
JORNAL DE NOTÍCIAS

26/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA SANTOS PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Companhias lançam novas rotas no verão na esperança da
recuperação
Retoma gadual está dependente do sucesso da vacinação e da evolução da pandemia. Há
otimismo no horizonte, mas prudência dita estratégias.
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DINHEIRO VIVO

24/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • BUZZ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

MotoGP com 7 milhões de retorno
O Grande Prémio de MotoGP gerou cerca de 7 milhões de euros nos media nacionais
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DINHEIRO VIVO

24/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • LUÍS RIBEIRO

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

Governo volta a cortar 500 milhões de euros no investimento
público
Desde que este executivo assumiu o poder, ficaram por cumprir ou gastar mais de 3,5 mil
milhões de euros em investimentos face ao que ficou definido nos vários Orçamentos do
Estado
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CORREIO DA MANHÃ

25/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO MALTEZ

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

Desemprego de longa duração dispara 23%
Com subida de 61% no número de inscritos nos centros de emprego há um ano ou mais,
o Algarve tem os piores números
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TVI

26/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 25371

REACH: -1

O passaporte digital de vacinação vai hoje a votos no Parlamento
Europeu
O passaporte digital de vacinação vai hoje a votos no Parlamento Europeu

O passaporte digital de vacinação vai hoje a votos no Parlamento Europeu
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SAPO

26/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 34000

"Primeiro levámos com o confinamento de Espanha, agora
levamos com o nosso". Protestos em Valença pela reabertura das
fronteiras para Costa ouvir
Mais de uma centena de comerciantes manifestaram-se hoje em Valença, no distrito de
Viana do Castelo, para exigir a "reabertura imediata" das fronteiras com a Galiza.

Segundo Rui Fernandes, um dos manifestantes, o protesto foi marcado para "aproveitar" a presença em
Valença do primeiro-ministro, António Costa, que hoje participa numa viagem de comboio entre Viana do
Castelo e aquela cidade para assinalar a conclusão da eletrificação da Linha do Minho.

"Queremos a reabertura imediata das fronteiras, porque a atual situação é simplesmente insustentável",
referiu.

Esgrimiu dados da Pordata para vincar que as quebras para a região do Alto Minho decorrentes do fecho
das fronteiras ascendem a seis milhões de euros por ano, só no comércio e hotelaria, restauração e
alojamento.

"Primeiro levámos com o confinamento de Espanha, agora levamos com o nosso, e o problema é que
ninguém nos aponta uma data para a reabertura, quando é sabido que estamos todos literalmente com
a corda na garganta", referiu.

Na estação de Valença, à espera do primeiro-ministro está também uma manifestação da Comissão de
Trabalhadores da Infraestruturas de Portugal, com t-shirts pretas em que se lê "Respeito pelos
trabalhadores".

Os trabalhadores queixam-se, essencialmente, de que estão desde 2009 "sem qualquer valorização
salarial".

"Inaugurar obras com o suor dos outros é fácil, mas também deveria ser ético, pelo que quem nos
governa tem de reconhecer e valorizar os trabalhadores que estiveram sempre presentes para que esta
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e outras inaugurações pudessem ser uma realidade", lê-se numa nota distribuída à comunicação social.
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JM MADEIRA

26/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Protestos em Valença pela reabertura das fronteiras para
primeiro-ministro ouvir
Mais de uma centena de comerciantes manifestaram-se hoje em Valença, no distrito de
Viana do Castelo, para exigir a "reabertura imediata" das fronteiras com a Galiza.

Mais de uma centena de comerciantes manifestaram-se hoje em Valença, no distrito de Viana do
Castelo, para exigir a "reabertura imediata" das fronteiras com a Galiza.

Segundo Rui Fernandes, um dos manifestantes, o protesto foi marcado para "aproveitar" a presença em
Valença do primeiro-ministro, António Costa, que hoje participa numa viagem de comboio entre Viana do
Castelo e aquela cidade para assinalar a conclusão da eletrificação da Linha do Minho.

"Queremos a reabertura imediata das fronteiras, porque a atual situação é simplesmente insustentável",
referiu.

Esgrimiu dados da Pordata para vincar que as quebras para a região do Alto Minho decorrentes do fecho
das fronteiras ascendem a seis milhões de euros por ano, só no comércio e hotelaria, restauração e
alojamento.

"Primeiro levámos com o confinamento de Espanha, agora levamos com o nosso, e o problema é que
ninguém nos aponta uma data para a reabertura, quando é sabido que estamos todos literalmente com
a corda na garganta", referiu.
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OBSERVADOR

26/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 105

REACH: -1

Turismo. "2022 vai marcar retoma do sector"
Presidente executiva da Associação de Hotelaria de Portugal acredita na retoma do
sector a partir do próximo ano, mas Certificado Verde Digital "tem de ser aceite em toda
a União Europeia".

https://observador.pt/programas/explicador/turismo-2022-vai-marcar-retoma-do-sector/
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JORNAL DE NEGÓCIOS

26/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 3620

REACH: 3700

Ajuda intercalar “tira pressão” do plano de reestruturação à TAP
A gestão da T AP garantiu aos analistas não ter nenhum sinal negativo de Bruxelas e
prevê que o plano seja aprovado no fim de maio.
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BOA CAMA BOA MESA

26/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EXCLUSIVO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3795

REACH: -1

Novo hotel de Faro tem piscina no rooftop com vista para a Ria
Formosa
Pertence ao grupo 3HB, é o primeiro hotel 5 estrelas da capital algarvia e abre em soft
opening a 17 de Junho com ofertas e, claro, surpresas
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Há muito que a cidade de Faro aguardava um hotel assim. Em ritmo de soft opening, o 3HB Faro abre
portas pela primeira vez a 17 de junho, com muito para oferecer. A principal novidade é que esta unidade
hoteleira é a primeira da cidade com a classificação de cinco estrelas. Hotel de cidade e não de praia,
como são os mais procurados a sul do país, o 3HB Faro é “adaptado ao viajante atual, à vertente das
experiências, com ligação à cultura e gastronomia locais”, conforme explica Rodrigo Roquete, diretor de
comunicação do grupo 3HB Hotels.

3HB Faro
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Resultante da recuperação de dois edifícios, um dos quais histórico, o 3HB Faro tem 103
quartos (desde €172), entre os quais um Superior Jacuzzi (desde €358) com design
contemporâneo e minimalista, em tons madeira e suaves. Refira-se que estes são valores
promocionais de abertura do hotel.

O rooftop, na cobertura do edifício, oferece vista para a Ria Formosa, conta com piscina
infinita, restaurante Hábito do chef Adérito Almeida, com gastronomia de inspiração local com um
toque de autor, e um bar onde, ao sabor de uma refrescante bebida e alguns snacks, pode apreciar o
sempre deslumbrante espetáculo do pôr do sol.

3HB Faro

O hotel tem outra piscina interior e o Forno Nero – Ristorante Pizzeria, de comida contemporânea e
mediterrânica inspirada na cozinha italiana, mas que vai beber às raízes portuguesas, sobretudo
algarvias. No Lobby Bar poderá tomar a sua bebida ao som de música ambiente. O room service está
disponível 24 horas por dia.

Localizado no centro histórico da cidade de Faro, o 3HB Faro (Rua Vasco da Gama, 33, Faro. Tel. 289
240 000) tem também um centro de welness onde pode relaxar na piscina aquecida, ou exercitar-se
no ginásio. Se apreciar tem à disposição massagens de jatos de água, sauna, banho turco, duches
sensoriais e salas de massagens e tratamentos.
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https://3hb.com/home/3hb-faro/


De acordo com Rodrigo Roquete, “não sendo Faro um destino óbvio para quem procura o Algarve, a
revitalização da zona histórica e da baixa da cidade, do ponto de vista gastronómico, social, cultural e de
eventos, justifica a implantação de uma unidade hoteleira que fosse ao encontro deste novo estilo”.
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JORNAL I

26/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SARA PORTO

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

O RENASCER DAS TERMAS
A Associação das T ermas de Portugal está a desenvolver programas direcionados para a
recuperação de doentes pós-covid. E já tem especialistas a trabalhar nisso. O  turismo
termal, associado à saúde e ao bem-estar, poderá em breve conhecer um novo fôlego.
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OBSERVADOR

26/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

Turismo em Portugal: vamos voltar a fazer as malas?
É certo que o verão que se aproxima será, mais uma vez, diferente do habitual. Portugal
é um destino atrativo e muitos aproveitarão este período para conhecer melhor o seu
país ou a sua região.

Depois de um longo período de confinamento, Portugal começa, aos poucos, a voltar a alguma
normalidade. É altura, por isso, de impulsionar o turismo, um dos principais pilares da economia nacional,
propiciando momentos de lazer e de ligação com a natureza, já que também nunca foi tão importante
cuidar do nosso bem-estar.

A Covid-19 trocou-nos as voltas em tudo e o turismo não foi exceção. A maravilha de viajar e de
conhecer novos locais e pessoas é agora algo que necessita de ser mais ponderado. Contudo, graças à
vacinação e ao novo desconfinamento, começamos a ter novos sinais de esperança e a perspetivar o
período das férias com mais entusiasmo.

A pandemia mostrou-nos também que há alternativas válidas e não menos marcantes para podermos
realizar as nossas viagens. Em Portugal, o aumento do autocaravanismo é já algo muito visível, num
setor que ganhou um novo fôlego com um aumento substancial de viajantes a optar por esta forma de
viajar. Embora já fosse uma prática conhecida para muitos portugueses, o autocaravanismo, alojamento
e meio de transporte em simultâneo, é visto agora também como uma oportunidade para viajar em
segurança e conhecer melhor o próprio país, com maior liberdade e autonomia, sem deixar de cumprir as
necessárias normas de distanciamento social.

Sendo um país rico a nível paisagístico, cultural e também gastronómico, Portugal é um destino atrativo
para os Portugueses e muitos aproveitarão este período para conhecer melhor o seu país ou até a sua
própria região. A verdade é que Portugal tem muitos recantos por conhecer, como praias fluviais ou
aldeias, pequenos paraísos escondidos que proporcionam experiências turísticas inesquecíveis, seja em
Portugal continental ou nas ilhas. O autocaravanismo proporciona também um acesso mais facilitado a
algumas regiões mais isoladas, contribuindo, assim, para um impulso económico nesses locais.

É certo que o verão que se aproxima será, mais uma vez, diferente do habitual. Mas existem alternativas
para podermos ser turistas na nossa própria região ou conhecer aquele local que já vimos muitas vezes
em fotografia, mas que ainda não conseguimos visitar, seja numa escapadinha ou em férias maiores.
Sempre em segurança e com a maior autonomia possível, não faltam opções para conhecer melhor
Portugal e apoiar o nosso turismo, que precisa, mais do que nunca, de renascer.
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JORNAL I

26/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO AMARAL SANTOS

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

UTAO. Dar mão à TAP considerado um “risco orçamental e
financeiro”
A UT AO alerta para “perspetiva [de] injeções financeiras públicas na T AP de montente
avultado” nos próximo anos. Novo Banco e PPP também preocupam.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

26/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • CONVERSA CAPITAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DIANA RAMOS

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

“É fundamental que setembro não seja momento de ansiedade”
Banqueiro acredita numa solução de prolongamento das moratórias apenas para setores
mais castigados pela crise, como é o caso do turismo
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DINHEIRO VIVO

26/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Covid-19: Turistas norte-americanos vacinados podem viajar
para países da UE no verão
Os turistas norte-americanos vacinados contra a covid-19 poderão viajar no verão para
países da União Europeia (UE), garantiu a presidente da Comissão Europeia, Ursula von
der Leyen, numa entrevista ao jornal The New York Times.

"Os norte-americanos, tanto quanto sei, usam vacinas que estão aprovadas pela Agência Europeia do
Medicamento. Isso irá permitir-lhes viajarem e moverem-se com liberdade", afirmou Ursula von der
Leyen ao jornal.

A presidente da Comissão Europeia acrescentou que "uma coisa é clara: os 27 Estados-membros
aceitarão, incondicionalmente, todos aqueles que estiverem vacinados com vacinas aprovadas pela
Agência Europeia do Medicamento".

A Agência Europeia do Medicamento aprovou as vacinas desenvolvidas pelas farmacêuticas Moderna,
Pfizer e BioNTech e Johnson & Johnson, as três que estão a ser administradas nos Estados Unidos da
América.

No entanto, o The New York Times referiu que a presidente da Comissão Europeia não deu uma data
exata ou mais detalhes sobre a reabertura da Europa aos turistas norte-americanos totalmente
vacinados, e destacou que a última palavra será sempre de cada um dos 27 Estados-membros.

O Parlamento Europeu pretende aprovar em junho a versão final do certificado de vacinação, para ajudar
a impulsionar a campanha de turismo estival.

Em 17 de março, a Comissão Europeia apresentou o certificado digital com a intenção de que esteja
pronto antes do verão, para poder reativar as viagens nessa altura, um objetivo partilhado pelo setor da
aviação, que pede agilidade aos Estados-membros na sua aprovação e implementação.

O executivo comunitário assegurou pretender ver reconhecidas apenas as vacinas autorizadas pela
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Agência Europeia do Medicamento, embora tenha sublinhado que dará permissão aos governos para
aceitarem outros fármacos, como a russa Sputnik V ou a chinesa Sinopharm.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.100.659 mortos no mundo, resultantes de mais de
146,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.965 pessoas dos 834.442 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do
centro da China.
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DN

26/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • DN

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Companhias aéreas lançam novas rotas no verão com a
expectativa de recuperação
Há otimismo no horizonte
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JM MADEIRA

26/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ALBERTO PITA

FAV: 4

AVE: € 970

REACH: -1

Madeira candidata maior número de águas balneares de sempre
Apesar de ser um ano marcado pela pandemia, a estratégia MaRaM não foi afetada,
indica a Secretaria Regional do Ambiente
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MAIS ALGARVE

25/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • REGIONAIS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: -1

Escultura Gigante é a Primeira Marca do Território do "Aspirante
Geoparque Algarvensis" Loulé-Silves-Albufeira
O primeiro marco material do aspirante Geoparque Algarvensis Loulé-Silves-Albufeira foi
inaugurado esta sexta-feira, na vila de Salir, numa cerimónia que contou com a presença
da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa

A escultura, da autoria de Pedro Cabral Santo e Nuno Esteves da Silva, representa o Metoposaurus
Algarvensis (um anfíbio semelhante a uma salamandra gigante), um achado geológico único na
paleontologia mundial que inspirou este projeto, e é agora uma imagem aglutinadora do território que
quer ser reconhecido pela UNESCO como “Geoparque Mundial”.

A cor avermelhada característica dos grés de Silves deste elemento de arte urbana traz um novo
colorido à paisagem do barrocal. Os 10 metros de um trabalho em betão no meio de uma rotunda são
agora um motivo de curiosidade sobre o projeto. “Uma obra provocadora”, como referiu a Ministra, e
que cumpre o objetivo: “Que as pessoas se questionem, tenham curiosidade, que investiguem”.

Já Vítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé, destacou “a forma brincalhona e até um pouco infantil
com que a imagem científica foi reproduzida”, o que de certo será importante para captar a atenção dos
mais novos para o projeto.

Depois de um dia a percorrer o território, iniciando em Messines, seguindo para Paderne e encerrando
esta visita em Salir e Querença, a Ministra da Coesão Territorial fez “um balanço muito positivo” do que
viu e do que se espera deste aspirante Geoparque com a chancela da UNESCO. Desde logo, enalteceu “o
envolvimento e compromisso de três autarcas de cores políticas diferentes que, num ano eleitoral, põem
os interesses da população e valorização do território acima de qualquer partidarismo”.

Conhecedora das várias candidaturas portuguesas que têm sido objeto de avaliação como “Geoparque
Mundial”, Ana Abrunhosa referiu que, neste momento, é fundamental a consciencialização de quem
habita o território. Para a responsável não basta preservar e conservar, é fundamental viver o território.

41/56



“Tudo o que é abandonado degrada-se. Temos que ter um desenvolvimento sustentável que permita
que haja atividade humana, turismo, indústria, artesanato, que permita que as pessoas tenham qualidade
de vida nestes territórios, mas preservando o seu património”, explicou durante uma sessão de
apresentação do projeto na Fundação Manuel Viegas Guerreiro, em Querença.

Ana Abrunhosa destacou o aspirante algarvensis como “um bom exemplo de coesão territorial entre o
litoral e o interior do Algarve e um fator de desenvolvimento harmonioso”. “O turismo é muito bom, mas
também é muito importante que no Algarve tenhamos outras atividades económicas. Nada melhor do
que termos atividade económica baseada na cultura, no património e na identidade. Isso também é
diversidade e é coesão”, disse ainda a Ministra.

Vítor Aleixo, em representação do Município de Loulé, não quis deixar de sublinhar a necessidade do
envolvimento das pessoas nesta “aspirantura” e que estas possam aperceber-se “do diamante que têm
aqui entre mãos”.

Num território marcado pela quebra demográfica e estagnação económica, o presidente da Câmara de
Loulé é da opinião que este projeto será capaz de “inverter essa tendência” e que esta será “uma
proposta bem articulada onde cabe a ciência, a cultura material e imaterial”.

“Tudo o que é valioso está lá, só temos agora que nos unirmos e trabalhar para valorizar esta riqueza
absoluta de valores ambientais e culturais e promover tudo isso”, disse, referindo elementos que
agregam este aspirante: desde logo o geossítio de importância mundial que é a jazida onde foi
encontrado o Metoposaurus algarvensis, os valados de pedra dos serros que invadem esta paisagem, a
biodiversidade, as técnicas e ofícios ancestrais como a empreita ou o fabrico da aguardente de
medronho, a escrita do sudoeste, o folclore, os percursos ao longo da natureza, as ribeiras, entre muitos
outros.

Espelho dos valores da própria UNESCO, o presidente do Município de Loulé falou da “bifurcação
ecológica” que está por detrás do aspirante em termos “de uma economia numa lógica de
sustentabilidade”, rompendo com o atual “rumo de desenvolvimento que tem levado a becos sem saída
como os problemas climáticos”.

Vítor Aleixo considerou ainda das potencialidades que a chancela da UNESCO trará para elevar este
território para o “ranking mundial do turismo de geoparques” e para atrair um nicho de turistas que
procuram nesses geoparques “a autenticidade, a identidade profunda dos povos e do conhecimento da
história da Terra que é contada aqui”. “De um momento para o outro este território ficará no radar de
milhões de turistas”.

Esta ideia é partilhada por José Carlos Rolo, autarca de Albufeira, para quem o geoturismo poderá passar
a ser “um elemento muito forte naquilo que é a complementaridade do turismo algarvio, principalmente
destes três concelhos”. “Temos aqui um património natural e construído muito rico e temos que saber
aproveitá-lo, preservá-lo e potenciá-lo, no sentido de levar este projeto adiante, com as pessoas, com
os valores, com a educação, com as escolas”, disse o responsável albufeirense.

Da parte de Silves, a edil Rosa Palma falou do sentimento de pertença. “Temos aqui uma construção que
é feita com as pessoas. É muito importante que cada um olhe para isto como um todo, que haja um
sentimento de pertença para que tenha continuidade. É uma realidade que permite pensar no passado,
no presente, para perspetivarmos o futuro. O Geoparque envolve todos, sem ter limites estipulados pelo
homem. Temos que ver isto como um Geoparque da região”, sublinhou.

“Um Geoparque é uma área territorial com limites claramente definidos, que inclui um notável património
geológico, associado a uma estratégia integrada de desenvolvimento de um território de forma
sustentável. Os geoparques são para as pessoas e com as pessoas”, citou a diretora científica, Cristina
Veiga Pires, abordando o trajeto deste projeto, “O aspirante geoparque mais a sudoeste da Europa e o
único a sul do Tejo em Portugal Continental”.

Do contacto do paleontólogo Octávio Mateus ao autarca de Loulé alertando-o para o importante achado
geológico na Penina, passando pelo protocolo celebrado entre os três municípios e a Universidade do
Algarve, a 2 de dezembro de 2019, até a este momento inaugural da obra na rotunda de Salir, tem sido
muito o trabalho já realizado, mas há ainda um longo caminho a percorrer. Como explicou Cristina Veiga
Pires, só em 2023 será submetida a candidatura. Para este ano, prevê-se a criação da Associação do
aspirante Geoparque. Entretanto, numa “abordagem holística”, entre as várias ações levadas a cabo
destaca-se a definição do Percurso do Cadoiço, do Percurso dos Megalapiás, a conservação geológica, o
início da criação do Laboratório, o trabalho realizado com as antas, a criação de um conselho científico,

42/56



com investigadores de várias áreas do saber, a cooperação com outros geoparques em diversas
atividades, a assinatura do protocolo com Associação QRER para o projeto Algarve Craft & Food  ou
ainda a iniciativa dos Geopalcos.

A Discordância Angular do Pirinéu, Falha de São Marcos da Serra-Quarteira, Grés de Silves, Jazida do
Metoposaurus algarvensis (perto da Penina), Complexo Vulcano-sedimentar, Mina de Sal-gema, Rocha
da Pena, Planalto do Escarpão, Megalapiás da Varejota, Fonte da Benémola são os 10 principais
geossítios que fazem parte do dossier. Mas cerca de 40 estão “já reconhecidos no papel”, sendo
necessário partir à sua descoberta no terreno.

Refira-se que atualmente existem em todo o mundo 161 Geoparques reconhecidos pela UNESCO.

GAP da CM Loulé

Link
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JORNAL ECONÓMICO

25/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Governo não vai relançar programa ‘Apoiar Restauração’
Após mais quatro meses “confinados”, os restaurantes reabriram esta segunda-feira, dia
19, ao público, com uma nova limitação de horários aos fins de semana: só pode
funcionar até às 13h00 aos sábados e domingos.

Após mais quatro meses “confinados”, os restaurantes reabriram esta segunda-feira, dia 19, ao público,
com uma nova limitação de horários aos fins de semana: só pode funcionar até às 13h00 aos sábados e
domingos. A limitação é criticada pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
(AHRESP), que considera a medida “injusta” para o sector e, em contrapartida, já pediu ao Governo para
que reative o programa ‘Apoiar Restauração’, para compensar os restaurantes afetados pelas restrições.
Mas o Governo recusa relançar o programa e justifica a decisão com o reforço o programa Apoiar.pt.

Conteúdo reservado a assinantes. Para ler a versão completa, aceda aqui ao JE Leitor
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HR PORTUGAL

25/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 3515

REACH: -1

Portugal está entre os países mais expostos ao aumento do
desemprego criado pela pandemia
Os países do sul da Europa, como Portugal, Espanha e Itália, são os mais expostos ao
aumento do desemprego criado pela pandemia COVID-19, o que pode atrasar a
recuperação da economia, alertou a agênci

Os países do sul da Europa, como Portugal, Espanha e Itália, são os mais expostos ao aumento do
desemprego criado pela pandemia COVID-19, o que pode atrasar a recuperação da economia, alertou a
agência de rating Moody’s.

Segundo um relatório da Moody’s, «a perturbação generalizada causada pela pandemia do coronavírus
[Sars-Cov-2] nos mercados europeus de trabalho foi particularmente severa para mulheres, jovens e
trabalhadores com menos escolaridade, situação que pode atrasar a recuperação em países como Itália,
Espanha e Portugal».

«O efeito sobre os jovens, mulheres e empregados menos qualificados foi particularmente grande»,
sublinhou a analista da Moody’s Investors Service e coautora do relatório, Ruosha Li.

A analista referiu ainda que «em alguns sectores, a crise de empregos relacionada com a COVID-19 foi
muito pior do que a crise financeira global de 2007-08».

Isto deve-se, em grande parte, à interrupção completa da actividade imposta «em sectores como a
hotelaria e o turismo, que empregam um grande número de trabalhadores desses grupos
demográficos», explicou.

A Moody’s alertou ainda que, nos países mais afetados do sul da Europa, uma recuperação económica
fraca e prolongada após a pandemia «pode implicar uma perda da produção a longo prazo».

«Se não for apoiada por políticas relevantes para a educação e o mercado de trabalho, uma recuperação
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prolongada pode levar a um aumento do número de famílias de baixos rendimentos com capacidade de
acumular capital físico e humano, especialmente por meio de realização educacional».

«Isto pode enfraquecer a produtividade do trabalho em toda a economia por um período muito longo»,
avisa a agência no relatório.

A análise também refere que a pandemia provocou um aumento do desemprego entre as mulheres.

«Obrigações de assistência domiciliar e os desafios de procurar trabalho durante uma pandemia são as
principais razões para o declínio nas taxas de participação no trabalho», considera a Moody’s, apontando
Itália, Espanha e Chipre como os países que registaram maiores quedas nas taxas de emprego e
participação feminina no ano passado.

«Em contraste, as mulheres na Dinamarca e da Suécia têm menos probabilidade de deixar o mercado de
trabalho por causa de responsabilidades com a família», diz a análise.

Apesar de as taxas de desemprego tanto das mulheres como dos homens deverem disparar «assim que
os governos começarem a retirar os esquemas de apoio», a Moody’s espera que os números relativos
às mulheres sofram maior «deterioração já estas têm um domínio relativo em setores afetados por uma
recuperação lenta, como o turismo ou o retalho».
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TVI

24/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

A todo o vapor segue também o mercado de arrendamento de
luxo no Algarve
A todo o vapor segue também o mercado de arrendamento de luxo no Algarve

A todo o vapor segue também o mercado de arrendamento de luxo no Algarve
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TVI

24/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

O Zoo Marine, no Algarve, prepara-se para uma nova vida
O Zoo Marine, no Algarve, prepara-se para uma nova vida

O Zoo Marine, no Algarve, prepara-se para uma nova vida
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CORREIO DA MANHÃ

24/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Bruxelas aprova ajuda estatal intercalar de 462 milhões €
TAP tem uma primeira ajuda
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VISÃO

24/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

UE/Presidência: Bruxelas “confiante” em livre circulação na
Europa no verão
A Comissão Europeia acredita na retoma da livre circulação na União Europeia no verão,
dada a "intenção real" de os países levantarem restrições às viagens devido à covid-19 e
os avanços para criação do certificado verde digital

A Comissão Europeia acredita na retoma da livre circulação na União Europeia (UE) no verão, dada a
“intenção real” de os países levantarem restrições às viagens devido à covid-19 e os avanços para
criação do certificado verde digital.

“Estou confiante e […] uma das razões é porque existe uma intenção real de muitos Estados-membros
em avançar num levantamento das restrições às viagens, tendo em conta a evolução da pandemia e,
claro, a evolução da vacinação”, afirma em entrevista à Lusa, em Bruxelas, o comissário europeu da
Justiça, Didier Reynders.

Notando que “também em Portugal, após a melhoria da situação epidemiológica, foi possível começar a
levantar algumas restrições no país”, o responsável acrescenta que “o mesmo se passa com outros
países” em relação às fronteiras, nomeadamente com a Bélgica, que aboliu a proibição às viagens,
embora apertando os controlos à testagem e à quarentena após regresso de zonas vermelhas.

De acordo com Didier Reynders é, por isso, “necessário pensar no que é possível fazer para o verão”,
entrando aqui a proposta legislativa apresentada pelo executivo comunitário em meados de março
relativa à criação de um certificado digital para comprovar a vacinação, testagem ou recuperação da
covid-19, um documento bilingue e com código QR para permitir a retoma da livre circulação na UE no
verão.

“Queremos que tudo esteja operacional em junho”, assinala.

Para tal, contribuem, de acordo com o comissário europeu, os avanços registados “no processo com os
diferentes colegisladores”, já que, “graças aos esforços da presidência portuguesa, foi possível chegar a
um acordo ao nível do Conselho e […], se tudo correr bem, na próxima semana haverá também um
acordo no Parlamento” para aí arrancarem as negociações.

Em meados de abril, os Estados-membros da UE aprovaram um mandato para a presidência portuguesa
do Conselho da UE negociar com o Parlamento Europeu a proposta de implementação deste certificado

50/56



verde digital.

Caberá agora à assembleia europeia adotar a sua posição negocial, na sessão plenária da próxima
semana, passo após o qual podem arrancar de imediato as negociações interinstitucionais, os chamados
trílogos, que juntam à mesa representantes da Comissão, do Conselho e da assembleia.

“A terceira razão pela qual estou bastante otimista é porque temos agora um acordo sobre as
especificações técnicas”, aponta ainda Didier Reynders.

“Se olharmos para a evolução sobre as restrições, para o calendário no Parlamento e no Conselho e
para o calendário sobre a solução técnica para o certificado digital, […] estou bastante confiante de que
teremos tudo à nossa disposição para estarmos prontos para o verão”, adianta.

Ainda assim, o comissário europeu salienta que caberá aos países decidir o uso a dar este certificado,
isto é, se perante tal documento aceitam relaxar restrições como quarentena.

“A decisão será tomada pelos Estados-membros, se assim o desejarem”, indica, classificando este
certificado verde digital como uma “base legal sobre a livre circulação”.

E numa altura em que praticamente todos os países europeus exigem teste negativo aos viajantes –
medida que deverá continuar a ser implementada -, Didier Reynders apela aos Estados-membros que
criem soluções de “baixo custo” para facilitar as deslocações no verão, permitindo a retoma dos setores
do turismo e das viagens, que representam cerca de 10% do PIB europeu.

Na entrevista, o comissário europeu da Justiça dá ainda conta de discussões bilaterais, ainda em fase
inicial, com a aviação internacional e com a Organização Mundial de Saúde (OMS) para tornar este livre-
trânsito digital europeu reconhecido no estrangeiro.

“Precisamos de discutir com parceiros e com países terceiros para termos uma solução a longo prazo”,
conclui.

ANE (ACC) // MDR
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DINHEIRO VIVO

24/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

No pós-moratórias é preciso uma “redefinição dos prazos” dos
créditos
O líder do grupo hoteleiro PortoBay considera que no fim das moratorlas tem de ser
encontrada uma soluçao que permita ao turismo retomar e não submergir ao peso dos
encargos.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

24/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Bruxelas autoriza ajuda a TAP de 462 milhões
Comissão Europeia assume que plano de reestruturação, enviado por Portugal em
dezembro, “continua” a ser negociado. Governo espera aprovação em maio
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