estado de Emergência é mais uma derrota para todos os que veem os seus esforços resumidos a muito
pouco. "Ainda há muita gente que não pensa nem nunca há de pensar nos outros e nós é que
vamos sofrendo", desabafa a comerciante tavirense. No entanto, o espírito de solidariedade de Ana
Luísa não deixa de falar mais alto e confessa que faz o que pode para ajudar quem mais precisa. "Tudo
o que não vendo não se desperdiça. Dou sempre a alguém que sei que precisa, conhecidos,
vizinhos. Nada vai para o lixo".

Ainda assim, o instinto de subsistência e perseverança mantém-se. "Estamos cá a espera. Se eu
fechar isto e sair daqui não tenho sítio para onde ir trabalhar, retiraram daqui tudo, não há
limpezas, não há fábricas, não há opções", ressalva a gerente portimonense.

A evolução da atual situação avizinha-se ainda incerta. No entanto, ainda que o desconfinamento esteja
a ser feito a "conta-gotas", traz um sentimento de esperança ao sul do país.
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CORREIO DA MANHÃ

03/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 47

PROGRAMA • A FECHAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Discurso Direto
“ESPERAMOS UM VERÃO MELHOR QUE O ANTERIOR”
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PORTO CANAL

05/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 4580

REACH: 0

Falta de turistas espanhóis e nacionais na Páscoa é "machadada"
no Turismo
Falta de turistas espanhóis e nacionais na Páscoa é "machadada" no Turismo

Falta de turistas espanhóis e nacionais na Páscoa é "machadada" no Turismo
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PÚBLICO

05/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ROSA SOARES

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 0

Esplanadas obrigadas a fechar às 13h aos fins-de-semana e
feriados
O desconfinamento que hoje começa é muito limitado e exclui a tarde de sábado e
domingo.
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TVI

05/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 152223

REACH: 0

Algarve é a Região com maior transmissão do vírus
Algarve é a Região com maior transmissão do vírus

Algarve é a Região com maior transmissão do vírus
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SIC

05/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 128088

REACH: 0

No Algarve, os surtos na construção civil serão os responsáveis
pela subida da taxa de incidência e do índice de
transmissibilidade
No Algarve, os surtos na construção civil serão os responsáveis pela subida da taxa de
incidência e do índice de transmissibilidade

No Algarve, os surtos na construção civil serão os responsáveis pela subida da taxa de incidência e do
índice de transmissibilidade
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TVI

05/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 126853

REACH: 0

As salas dos restaurantes vão permanecer fechadas, mas quem
tiver esplanadas pode usá-las a partir de amanhã
As salas dos restaurantes vão permanecer fechadas, mas quem tiver esplanadas pode
usá-las a partir de amanhã

As salas dos restaurantes vão permanecer fechadas, mas quem tiver esplanadas pode usá-las a partir de
amanhã
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JORNAL I

05/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Fogo em hostel na Baixa de Lisboa deixa nove turistas feridos
Dois estrangeiros tiveram de ser hospitalizados.

Um incêndio num hostel na rua dos Douradores, na Baixa de Lisboa, causou ferimentos, este domingo de
madrugada, em nove turistas estrangeiros que lá estavam alojados.

Dois dos feridos tiveram mesmo de ser hospitalizados, um devido a queimadura e outro por inalação de
fumo, os restantes receberam assistência médica no local, segundo o Correio da Manhã.

O fogo deflagrou, pelas 3h20 deste domingo, no edifício do hostel Vistas de Lisboa e mobilizou 25
operacionais. No edifício encontravam-se 15 pessoas, tendo sido todas retiradas.

As causas do incêndio continuam por apurar.

18/79



PÚBLICO

05/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 0

O turismo no seu labirinto
Por: Miguel Coelho, Professor auxiliar na Universidade Lusíada
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CORREIO DA MANHÃ

05/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • WILSON LEDO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 0

TAP com problemas a vender novos destinos
TAP quis passar risco para operadores, propondo lugares para destinos onde já atuam
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DN

05/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Museu do Holocausto do Porto abre hoje portas e tem entradas
gratuitas até junho
O "primeiro" Museu do Holocausto na Península Ibérica funcionará nos dias úteis, entre
as 14:30 e as 17:30. No espaço, os visitantes poderão ver uma reprodução dos
dormitórios de Auschwitz, um memorial da chama, fotografias e ecrãs exibindo filmes
reais sobre o antes, o durante e o depois da tragédia.

O Museu do Holocausto, tutelado por membros da Comunidade Judaica do Porto, cujos pais, avós e
familiares foram vítimas dos nazis na Segunda Guerra Mundial, abre esta segunda-feira ao público e tem
entradas gratuitas até junho.

O "primeiro" Museu do Holocausto na Península Ibérica funcionará nos dias úteis, entre as 14:30 e as
17:30, adiantou à Lusa a organização do espaço museológico.

O museu terá acesso livre até junho e obedecerá a "rigorosas" medidas de segurança, acrescentou.

No espaço, os visitantes poderão ver uma reprodução dos dormitórios de Auschwitz (campo de
concentração), assim como uma sala de nomes, um memorial da chama, cinema, sala de conferências,
centro de estudos, corredores com a narrativa completa e, à imagem do Museu de Washington (Estados
Unidos da América), fotografias e ecrãs exibindo filmes reais sobre o antes, o durante e o depois da
tragédia.

O Museu acolhe também documentos e objetos deixados pelos refugiados na Sinagoga do Porto durante
a Segunda Guerra Mundial.

No espaço, retrata-se "a vida judaica antes do Holocausto, o nazismo, a expansão nazi na Europa, os
guetos, os refugiados, os campos de concentração, de trabalho e de extermínio, a Solução Final, as
marchas da morte, a libertação, a população judaica no pós-guerra, a fundação do Estado de Israel,
vencer ou morrer de fome, os justos entre as nações".
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Ao longo da tarde de hoje, este novo equipamento cultural acolherá um concerto da Orquestra Clássica
do Centro com peças relacionadas com a temática do Holocausto.

"São esperados milhares de turistas no verão e cerca de 10 mil alunos de escolas ao longo do ano",
revela Josef Lassmann, membro da Comunidade Judaica do Porto, citado na nota de imprensa.

O museu irá investir no ensino, na formação profissional de educadores, bem como na promoção de
exposições, encorajando e apoiando a investigação.

O próximo curso para professores está agendado para 20 de setembro e conta com a presença de
sobreviventes do Holocausto e de representantes de outros museus do holocausto do mundo.

"A construção do Museu do Holocausto no Porto contou com um donativo substancial de uma família
sefardita portuguesa do Sudeste da Ásia que foi vítima de um campo de concentração japonês durante a
Segunda Guerra Mundial", referiram responsáveis da Comunidade Judaica do Porto.

Em 2013, a Comunidade Judaica do Porto partilhou com o Museu do Holocausto de Washington todos
os seus arquivos referentes a refugiados que passaram pela cidade portuense.

Estes arquivos, agora regressados à cidade, incluem documentos oficiais, testemunhos, cartas e
centenas de fichas individuais.

No museu estarão ainda expostos dois Sifrei Torá (rolos da Torá) oferecidos à sinagoga do Porto por
refugiados que chegaram à cidade com as suas vidas desfeitas.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

05/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • BREVES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 0

Ajuda à Air France tem aval | Fronteiras fechadas até 15
Ajuda à Air France tem aval | Fronteiras fechadas até 15
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ECONOMIA ONLINE

05/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Paula Amorim investe 10 milhões em hotel de luxo na Avenida da
Liberdade
A empresária vai inaugurar um hotel de luxo em Lisboa, estreando-se, assim, no setor
hoteleiro. JNcQUOI House deverá ser inaugurado no início de 2023.

A empresária Paula Amorim vai investir cerca de dez milhões de euros num hotel na Avenida da
Liberdade, em Lisboa, onde já espaços de restauração e de retalho, avança o Expresso. Mas, ao mesmo
tempo, vai desfazer-se das três lojas de luxo que tem na mesma rua.

Vai chamar-se JNcQUOI House, está atualmente em construção e deverá ser inaugurado em 2023. De
acordo com a informação adiantada por Paula Amorim ao Expresso, este boutique hotel terá 21 quartos
e um “ambiente único e sofisticado”.

O ECO sabe que o Grupo Amorim Luxury é apenas arrendatário do imóvel, uma vez que o mesmo é
propriedade do fundo holandês ProWinko. O edifício, localizado no número 189 da Avenida da Liberdade,
foi outrora o Veneza Inn Lisbon, que entretanto encerrou portas. Uma vez concluído o hotel de Paula
Amorim, o atual edifício laranja vai tornar-se azul, apurou o ECO, tal como mostra o esquema de
imagens seguintes.

Em linha com esta abertura, o Grupo Amorim Luxury vai, em contrapartida, desfazer-se das três lojas de
vestuário de luxo que detém na Avenida da Liberdade. A Fashion Clinic, no Forum Tivoli e ainda a Gucci,
que abriu portas no verão de 2020, vai passar a ser assumida pela própria marca, enquanto o espaço da
Dolce&Gabanna, que abriu ao público em abril de 2020, deverá passar para as mãos de uma “reputada
marca de luxo internacional”, adiantou Paula Amorim ao Expresso.

Todos os membros do Clube JNcQUOI terão “acesso privilegiado a todos os espaços do Amorim
Luxury”, onde se incluem as lojas, os restaurantes, o hotel e também a Herdade da Comporta, adiantou
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a empresária. A este investimento somam-se 22 milhões que o Grupo Amorim Luxury está a fazer na
mesma avenida, sobretudo na moda e restauração. Por todo o país, em carteira, estão cerca de 450
milhões de euros em investimentos.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

05/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • CONVERSA CAPITAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ALEXANDRA MACHADO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 0

Estado devia ter minoria de bloqueio na ANA e na REN
O Estado devia acautelar uma minoria de bloqueio em algumas empresas que foram
privatizadas, como a ANA e a REN. E também nas águas, caso decida pela privatização
das concessões. Já na TAP, Luís Todo Bom é contra a intervenção
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VISÃO

04/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Covid-19: Companhias britânicas pedem fim de restrições nos
voos internacionais
Os administradores de várias companhias aéreas que operam no Reino Unido apelaram
ao primeiro-ministro, Boris Johnson, para que dê "luz verde" em maio aos voos
internacionais para impulsionar a economia britânica

Segundo noticia hoje o jornal The Sun, administradores da British Airways, EasyJet, Jet2.com, Loganair,
Ryanair, Tui e Virgin Atlantic enviaram uma carta a Johnson para solicitar o regresso imediato de voos
para o estrangeiro, uma vez que, atualmente, os britânicos estão proibidos de fazer férias fora do Reino
Unido.

“Não pode haver recuperação económica sem a aviação e estamos confiantes de que temos as
ferramentas para permitir um início seguro e confiável das viagens aéreas em maio”, escreveram os
representantes das companhias aéreas.

“Acreditamos que os passageiros vacinados não devem estar sujeitos a restrições de viagem e que o
teste à covid-19 pode diminuir as barreiras para viajar”, acrescentaram.

O Governo não tomou uma decisão sobre voos para o estrangeiro, mas deixou claro que não será antes
de 17 de maio.

Segundo os meios de comunicação social, essas viagens estarão sujeitas a um sistema de “semáforos”,
nos quais cada país será listado em vermelho, amarelo ou verde, em função do risco de contágio e do
estado de vacinação nesses destinos.

Pessoas que viajam para países em “verde” não terão de entrar em quarentena no regresso ao Reino
Unido, mas no caso de um território em “amarelo” e os que estiveram num destino em “vermelho”
terão de cumprir um período de isolamento de dez dias em hotéis designados pelo Governo.

NL // PNG
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JORNAL DE NEGÓCIOS

03/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Dona do Zmar na Zambujeira do Mar declarada insolvente
A Multiparques foi declara insolvente pelo juízo de Odemira. Os credores têm até 12 de
abril para reclamarem o seu dinheiro.

Lusitani, que se assume como sociedade de titularização de créditos, e que pertence ao universo do
fundo KKR. Esta entidade, conforme o Negócios noticiou, ficou com uma participação no Zmar, no
âmbito da insolvência da antiga dona, a Cravex, empresa que faliu e que tinha como principal ativo uma
participação de 56,6% na Multiparques A Céu Aberto, dona do Zmar e responsável pela exploração do
parque de campismo da Zambujeira do Mar.  Agora é a própria Multiparques que entra em insolvência. A
Multiparques tem capital da Ares Lusitani e de Francisco Mello Breyner, que já teve a totalidade da
Multiparques, mas que, conforme noticiou o Negócios, passou a deter os remanescentes 43,4%. A Ares
ficou com os 56,6% da Multiparques.  E é a Multiparques que entrou em insolvência em março deste
ano, a pedido da Ares Lusitani. Na lista de credores surgem a AICEP, a Booking.com, o Turismo de
Portugal, a Iberdola e o Novo Banco. Os valores dos créditos não foram ainda revelados. A insolvência
foi declarada ao fechar do pano do dia 10 de março.  Leia Também Alentejano Zmar Eco Resort nas
mãos de fundo abutre Segundo o edital do tribunal, "no dia 10-03-2021, pelas 23h43m, foi proferida
sentença de declaração de insolvência do(s) devedor(es): Multiparques A Céu Aberto - Campismo e
Caravanismo Em Parques, S.A., NIF - 507642260, Endereço: Z. Mar – Eco Camping Resort, Herdade A-
De-Mateus, Odemira, 7630-236 Odemira, com sede na morada indicada". Os credores têm agora até 12
de abril para se apresentarem à insolvência, para tentar a reaver algum crédito que seja considerado. E a
assembleia de credores está prevista para 27 deste mês. "É designado o dia 27-04-2021, pelas 14:00
horas, para a realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relatório, podendo
fazer-se representar por mandatário com poderes especiais para o efeito", lê no editar do tribunal,
consultado pelo Negócios. Leia Também Zmar Eco Camping custou 30 milhões mas a dona só vale 2,6
milhões em leilão Também a Deco já alertou para esta insolvência, lembrando que "o

Pedro Pidwell. Associação de Defesa dos Consumidores disponibiliza uma minuta de reclamação de
créditos.
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RTP 1

03/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 99754

REACH: 0

O cenário é semelhante por todo o país, não há viagens, não há
turistas com o confinamento e as fronteiras encerradas, as ruas
estão praticamente vazias
O cenário é semelhante por todo o país, não há viagens, não há turistas com o
confinamento e as fronteiras encerradas, as ruas estão praticamente vazias

O cenário é semelhante por todo o país, não há viagens, não há turistas com o confinamento e as
fronteiras encerradas, as ruas estão praticamente vazias
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SIC

03/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 768525

REACH: 0

Hotelaria é sem dúvida dos setores mais afetados pela pandemia
em Lisboa
Hotelaria é sem dúvida dos setores mais afetados pela pandemia em Lisboa

Hotelaria é sem dúvida dos setores mais afetados pela pandemia em Lisboa
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SUL INFORMAÇÃO

03/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CULTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: 0

Monumentos do Algarve reabrem na segunda-feira
Na segunda-feira, a entrada é gratuita, mas há mais novidades
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A Fortaleza de Sagres, a Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe (Vila do Bispo) e as Ruínas
Romanas de Milreu (Faro) vão reabrir as suas portas ao público esta segunda-feira, dia 5 de
Abril, depois de mais de dois meses encerrados.

«Para celebrar a reabertura ao público dos monumentos afetos à Direção Regional de Cultura do Algarve
(DRCAlg) e incentivar a visita a este espaços, foi aprovada a gratuitidade nas entradas no dia 5 de Abril,
sendo que a Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe estará excecionalmente aberta na segunda, já que
este é o dia de encerramento semanal. Em Milreu, os visitantes podem falar com os conservadores–
restauradores que estão a trabalhar nos mosaicos», anunciou a DRCAlg.

Esta não será a única “borla” que esta entidade vai dar ao público. A partir de segunda-feira, « entrada
aos domingos e feriados é gratuita para residentes em território nacional durante todo o dia
(anteriormente era apenas até às 14 horas)».

«A entrada nestes monumentos passa a ser gratuita para os Bombeiros Voluntários portugueses, assim
como para estudantes do ensino profissional e superior nas áreas das áreas histórico-artísticas e do
turismo, património e gestão cultural», acrescenta a Direção Regional de Cultura do Algarve.

Além de outros já em vigor, «mantém-se os acessos gratuitos para os antigos combatentes do ultramar
e respetivos viúvo ou viúva, cidadãos portugueses e da União Europeia em situação de desemprego,
para todos os cidadãos residentes em território nacional, que no ano civil, perfaçam 18 anos, bem como
para os residentes no município onde se situa o monumento».

Todos os monumentos são ao ar livre, «reunindo as condições de segurança para que crianças e adultos
desfrutem dos seus espaços e fiquem a conhecer melhor o nosso património».

Isso não impede que tenham de ser cumpridas algumas regras: Assim, «o distanciamento e o uso de
máscara são obrigatórios e a desinfeção frequente das mãos recomendada».

Os três monumentos têm a garantia de segurança atribuída pelo Turismo de Portugal através do selo
“Clean & Safe” e seguem as regras de funcionamento constantes da Orientação 028/2020, da DGS.

Enquanto vigorar, em território nacional, a obrigação de recolhimento a partir das 13h00, aos sábados e
domingos, os monumentos apenas funcionarão durante o período da manhã, até às 12h30.
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Todas as informações sobre os monumentos do Algarve estão disponíveis online.
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NIT

03/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • FORA DE CASA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1175

REACH: 0

O ecoturismo do Algarve que é a definição de sossego e imersão
na natureza
T em um galinheiro, horta, uma sala de cortiça, um haman, produtos naturais, peixe do
mar, passeios na Ria Formosa: um sonho.

Provavelmente não há quem não tenha já pensado nas próximas férias. As diferentes empresas do setor
incentivam à marcação de dias por este mês, o tempo aqueceu subitamente, a situação pandémica
parece estar a melhorar e é quase inevitável que passemos parte do tempo livre à procura daquele hotel
ou turismo rural para onde escapar assim que possível.

Na hora da escolha, tudo depende muito dos gostos e preferências, mas há lugares que são quase
consensuais. A Companhia das Culturas e´ um deles. Trata-se de um ecoturismo sustenta´vel e
orga^nico localizado no extremo sueste do Algarve, perto da Reserva Natural de Castro Marim e de
algumas das melhores praias da região.

O cena´rio do interior e detalhes deste hotel e´ de luxo, mas na~o aquele ao qual estamos habituados a
associar quando pensamos em alojamento turí stico. Aqui, ale´m da horta e do galinheiro que fornecem
o restaurante (atualmente ainda fechado), ou os jardins junto a`s piscinas, a propriedade com 40
hectares feitos de pinheiros mansos, cortic¸a e alfarroba, damasco e figo, oliveiras e laranjeiras, é
sobretudo um espaço para os amantes da natureza.

Neste lugar, explicam os responsáveis, pode passear, encontrar recantos para descansar, ler um livro,
fazer um piquenique ou dormir uma sesta. É também um dos dez melhores turismos rurais de
Portugal, segundo uma eleição recente da revista “Forbes”.

De acordo com as informações prestadas à NiT pelos donos do espaço, o arquiteto Pedro Ressano
Garcia foi o responsável pela recuperação de uma quinta antiga onde existem ainda workshops de arte,
design, arquitetura e dança.

Como alojamento, a unidade tem oito quartos: duas suites e seis quartos duplos, além de alguns
apartamentos. Certas particularidades marcam a decoração dos quartos, que são todos diferentes. O
quarto oito, por exemplo, além de um pátio privado, tem anjos barrocos nos puxadores. E o quarto
cinco tem uma parede original de taipa na entrada e um armário desenhado em exclusivo para este
espaço. A antiga garagem da máquina debulhadora é agora uma Cork Box (uma sala forrada a cortiça)
onde pode ver um filme ou ouvir música. O antigo lagar da quinta transformou-se num salão com uma
biblioteca e um bar.

Os anfitriões são Eglantina Monteiro e Francisco Palma Dias. Ela viveu em França, Inglaterra, Senegal e
Brasil, é antropóloga e desenvolve um trabalho curatorial com objetos e estéticas de universos culturais
distintos, em diferentes instituições. Ele ajudou a introduzir o ioga em Portugal no fim dos anos 70 e foi o
mentor dos restaurantes Le Paradoxe (Bruxelas, 1972) e Terraço do Finisterra (Lisboa, 1980).

O ecoturismo, explicam, nasceu da vontade de ambos em não deixarem morrer a história presente nos
mais de 2000 metros quadrados da antiga Casa Agrícola da família de Francisco, que ao longo de cinco
gerações contribuiu para o desenvolvimento agrícola da pequena aldeia de São Bartolomeu e seus
habitantes. “As mesmas que hoje fornecem os seus produtos à Companhia das Culturas, num perpetuar
do elogio ao que é regional como fonte de sustentabilidade local”, explicam os responsáveis do espaço.

Quando Francisco e Eglantina se mudaram para São Bartolomeu, observaram que toda a herança
natural, aliada ao que restava da antiga Casa Agrícola, era de uma riqueza incomparável. Como os
próprios dizem, eram “ricos em ruínas”. Convidaram o arquiteto Pedro Ressano Garcia a projetar aquilo
que viria a ser a Companhia das Culturas e em 2008 abriram portas.
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Ano após ano, das ruínas de antigos currais, vacarias e abrigos para os moirais foram nascendo
os quartos e suites, um restaurante, uma biblioteca, com particular incidência nos ecossistemas,
geografias, gastronomia e arte, salas de estar. Da enorme garagem da máquina debulhadora fez-se
então a Cork Box, um enorme quadrado forrado a cortiça onde também pode desfrutar de aulas de ioga
à terça-feira e sábado incluídas na estadia.

O ovil foi transformado em quatro apartamentos, um térreo (no antigo lagar de azeite) e três duplex;
bem como num haman único, uma espécie de sala de banho turco que oferece tratamentos de bem-
estar e beleza com óleos essenciais biológicos produzidos pela Unii e Pharmaplant.

Aqui, não há televisão nem música ambiente: a Companhia das Culturas pretende proporcionar estadias
de contemplação, recolhimento, partilha e relaxamento. No restaurante, quando ele reabrir, tudo é de
produção própria ou da vizinhança, e o peixe é da praia.

Os visitantes podem acompanhar algumas das atividades da quinta, da horta à capoeira, à apanha da
fruta ao longo do ano; podem ainda fazer trilhos, participar em retiros, praticar ioga, partir em passeios
acompanhados pelas salinas artesanais de Castro Marim, passear de barco na Ria Formosa. Os preços
começam nos 90€ por noite, dependendo da época e tipologia, podendo chegar aos 400€. As reservas
podem ser feitas online. De seguida, carregue na galeria para conhecer melhor este incrível alojamento
no Algarve.
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JORNAL I

03/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: 0

Prémios do turismo perdem brilho após polémica
Depois da acusação de Elidérico Viegas sobre o facto de os prémios serem comprados, o
que levou à sua demissão da AHET A, foram conhecidos novos nomeados para a nova
edição.
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Madeira, TAP, Aeroporto de Lisboa, Passadiços do Paiva, Lisbon Cruise, Fragas de São Simão, Turismo de
Portugal, Monte Santo Resort, Centro de Congressos do Algarve, Portugal Deluxe, Dark Sky Alqueva são
alguns dos nomeados da nova edição dos World Travel Awards e que foram conhecidos na semana em
estalou a polémica em torno dos prémios comprados. Mas a lista não fica por aqui. Portugal integra os
nomeados a vários galardões, como Destino de Turismo de Aventura, Líder da Europa ou Principal
Destino da Europa. Já o Algarve aparece na categoria Principal Turismo de Praia da Europa. Como
Destino de Férias a lista conta com Lisboa e Porto e Lisboa volta a estar na categoria de Destino de
Cidade Líder da Europa.

Nomeações essas que perderam o brilho, depois das declarações de Elidérico Viegas. «Em relação a
esses prémios só nós é que os conhecemos, o resto do mundo não sabe. São eleições feitas por
entidades privadas que se regem por princípios económicos, de rentabilidade económica e, como tal,
pagamos e ficamos no lugar que queremos. 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 frase foi dita por Elidérico Viegas em entrevista ao i. A
afirmação do agora ex-presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos Do Algarve
caiu que nem uma bomba junto dos mais variados responsáveis do setor, que recusam a veracidade da
afirmação.

No dia seguinte, Elidérico Viegas anunciou a sua demissão, algo que veio a consumar dois dias depois. O
responsável explicou que a sua decisão «fundamenta-se na falta de solidariedade institucional dos
restantes membros da direção, face à discordância de declarações» prestadas ao i, «por serem verdade
e do conhecimento público».

E a verdade é que são mesmo do conhecimento do público. Quem o garante são vários responsáveis e
empresários do setor que, por medo de represálias como as que sofreu Elidérico Viegas, preferiram não
dar a cara. Ainda assim, contam toda a verdade na primeira pessoa.

«Quer ganhar a nomeação de melhor destino? Pague 500 libras e vai ver que aparece no site da
organização como nomeado. Quer ganhar o prémio? Então tem de negociar com eles o valor. É simples
e é assim que funciona. Depois pode ter uma moldura na câmara, no seu hotel, restaurante, praia ou
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campo de golfe, entre muitas outras categorias», disse um destacado empresário. Exemplos não faltam:
«Como é possível um hotel no Algarve ter sido o melhor da Europa durante seis anos?», diz,
acrescentando que só «quem não conhece o velho continente é que pode achar isso».

No entender de outro empresário, estas nomeações representam «não só uma vergonha, como
também são muito prejudiciais porque criam complacência. Mostra que Portugal é dos países que tem
mais prémios em vez de fazer campanhas promocionais como deve fazer». E aponta o dedo aos
empresários do setor. «Preferem embandeirar em arco estes prémios, em vez de quererem confrontar
o lado oficial que apoia esses prémios».

Quem não ganhou ou ficou perto disso na edição do ano anterior paga 399 libras no caso dos prémios
nacionais, ‘selos de qualidade’ que também são atribuídos pelos WTA e 499 libras (583 euros) no caso
desta competição europeia. Esta inscrição dá direito a banners para os sites e botões para promover e
facilitar a votação, um ‘Digital Nominee Pack’ que a empresa refere no seu website ter um valor de 299
libras.

Já por 400 libras (467 euros) os vencedores podem adquirir o ‘Digital Winner Pack’, que inclui o
certificado de vitória que pode ser «impresso, emoldurado e exposto» e por 650 libras (760 euros) o
troféu de 2,4 quilos com um globo, a imagem marca dos prémios, para exibir em «recepções de hotéis,
escritórios e expositores de troféus».

Quanto aos vencedores, são oferecidos preços especiais na compra de anúncios na revista Best in Travel
e até artigos para «celebrar a conquista com figuras centrais da indústria e influencers de todo o globo».
Já mil libras custa um artigo especial no site breakingtravelnews.com.

E a entrega? No ano passado, por causa da pandemia, a 27.ª edição foi em formato virtual. Mas, apesar
dos custos da participação terem sido menores do que nas edições anteriores presenciais, nem online a
participação foi gratuita. Por 750 libras (mais 822 euros), o pacote bronze permitia aos vencedores ter
uma apresentação virtual no encontro. Já o pacote de prata, por 1250 libras (perto de 1.500 euros),
incluía anda o troféu com inscrição e um anúncio de uma página. Por 1.750 euros (cerca de dois mil
euros), o pacote dourado inclui uma entrevista da vitória, além dos restantes itens. Por 3000 libras (mais
de 3.500 euros), o pacote de platina, com uma placa perfeita «para colocar no exterior de instalações,
lobbies, receções e salas de encontros – na realidade em qualquer sítio em que queira que o público veja
que foi votado como o melhor dos melhores«, lê-se no site dos prémios WTA.

Em 2019, a gala europeia teve lugar num hotel da Madeira. O bilhete para um participante mais
convidados começava nos mil euros. Uma mesa de dez pessoas, o pacote mais avançado, custava 5 mil
euros, incluindo ainda o troféu, a placa e restantes itens. Segundo o site, esgotaram todos.
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JORNAL SOL

03/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4896

REACH: 0

Prémios do turismo perdem brilho após polémica
Depois da acusação de Elidérico Viegas sobre o facto de os prémios serem comprados, o
que levou à sua demissão da AHET A, foram conhecidos novos nomeados para a nova
edição.

por Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres Pinto

Madeira, TAP, Aeroporto de Lisboa, Passadiços do Paiva, Lisbon Cruise, Fragas de São Simão, Turismo de
Portugal, Monte Santo Resort, Centro de Congressos do Algarve, Portugal Deluxe, Dark Sky Alqueva são
alguns dos nomeados da nova edição dos World Travel Awards e que foram conhecidos na semana em
estalou a polémica em torno dos prémios comprados. Mas a lista não fica por aqui. Portugal integra os
nomeados a vários galardões, como Destino de Turismo de Aventura, Líder da Europa ou Principal
Destino da Europa. Já o Algarve aparece na categoria Principal Turismo de Praia da Europa. Como
Destino de Férias a lista conta com Lisboa e Porto e Lisboa volta a estar na categoria de Destino de
Cidade Líder da Europa.

Nomeações essas que perderam o brilho, depois das declarações de Elidérico Viegas. «Em relação a
esses prémios só nós é que os conhecemos, o resto do mundo não sabe. São eleições feitas por
entidades privadas que se regem por princípios económicos, de rentabilidade económica e, como tal,
pagamos e ficamos no lugar que queremos. 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 frase foi dita por Elidérico Viegas em entrevista ao i. A
afirmação do agora ex-presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos Do Algarve
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caiu que nem uma bomba junto dos mais variados responsáveis do setor, que recusam a veracidade da
afirmação.

No dia seguinte, Elidérico Viegas anunciou a sua demissão, algo que veio a consumar dois dias depois. O
responsável explicou que a sua decisão «fundamenta-se na falta de solidariedade institucional dos
restantes membros da direção, face à discordância de declarações» prestadas ao i, «por serem verdade
e do conhecimento público».

E a verdade é que são mesmo do conhecimento do público. Quem o garante são vários responsáveis e
empresários do setor que, por medo de represálias como as que sofreu Elidérico Viegas, preferiram não
dar a cara. Ainda assim, contam toda a verdade na primeira pessoa.

«Quer ganhar a nomeação de melhor destino? Pague 500 libras e vai ver que aparece no site da
organização como nomeado. Quer ganhar o prémio? Então tem de negociar com eles o valor. É simples
e é assim que funciona. Depois pode ter uma moldura na câmara, no seu hotel, restaurante, praia ou
campo de golfe, entre muitas outras categorias», disse um destacado empresário. Exemplos não faltam:
«Como é possível um hotel no Algarve ter sido o melhor da Europa durante seis anos?», diz,
acrescentando que só «quem não conhece o velho continente é que pode achar isso».

No entender de outro empresário, estas nomeações representam «não só uma vergonha, como
também são muito prejudiciais porque criam complacência. Mostra que Portugal é dos países que tem
mais prémios em vez de fazer campanhas promocionais como deve fazer». E aponta o dedo aos
empresários do setor. «Preferem embandeirar em arco estes prémios, em vez de quererem confrontar
o lado oficial que apoia esses prémios».

Quem não ganhou ou ficou perto disso na edição do ano anterior paga 399 libras no caso dos prémios
nacionais, ‘selos de qualidade’ que também são atribuídos pelos WTA e 499 libras (583 euros) no caso
desta competição europeia. Esta inscrição dá direito a banners para os sites e botões para promover e
facilitar a votação, um ‘Digital Nominee Pack’ que a empresa refere no seu website ter um valor de 299
libras.

Já por 400 libras (467 euros) os vencedores podem adquirir o ‘Digital Winner Pack’, que inclui o
certificado de vitória que pode ser «impresso, emoldurado e exposto» e por 650 libras (760 euros) o
troféu de 2,4 quilos com um globo, a imagem marca dos prémios, para exibir em «recepções de hotéis,
escritórios e expositores de troféus».

Quanto aos vencedores, são oferecidos preços especiais na compra de anúncios na revista Best in Travel
e até artigos para «celebrar a conquista com figuras centrais da indústria e influencers de todo o globo».
Já mil libras custa um artigo especial no site breakingtravelnews.com.

E a entrega? No ano passado, por causa da pandemia, a 27.ª edição foi em formato virtual. Mas, apesar
dos custos da participação terem sido menores do que nas edições anteriores presenciais, nem online a
participação foi gratuita. Por 750 libras (mais 822 euros), o pacote bronze permitia aos vencedores ter
uma apresentação virtual no encontro. Já o pacote de prata, por 1250 libras (perto de 1.500 euros),
incluía anda o troféu com inscrição e um anúncio de uma página. Por 1.750 euros (cerca de dois mil
euros), o pacote dourado inclui uma entrevista da vitória, além dos restantes itens. Por 3000 libras (mais
de 3.500 euros), o pacote de platina, com uma placa perfeita «para colocar no exterior de instalações,
lobbies, receções e salas de encontros – na realidade em qualquer sítio em que queira que o público veja
que foi votado como o melhor dos melhores«, lê-se no site dos prémios WTA.

Em 2019, a gala europeia teve lugar num hotel da Madeira. O bilhete para um participante mais
convidados começava nos mil euros. Uma mesa de dez pessoas, o pacote mais avançado, custava 5 mil
euros, incluindo ainda o troféu, a placa e restantes itens. Segundo o site, esgotaram todos.
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DINHEIRO VIVO

03/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • FAZEDORES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Turismo Setor trava a fundo, mas startups abrem novos
caminhos
A chegada repentina da pandemia não deu margem para preparação. Mas um ano
depois, há quem tenha aberto portas.
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CORREIO DA MANHÃ

03/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • CORREIO DE HOJE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Jogo (quase) limpo!
Por: Miguel Alexandre Ganhão

47/79



JORNAL DE NOTÍCIAS

03/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • JUSTIÇA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MIGUEL AMORIM

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

Gaia continua atrativa e terá oito hotéis a estrear
Apesar da pandemia, o Município capta investimento, sobretudo no Centro Histórico.
Localização e isenção de taxas da Câmara ajudam
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JORNAL DE NOTÍCIAS

03/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ALEXANDRA INÁCIO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 0

880 milhões de euros em apoios extraordinários desde janeiro
Governo diz que alteração promulgada por Marcelo é “perversa”. Oposição alega que
decisão do Constitucional chegará após o fim das medidas e desafia Costa a apresentar
“Retificativo”
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PUBLITURIS
HOTELARIA

02/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ESPECIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Perspetivas e Constrangimentos Turismo no Algarve 2021 | “O
país tem de ter a coragem de fazer alguma coisa que salve e
consolide o turismo”
Por: PATRÍCIA CORREIA |
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PUBLITURIS
HOTELARIA

02/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ESPECIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Algarve: um destino vencedor num futuro incerto | Turismologia?
Não é preciso | “O Algarve e o turismo estão à beira de um
precipício económico e social sem precedentes”
Por: GILBERTO MARTIN | Por: CARLOS LEAL
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PUBLITURIS
HOTELARIA

02/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • ESPECIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Especial Algarve
Especial Algarve
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EXPRESSO

02/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 785

REACH: 0

Covid-19: Custo do apoio social "dispara" nas autarquias do
Algarve mais dependentes do turismo
O presidente da Câmara de Loulé quantificou em "10 milhões de euros" o impacto no
orçamento camarário das medidas implementadas no âmbito do combate às
consequências socioeconómicas da covid-19.

O custo do apoio social concedido pelas autarquias do Algarve mais dependentes do turismo 'disparou'
devido à quebra na economia resultante da pandemia de covid-19, sobretudo nos três concelhos que
concentram atualmente metade dos desempregados da região.

Segundo dados do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), Albufeira, Portimão e Loulé
somavam em fevereiro 52% dos 33.459 desempregados inscritos na região, com os apoios criados
pelas autarquias e dirigidos às empresas e famílias a terem um forte impacto nos seus orçamentos.

Em Albufeira, os apoios ao "arrendamento" à "alimentação" e "medicamentação" a pessoas mais
carenciadas "aumentaram exponencialmente", revelou à Lusa o presidente da autarquia, a que se
somam, ainda, os apoios criados no âmbito da pandemia.

"Somando tudo o que não se recebeu com aquilo que se despendeu para as ajudas todas, há uma
redução de 17, 18 milhões de euros, num ano [no orçamento]", apontou José Carlos Rolo.

Este valor acabou por afetar as finanças do município que concentra boa parte da oferta hoteleira do
Algarve, o que pode adiar "algumas obras", principalmente "na rede viária", que terão de ficar às espera
de "melhores dias", assumiu.

O autarca manifestou esperança que neste verão, à semelhança do que aconteceu no ano passado, o
"povo português rume ao Algarve, em particular para Albufeira" para passar as suas férias, assim como
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os "vizinhos espanhóis".

"Temos de ser esperançosos no futuro e acho que dentro de um mês temos os turistas a usufruir
daquilo que é o bem do Algarve e de Albufeira", sublinhou.

No entanto, caso a atual situação se mantenha, José Carlos Rolo defende que terão de se "tomar
novamente opções" e não deixar que aconteçam "situações mais gravosas", mantendo "os apoios
sociais às pessoas realmente com necessidade".

Aquele responsável aproveitou para fazer um "apelo" a quem possa estar a passar por necessidades
para que não tenha "vergonha" de algo de que "não é responsável" e frisou que não se pode "deixar que
haja gente com fome em Albufeira".

Já o presidente da Câmara de Loulé quantificou em "10 milhões de euros" o impacto no orçamento
camarário das medidas implementadas no âmbito do combate às consequências socioeconómicas da
covid-19.

Vítor Aleixo revelou à Lusa que, até agora, a crise "mal ou bem, foi gerida com dificuldade" e que o
dispositivo de apoio social do concelho, "apoiado na rede social das Instituições Particulares de
Solidariedade Social (IPSS), juntas de freguesia e entidades descentralizadas do Estado" fez uma gestão
"aceitável" das necessidades.

A preocupação centra-se, agora, na "enorme incerteza" que os próximos meses podem trazer,
justificado pelo "fim das moratórias para muitas famílias, em março, e das empresas, em setembro", o
que gera "muito insegurança e uma enorme preocupação" já que "tudo o que até agora tem sido gerível
se pode complicar", realçou.

O autarca avançou que a autarquia está a "preparar programas", caso seja necessário "reforçar os
apoios", mesmo que para isso seja necessário "adiar investimentos municipais".

Vítor Aleixo realçou, no entanto, que as obras públicas municipais são também um contributo "muito
importante para a manutenção da atividade económica e para manter a empregabilidade", defendendo
que muitas pequenas empresas estão a "segurar os seus trabalhadores" com o investimento que muitas
autarquias "mantêm em curso".

Em relação ao futuro, a Câmara de Loulé irá "reagir em função daquela que for a situação, o
comportamento da economia e dos índices de desemprego e das consequências que isso traz para as
famílias do concelho", conclui.

Com uma diferença pouco significativa relativamente a Loulé, Portimão ocupava, em fevereiro, o lugar de
segundo concelho do Algarve com mais desempregados inscritos na região.

Questionada por escrito pela Lusa acerca do valor dos apoios sociais concedidos desde o início da
pandemia, fonte do município de Portimão, presidido por Isilda Gomes, disse apenas que os apoios
implementados e parte da verba não arrecadada com isenções totalizam quase seis milhões de euros.

Segundo disse à Lusa a delegada regional do Algarve do IEFP, Madalena Feu, dos 33.459 desempregados
inscritos em fevereiro "20% estão no concelho de Albufeira", correspondendo a 6.558 desempregados,
"16% no concelho de Portimão", com 5.291 desempregados, e "16% no de Loulé, mas ligeiramente
inferior a Portimão", com 5.269.

Em "Faro 10%, Silves 8%, em Lagos 7% e Lagoa 6%", acrescentou aquela responsável, acrescentou
aquela responsável, referindo que os pesos dos restantes concelhos do distrito "são residuais".
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RTP 1

02/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 124693

REACH: 0

A partir de hoje há regras mais apertadas para quem entra em
Portugal
A partir de hoje há regras mais apertadas para quem entra em Portugal

A partir de hoje há regras mais apertadas para quem entra em Portugal
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CORREIO DA MANHÃ

02/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 0

Aviação | TAP disponibiliza testes
Aviação | TAP disponibiliza testes
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JORNAL ECONÓMICO

02/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Grupo Olivier volta a receber clientes já a 5 de abril
Olivier prepara-se para abrir faseadamente os seus restaurantes, a começar já na
segunda-feira. O restaurante japonês Yakuza vai mudar para a Avenida da Liberdade.

É já na próxima segunda-feira que os espaços do restaurateur Olivier da Costa começam a reabrir.
Olivier promete uma reabertura faseada .O empresário e Chef prepara-se para abrir a esplanada e o deck
exteriores do Seen by Olivier e do Sky Bar by Seen  a 12 de abril, seguidos do Yakuza Lisboa e Yakuza
Cascais.O grupo assegura, desde já, o cumprimento das medidas de segurança, para salvaguarda dos
clientes e da equipa.“Com a transição do período mais restritivo do confinamento para uma abertura
faseada do setor da restauração, o Grupo Olivier vai abrir as portas dos seus restaurantes a partir de 5
de abril, oferecendo a liberdade de saborear os melhores pratos do grupo Olivier em Lisboa e Porto”, diz
o grupo em comunicado.Com a nova fase do plano de desconfinamento decidido pelas autoridades,
ressurge em serviço de esplanada a foodporn do Guilty Avenida e Guilty Parque das Nações, em Lisboa,
bem como no Guilty Porto. “Será dia de celebração também com os bifes mais suculentos do K.O.B. nas
duas cidades, enquanto, para os amantes dos sabores de excelência levados à mesa, volta a espalhar-se
a magia do melhor do sushi tradicional e de fusão no Yakuza Porto, em plena Avenida dos Aliados”,
explica o grupo Olivier.Este anúncio segue-se às novas regras de desconfinamento aprovadas em
Conselho de Ministros, esta quinta-feira e anunciadas pelo primeiro-ministro. António Costa revelou que
os restaurantes, pastelarias e cafés com esplanada podem reabrir na segunda-feira, com grupos
limitados a quatro pessoas, mas recomenda que se mantenham “todas as cautelas”.“As esplanadas
poderão abrir, mas gostaria de recordar que não pode haver grupos com mais de quatro pessoas e que,
mesmo na esplanada, devemos manter todas as cautelas”, afirmou António Costa, na conferência de
imprensa após o Conselho de Ministros que decidiu avançar com a segunda fase do plano de
desconfinamento, conhecido a 11 de março, no âmbito da pandemia de covid-19.O Grupo Olivier
anuncia que um dos eventos mais aguardados do portefólio de Olivier da Costa será a grande
inauguração do Yakuza Lisboa, marcada para a semana de 19 de abril, agora na nova localização no
AVANI Avenida Liberdade.Antes disso, e também na Avenida da Liberdade, o Seen by Olivier e o Sky Bar
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by Seen retomarão, a partir de 12 de abril, “o ambiente animado e cosmopolita dos seus finais de dia, no
nono piso do hotel Tivoli Avenida Liberdade, com vista privilegiada sobre Lisboa”, revela o grupo de
restauração.Semanas depois, a 3 de maio, será altura para a reabertura em Cascais do restaurante
japonês situado no Sheraton Cascais Resort. “O Yakuza voltará a propor na Quinta da Marinha a fusão
de sabores entre o Oriente e o Ocidente”, avançam.A par de voltarem a acolher os seus clientes, os
espaços de Olivier da Costa continuarão disponíveis para disponibilizar os melhores sabores do grupo em
takeaway e delivery. Ler mais
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