
CORREIO DA MANHÃ

21/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO MALTEZ

FAV: 3

AVE: € 11020

REACH: 66000

Desemprego agrava-se no Algarve e em Lisboa
Crise no setor do turismo fez disparar em 54, 6% os desempregados da região algarvia
inscritos nos centros de emprego
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ECONOMIA ONLINE

21/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Governo recusa relançar Apoiar Restauração apesar das
limitações aos fins de semana
"O Apoiar foi significativamente alterado e alargado desde que foi lançado o Apoiar
Restauração o que, aliás, levou a que este tivesse sido descontinuado após o anúncio do
confinamento", diz Economia.

A generalidade do país entrou esta segunda-feira na terceira fase de desconfinamento e se isso significa
uma reabertura mais generalizada dos restaurantes, a verdade é que se mantém limitações em termos
de horas, nomeadamente a obrigatoriedade de fechar portas às 13h00 aos fins de semana e feriados.
Mas estas limitações não se vão traduzir num relançamento do programa Apoiar Restauração, confirmou
ao ECO fonte oficial do Ministério da Economia.

A AHRESP veio pedir esta segunda-feira que “a medida Apoiar Restauração seja reativada, para que as
empresas possam receber a devida compensação pela grave limitação ao funcionamento, que para
muitos estabelecimentos, são os dias de maior faturação”, defendeu, em comunicado, a associação
liderada por Ana Jacinto. Em causa está a manutenção “das restrições ao horário de funcionamento dos
estabelecimentos, que ficarão novamente forçados a encerrar às 13 horas aos fins de semana e
feriados”, acrescenta a mesma nota.

Mas o Governo não pretende aceder a este pedido da AHRESP porque considera que “o programa Apoiar
foi significativamente alterado e alargado desde que foi lançado o Apoiar Restauração o que, aliás, levou
a que este tivesse sido descontinuado após o anúncio do confinamento e do reforço do Programa”,
explicou ao ECO fonte oficial do Ministério liderado por Siza Vieira.

O Apoiar Restauração foi anunciado por António Costa, em novembro em entrevista à TVI, uma semana
depois de ter anunciado um pacote de medidas que incluía 750 milhões em subsídios a fundo perdido
para as micro e pequenas empresas dos setores mais afetados pela pandemia, nomeadamente a
restauração, o alojamento e o comércio e serviços abertos ao consumidor.
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A decisão de criar este apoio específico surgiu na sequência do recolher obrigatório que foi decretado
nessa altura para 121 concelhos durante dois fins de semana consecutivos. As empresas tinham direito a
um apoio correspondente a 20% do montante da quebra de faturação das empresas, sendo esse valor
calculado com base nos valores inscritos no e-fatura.

Desde cedo, os restaurantes queixavam-se que os apoios eram poucos. “Percebo que não há vontade
de aumentar o défice, mas uma ajuda de 7.500 euros à restauração não chega”, dizia Ana Jacinto em
entrevista ao ECO, em novembro. E, de facto, em fevereiro, a dotação já estava completamente
esgotada e a AHRESP pedia um reforço da dotação de 150 milhões de euros.

Para este apoio continuam a ser elegíveis as PME e não PME (desde que tivessem um volume de
faturação inferior a 50 milhões de euros), estar num concelho com restrições de circulação, ter
contabilidade organizada, ter capitais próprios positivos à data de 31 de dezembro de 2019, para ter
acesso a um apoio a fundo perdido correspondente a 20% da faturação perdida face à média diária dos
fins de semana definidos até 31 de outubro ou 20% do montante da diminuição da faturação dos fins de
semana até 9 de janeiro de 2020.

Para compensar as perdas que sofreram devido à pandemia — por estarem fechados ou com horário
limitado — os restaurantes passaram a recorrer, a partir do primeiro trimestre, ao Apoiar.pt, que os
ressarcia das quebras de faturação do mês (e não apenas dos fins de semana). As candidaturas ao
Apoiar Restauração são cumuláveis com as ajudas a fundo perdido do próprio Programa Apoiar. E,
apesar de terem sido reabertas a 25 de março e prorrogadas até 30 de abril, apenas dizem respeito às
perdas de faturação dos últimos fins de semana de 2020 e nos dois primeiros de 2021. O apoio é
idêntico seja qual for a dimensão da empresa.

Assim, as empresas que têm quebras de faturação superiores a 50%, desde março, passaram a
beneficiar, retroativamente, de uma majoração dos limites dos subsídios, no âmbito do Apoiar.pt, com
os seguintes limites:

7.500 euros, no caso dos empresários em nome individual (sem majoração, o teto está nos 5.000
euros); 18.750 euros, no caso das microempresas (sem majoração, o teto está nos 12.500 euros);
103.125 euros, no caso das pequenas empresas (sem majoração, o teto está nos 68.750 euros);
253.125 euros, no caso das médias empresas e das grandes empresas com volume anual de negócios
igual ou inferior a 50 milhões de euros. (sem majoração, o teto está nos 168.750 euros).

Assim, foi introduzida uma alteração ao nível dos pedidos de pagamento dos apoios que passaram a ser
feitos uma vez por mês e já não uma vez por fim de semana.

A dotação inicial global do Apoiar.pt e do Apoiar Restauração é de 1.100 milhões de euros. As
candidaturas terminam a 30 de abril, ou até que esta dotação esteja esgotada.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

21/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Retoma do tráfego apanhará Lisboa sem novo aeroporto
O regulador da aviação civil avisa que, em 2025, quando se prevê que o tráfego aéreo
volte aos níveis pré-pandemia, os constrangimentos em Lisboa voltarão porque, seja qual
for a solução, não estará pronta a tempo
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PRESSTUR

21/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3355

REACH: -1

CEO da ANA diz que Montijo é a “solução mais rápida” para
expansão aeroportuária de Lisboa
O presidente da Comissão Executiva da ANA Aeroportos disse hoje que a gestora de
aeroportos "não tem interesse económico" numa das soluções para a expansão
aeroportuária em Lisboa em vez de outra, mas que o Montijo é a "solução mais rápida".

O presidente da Comissão Executiva da ANA Aeroportos disse hoje que a gestora de aeroportos "não
tem interesse económico" numa das soluções para a expansão aeroportuária em Lisboa em vez de
outra, mas que o Montijo é a "solução mais rápida".

O presidente da comissão executiva da empresa do grupo Vinci, Thierry Ligonnière, segundo uma notícia
da Agência Lusa citada na imprensa portuguesa, descartou a ideia de eventuais indemnizações e diz que
a ANA vai "colaborar na execução da solução escolhida, seja ela qual for".

"A ANA não tem interesse económico numa solução ou outra", garantiu Thierry Ligonnière, ouvido pela
comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, sobre a construção do novo
aeroporto de Lisboa na Base Aérea n.º 6, no Montijo, cujo pedido foi indeferido pela Autoridade Nacional
da Aviação Civil (ANAC), por falta de parecer positivo de todos os municípios envolvidos.

"Consideramos que Montijo é a solução mais rápida [...] e sem custos para contribuinte, o que não
acontece com as outras opções", acrescentou o presidente da comissão executiva da ANA, que tem um
contrato de concessão com o Estado para exploração aeroportuária no país.

Thierry Ligonnière afirmou que, qualquer que seja a solução, ela terá de ser "reequilibrada através de um
aumento das taxas ou, se isso não for suficiente, o recurso a recursos públicos".

Questionado sobre uma eventual indemnização devida pelo Estado à ANA, o executivo disse que a
empresa é "parceira do Estado português", que é "soberano" na escolha da localização para o novo
aeroporto.

"Assim sendo, não há lugar a indemnização pela escolha de uma ou outra solução prevista no contrato.
[...] Somos parceiros do Estado no desenvolvimento das infra-estruturas aeroportuárias e, portanto,
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vamos, naturalmente, colaborar na execução da solução escolhida, seja ela qual for", disse.
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DN

21/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 81591

Abram as fronteiras entre Portugal e Espanha, por favor
Senhor Sánchez, senhor Costa, há quase três meses que as fronteiras terrestres entre
Portugal e a Espanha estão fechadas, salvo em 18 pontos de passagem autorizados
(PPA) dos quais só sete deles estão abertos de maneira permanente 24 horas por dia:
Valença do Minho, Vila Verde da Raia, Quintanilha, Vilar Formoso, Caia, Vila Verde de
Ficalho e Castro Marim. Pela segunda vez em menos de um ano a fronteira física, com os
controlos transfronteiriços por parte da GNR em território luso e da Guardia C ivil em
Espanha, fizeram regressar os fantasmas do

Senhor Sánchez, senhor Costa, há quase três meses que as fronteiras terrestres entre Portugal e a
Espanha estão fechadas, salvo em 18 pontos de passagem autorizados (PPA) dos quais só sete deles
estão abertos de maneira permanente 24 horas por dia: Valença do Minho, Vila Verde da Raia,
Quintanilha, Vilar Formoso, Caia, Vila Verde de Ficalho e Castro Marim. Pela segunda vez em menos de
um ano a fronteira física, com os controlos transfronteiriços por parte da GNR em território luso e da
Guardia Civil em Espanha, fizeram regressar os fantasmas dos dois países ibéricos, de antes da sua
adesão à Comunidade Económica Europeia, hoje UE, em 1985. "Quem nos ia dizer que voltaríamos a ter
controlos na fronteira e que não poderia entrar em Portugal para ver aos meus netos? Dizia há uns dias
bastante preocupada a minha mãe.

Ainda que o pior seja o grande impacto familiar, económico e social que o fecho das fronteiras ibéricas,
desde Valença do Minho até Vila Real de Santo António, tem motivado no dia-a-dia dos oito milhões de
habitantes da raia, esse território único e maravilhoso que não conhece fronteira física desde há séculos,
que partilha afetos e laços familiares. A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, reconheceu há
umas semanas, quando a entrevistei: "Estou consciente do dano que tem feito na raia o fecho de
fronteiras."

Uma das coisas que não percebem os habitantes transfronteiriços é porque podem viajar para Lisboa de
avião turistas de diferentes nacionalidades e não é permitido cruzar a fronteira terrestre aos cidadãos
ibéricos e mais ainda aos que moram na raia? No passado fim de semana, o meu jornal, La Voz de
Galicia, publicava um gráfico com a incidência acumulada de casos de covid-19 nos últimos 14 dias nas
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câmaras municipais do sul da Galiza e em Portugal no Minho e em Trás-os-Montes. Em todos esses
concelhos a incidência era inferior a 100 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. "Não percebo
como pode acontecer isto, eu posso viajar de avião de Madrid, Paris ou Londres até Lisboa, mas não
posso pegar no meu carro e ir até Elvas desde Badajoz para ver a uns amigos", desabafava ontem ao
telefone uma amiga minha espanhola.

São milhares os exemplos de casais mistos, ele português ela espanhola, e ao contrário, que só têm
enriquecido e fomentado a cultura raiana transfronteiriça, a comunhão entre os dois países e até uma
maneira própria de falar única, com mistura do português e do espanhol, como acontece com o dialeto
da Fala, na serra de Gata, na Extremadura. E que dizer dos minhotos e dos galegos do sul, da comarca
do Rosal, que falam quase da mesma maneira?

Com este fecho fronteiriço não estão a sofrer só as famílias raianas, também está a sofrer a economia
transfronteiriça, o grande motor económico do interior português e das comarcas espanholas
fronteiriças, que perdem população dia após dia.

De Lisboa e Madrid, senhor Costa, senhor Sánchez, as coisas veem-se por um prisma mais central mas
que nem sempre abrange a maior parte do território e das suas gentes. São milhares os trabalhadores
transfronteiriços que diariamente cruzam a fronteira no seu carro para ir trabalhar e que desde há três
meses perdem imenso tempo em controlos policiais, além de demorarem muito mais tempo na
deslocação por serem obrigados a fazer mais quilómetros, se a sua fronteira estiver fechada.

Não acham que é tempo de ouvir os seus cidadãos?

Abram a fronteira, por favor, não esperem mais. Todos ficaremos a ganhar.

Correspondente da rádio Cadena Cope e do jornal La Voz de Galicia
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JORNAL I

21/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 14000

Breves
T urismo continua ausente do PRR” | Bruxelas multa três empresas ferroviárias | 3 e 4G.
Vodafone com “melhor desempenho” | ANA com resultados negativos em 2020

12/33



13/33



CORREIO DA MANHÃ

21/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

ANAC alerta para falta de alternativas
O presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) afirmou ontem no
Parlamento que “quando só há opções menos boas, há dificuldade em optar pela melhor”
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SUL INFORMAÇÃO

21/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Conrad Algarve reabre a 26 de Abril «com novas experiências
para estadia memorável»
Restaurante Gusto by Heinz Beck abre a 7 de Maio

 

O Conrad Algarve, resort de luxo localizado na Quinta do Lago, prepara-se para reabrir portas
no dia 26 de Abril «com novas experiências que prometem uma estadia relaxada e
memorável».
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«Entre as principais novidades para esta reabertura, destaca-se uma nova experiência na suíte mais
exclusiva do Algarve, a Roof Garden, que conta a partir agora com um jacuzzi no terraço exterior», diz o
Conrad Algarve.

De resto, o «Conrad Spa Algarve está pronto para reabrir, assim que seja permitido, com uma nova
decoração de interiores de assinatura e novos tratamentos. Além da renovação da área hidrotermal, que
oferece agora uma experiência de banho turco e cromoterapia ainda mais relaxante, estão também
disponíveis novos tratamentos de rosto e corpo da 111 SKIN, marca de luxo em produtos de estética e
tratamentos corporais não invasivos, com recurso a crioterapia», acrescenta.

O conceito revolucionário da 111 SKIN, criado por Yannis Alexandrides, é um exclusivo, em Portugal, do
Conrad Spa Algarve.

O resort também tem a funcionar, já a partir de 26 de Abril, o restaurante Louro que oferece uma
reinvenção dos mais tradicionais sabores portugueses pela mão e criatividade do chef Osvalde Silva.

«Entre as principais novidades para este ano estão dois novos conceitos de pop up gastronómicos: um
conceito de brasserie, disponível no Lago Lounge, e uma experiência genuína de sabores do Atlântico e
da Ria Formosa em formato pop up grill. Destaque também, para o restaurante estrela Michelin, Gusto
by Heinz Beck, reconhecido pelas experiências culinárias inovadores e liderado pelo chef residente Liborio
Buonocore, com abertura prevista para 7 de Maio».

Além da certificação “Clean & Safe” atribuída pelo Turismo de Portugal, o Conrad Algarve assegura o
cumprimento dos mais elevados padrões de higiene e segurança, através do programa global de limpeza
e desinfeção Hilton CleanstayTM,

«Estamos ansiosos por voltar a receber os nossos hóspedes neste refúgio de luxo contemporâneo em
plena Quinta do Lago. A equipa está feliz e motivada para proporcionar aos portugueses uma estadia
segura e inesquecível, seja através das nossas experiências autênticas que, dos serviços personalizados
que oferecemos no resort ou pela descoberta da envolvente maravilhosa da Ria Formosa e das
fantásticas praias de areia dourada», refere Katharina Schlaipfer, diretora geral do Conrad Algarve.

«A higiene e segurança dos nossos hóspedes é a nossa principal preocupação e por isso temos em vigor
a implementação do exigente programa de desinfeção Hilton Cleanstay», acrescenta.

O Conrad Algarve aceita reservas por telefone, através do 289 350 762, e online aqui.
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JORNAL I

21/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO AMARAL SANTOS

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

Groundforce. Alfredo Casimiro trava negociações com espanhóis
O acionista maioritário da Groundforce não gostou que negociações com Atitlan fossem
divulgadas e deu passo atrás. CGD negou à Pasogal empréstimo de 30 milhões.
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DN

21/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Turismo de negócios: e se Bill Gates tem razão? (2)
Por: Cristina Siza Vieira
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DN

21/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DIOGO FERREIRA NUNES

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

App permite carregar carros de turistas
A startup portuguesa Miio criou uma solução de pré-pagamento que permite a qualquer
utilizador chegar a qualquer um dos mais de 1400 postos de carregamento de acesso ao
público da rede Mobi
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JORNAL DE NEGÓCIOS

21/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

NEGÓCIO INICIATIVAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Albufeira Summit: construir o futuro
Território, sustentabilidade, pessoas e competitividade são áreas prioritárias
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JORNAL DE NOTÍCIAS

21/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Lei eleitoral vai ser votada hoje na especialidade | ANA sem
preferência por Montijo ou outra solução alternativa | Reforço do
ensino à distância de português | Negócio não estava sujeito a
imposto, diz EDP
Lei eleitoral vai ser votada hoje na especialidade | ANA sem preferência por Montijo ou
outra solução alternativa | Reforço do ensino à distância de português | Negócio não
estava sujeito a imposto, diz EDP
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