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Samuel Caldeira foi o melhor Dragão na estrada ao terminar a
volta ao Algarve em 2º lugar
Samuel Caldeira foi o melhor Dragão na estrada ao terminar a volta ao Algarve em 2º
lugar

Samuel Caldeira foi o melhor Dragão na estrada ao terminar a volta ao Algarve em 2º lugar
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Madeira promove ação de marketing para apresentar nova
imagem ao trade do Continente e Açores
Iniciativa abrangeu 260 agências de viagem no Norte, Centro e Sul de Portugal
Continental, bem como em São Miguel (Açores).

A Associação de Promoção da Madeira (AP Madeira) promoveu uma ação de marketing para dar a
conhecer a nova imagem e assinatura da região, a “Madeira. Tão tua”, junto de 260 agências de viagem
de Portugal Continental e Açores (São Miguel), através da qual desafiou os agentes de viagens a
realizarem uma viagem virtual ao destino.

“A Madeira voou até ao Continente e Açores para relembrar as principais agências de viagem as razões
que tornam este destino tão inesquecível e incentivar à retoma do turismo para as ilhas. De Norte, a Sul,
passando pelo Centro e a ilha de São Miguel, promotoras entregaram brochuras com informações sobre
a nova identidade territorial e lançaram um desafio a todos os agentes”, explica a AP-Madeira, em
comunicado.

A viagem virtual, acrescenta a associação, “começa com a leitura de um QR Code ou envio de SMS”, o
que dá inicio a um desafio de sete dias, ao longo dos quais o utilizador é “desafiado a conhecer uma
nova experiência e, no final, depois de responder a um breve questionário, fica habilitado a ganhar um
prémio através de uma raspadinha virtual”.

“Numa altura em que é essencial relançar o turismo, esta ação aproxima o destino Madeira dos seus
principais prescritores, as Agências de Viagens, dando a conhecer a sua nova imagem de uma forma
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relacional e experiencial”, refere Bernardo Serra Alegra, Managing Director da On Spot Net, agência de
soluções de comunicação para as marcas.

Já Nuno Vale, diretor executivo da AP-Madeira, explica que a nova marca pretende “espoletar um
sentimento único” e ativar um sentimento de pertença em relação à Madeira.

“Pretende-se que este sentimento de pertença seja transmitido aos parceiros que vendem o Destino em
território nacional e que cada um deles seja um Embaixador da Madeira”, resume o responsável.

Esta ação de marketing está integrada numa série de iniciativas que a AP-Madeira vai realizar ao longo do
ano, com o objetivo de apresentar a nova imagem territorial, reforçar a ligação emocional ao destino e
manter a Madeira como top of mind de parceiros e consumidores finais.
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Algarve prevê verão “substancialmente melhor que 2020”. E
propõe à TAP negociações para iniciar voos de Faro para o
exterior
Aeroporto de Faro tem programados para o verão mais de 80% dos voos que tinha antes
da pandemia, o que ainda está pendente de fatores como a decisão de o Reino Unido
colocar o país na lista verde das viagens. Até ao momento as reservas nos hotéis
algarvios são mais expressivas a partir de setembro, dando boas perspetivas ao golfe

 

 

 

OAlgarve está com perspetivas que apontam para "um verão substancialmente melhor que 2020", o que
além do turismo interno inclui a expectativa de crescimento em "três dos principais mercados externos
para a região que no ano passado sofreram um grande revés", como Reino Unido, Irlanda e Espanha,
segundo aponta João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA).

O aeroporto de Faro tem de momento previstos para os meses de verão voos de companhias aéreas
que totalizam 80% da oferta de lugares disponíveis em 2019, antes da pandemia, mas a região de
turismo adverte que a sua concretização ainda esta pendente de uma série de fatores, designadamente
a decisão do Reino Unido vir ou não a incluir Portugal na 'lista verde' de viagens, o que se espera que o
Governo britânico anuncie até 10 de maio.

Os voos previstos no Algarve também dependem da revisão da recomendação da Comissão Europeia
para que os Estados-membros se cinjam às viagens essenciais (que não incluem turismo), e que
Portugal tem seguido à risca, até por presidir o Conselho da União Europeia.

Os hotéis algarvios estão com um bom nível de reservas, sobretudo para a parte final do verão

 
Virgilio Rodrigues
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A Região de Turismo do Algarve está a avançar com um forte programa de promoção para captar rotas
aéreas e turistas "com reservas de última hora", no próximo verão, junto dos 26 principais mercados
para a região, o que inclui países como Reino Unido, Franc¸a, Alemanha, Holanda, Be´lgica, Dinamarca,
Ita´lia ou Suí c¸a.

Envolvendo operadores turísticos e companhias aéreas, estas campanhas do Algarve têm vindo a ser
lançadas de forma faseada desde abril, "de acordo com o levantamento de restric¸o~es de viagens e
com o comportamento dos viajantes de cada paí s", e são iniciativas que vão decorrer até ao final do
ano, envolvendo um investimento global de 7 milhões de euros.

Recuperar "a capacidade aérea no aeroporto de Faro e retomar grande parte das ligações perdidas em
2020" tem sido a prioridade da Região de Turismo do Algarve nestas campanhas, que envolvem
companhias aéreas como a Ryanair, a Easyjet, British Airways ou Jet2.

O grande ausente aqui é a TAP, uma vez que até à data não tem feito voos diretos de Faro para
destinos externos, mas segundo a Região do Turismo do Algarve a abertura para incluir a transportadora
nacional nestas campanhas "é total, quando a TAP tiver essa disponibilidade".

A TAP VAI COMEÇAR A SERVIR O ALGARVE?
O principal 'virar de jogo' aqui pode ser a TAP começar a fazer voos diretos de Faro para destinos no
exterior, relevantes para o turismo no Algarve, o que até aqui não tem feito por a companhia alegar ter a
estratégia focada no 'hub' de Lisboa e nas ligações à Europa, Brasil e Estados Unidos, e sem ter como
foco os destinos regionais. E ao longo dos anos, a TAP tem sido sucessivamente criticada por não servir
o Algarve com ligações diretas ao exterior, virando assim as costas ao principal destino turístico em
Portugal.

Mas a situação virou 360 graus com a pandemia covid-19, e sobretudo com a TAP a manter-se viva
graças às ajudas do Estado português, e na premissa de "servir os interesses nacionais", o que inclui
ajudar a reerguer o turismo no país e nas suas diferentes regiões. Ficou esvaziado o argumento, até aqui
alegado pela transportadora, no sentido da sua estratégia estar virada para o exterior, sendo o mercado
português quase residual.

"A TAP foi ajudada pelos portugueses, e no Algarve também há portugueses", frisa o presidente da RTA,
defendendo ser a hora da TAP começar a servir o Algarve com voos diretos do aeroporto de Faro para
destinos no exterior que são relevantes para a região. E lembra que em 2019, antes da pandemia, "a
TAP representava apenas 3% dos passageiros desembarcados em Faro".

Os voos que ligam o Algarve ao exterior só têm sido assegurados por companhias estrangeiras até à
data

 
Reiseuhu/Unsplash

Segundo a Região de Turismo do Algarve, tem havido negociações recentes com a TAP com vista à
transportadora nacional começar a fazer ligações 'ponto a ponto' de Faro para destinos na Europa, mas
que até à data ainda não tiveram resultado.
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"Fizemos até algumas propostas à TAP, com base em estudos de caso, de rotas que poderiam ser
rentáveis e aproveitadas pela companhia nacional, numa altura em que as transportadoras europeias
têm estado a reduzir ou a deixar cair rotas", adianta João Fernandes.

Onde tem havido alguns avanços, nas negociações entre a Região de Turismo do Algarve e a TAP, é na
"melhoria dos voos de conectividade do 'hub' de Lisboa com mercados emissores para reduzir tempos
de espera", e também "na melhoria das frequências de ligação entre Faro e Lisboa", conforme adianta
João Fernandes.

CINCO MIL CARROS PASSARAM A FRONTEIRA DE
ESPANHA PARA O ALGARVE NO ÚLTIMO FIM DE
SEMANA
Sinais promissores para o Algarve estão a vir do lado do mercado espanhol, e na sequência das
fronteiras abertas a 1 de maio entre Portugal e Espanha houve cinco mil carros espanhóis no último fim
de semana a atravessar a fronteira do Guadiana, indiciando que existe "uma procura reprimida dos
espanhóis pelo Algarve" devido às restrições da pandemia, mas que é um mercado que está com
vontade de voltar.

As expectativas estendem-se aos turistas ingleses, e apesar das incertezas do momento por o Governo
inglês ainda não ter anunciado que destinos irá recomendar sem restrições, o panorama a curto prazo
pode evoluir favoravelmente, e a imprensa britânica já tem feito eco que Portugal se perfila como um
dos primeiros a entrar na lista verde do Reino Unido, a par de Malta e Gibraltar, devido à evolução
positiva da situação sanitária.

Se assim se vier a concretizar, e entretanto não surgirem novas estirpes do vírus que possam alterar
todo o cenário, Portugal apresenta de momento para o verão "indicadores mais favoráveis que os
nossos concorrentes, o que no ano passado não aconteceu", lembra João Fernandes.

Setembro é o mês onde há mais perspetivas de reservas na região. "È bom para o golfe no Algarve, que
bem precisa", refere o presidente da RTA

 
Quinta Do Lago/Dr

"Há indicadores para este verão, de junho em diante, no sentido de podermos ter uma procura externa
que no ano passado não teve presença no Algarve", adianta o responsável da região de turismo. "E o
grande aumento de reservas que se nota é a partir de setembro, o que dá sinais positivos ao golfe no
Algarve, que bem precisa, porque esteve parado nas últimas três épocas".

Nesta fase, o mercado tem evidenciado uma grande volatilidade, e as rotas planeadas pelas companhias
aéreas podem ser canceladas a qualquer momento, sem penalizações. "Tínhamos rotas para seis
cidades alemãs para começar em meados de abril de quatro operadores - Lufthansa, Eurowings, Ryanair
e Easyjet - e acabaram por gorar devido à restrição de nos cingirmos a voos essenciais", exemplifica o
presidente da RTA, referindo ainda uma "operação com a Bélgica que caiu".

O responsável do turismo do Algarve antecipa um verão "com um acréscimo de procura de
portugueses", e também de mercados que em 2020 ficaram reprimidos por restrições associadas à
pandemia, como o britânico, o irlandês ou o espanhol.

"Vemos os alemães também muito interessados em Portugal", aponta João Fernandes, lembrando que
Faro foi dos primeiros aeroportos onde a Lufthansa reiniciou no ano passado a operação, e onde obteve
melhor desempenho.
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AEROPORTO DE FARO RETOMA 70% DA OFERTA
AÉREA EM JUNHO, 80% EM JULHO E AGOSTO, E
90% EM SETEMBRO
No aeroporto de Faro, as companhias aéreas internacionais já dão sinais claros de querer retomar os
voos para o Algarve. O aeroporto algarvio tem previstas para junho ligações a destinos europeus que
representam 70% da oferta de lugares que tinha em 2019, e para julho e agosto esta taxa eleva-se a
80%.

A previsão mais favorável coloca-se em setembro, onde os voos planeados para o aeroporto de Faro
representam 90% dos lugares de avião que havia antes da pandemia.

Para o responsável do turismo do Algarve, estes são ótimos indicadores, "mas é preciso que se
concretizem", tratando-se de uma oferta aérea que a qualquer momento pode ser sujeita a
cancelamentos sem penalizações, dependendo ainda a procura de passageiros "das políticas e
protocolos face à covid".

A Fórmula 1 que decorreu no fim de semana passado no autódromo de Portimão apanhou o concelho
com grandes restrições devido à covid

 
Paulo Maria

A situação sanitária no Algarve tem evoluído de forma favorável, à exceção de concelhos como
Portimão, onde decorreu no fim de semana passado a Fórmula 1, com a hotelaria sob grandes
restrições, tendo em conta surtos surgidos no sector da construção. Mas o panorama está a melhorar,
perfilando-se que as restrições caiam na próxima revisão, o que também se aplica ao concelho de
Albufeira que concentra 40% da oferta hoteleira do Algarve, segundo aponta o presidente da região de
turismo. "A preocupação atual é o concelho de Aljezur, onde a situação piorou por ser o concelho onde
estão alojadas as pessoas que trabalham no perímetro de rega em Odemira", refere.

Com o passe digital verde que a Comissão Europeia prepara para as viagens, a par do aumento da
vacinação, a expectativa global do presidente da região de turismo, apesar de todas as incertezas que de
momento persistem, é a de "um verão no Algarve com bastante mais procura que no ano passado, quer
externa, quer interna".

 

https://expresso.pt/coronavirus/2021-05-06-Algarve-preve-verao-substancialmente-melhor-que-
2020.-E-propoe-a-TAP-negociacoes-para-iniciar-voos-de-Faro-para-o-exterior-cc8c848f
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Para a área do turismo que Siza Vieira também tutela, o ministro
anunciou um plano de apoios que será lançado em breve
Para a área do turismo que Siza Vieira também tutela, o ministro anunciou um plano de
apoios que será lançado em breve

Para a área do turismo que Siza Vieira também tutela, o ministro anunciou um plano de apoios que será
lançado em breve
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O primeiro líder da Volta ao Algarve em bicicleta é o irlandês Sam
Bennett
O primeiro líder da Volta ao Algarve em bicicleta é o irlandês Sam Bennett

O primeiro líder da Volta ao Algarve em bicicleta é o irlandês Sam Bennett
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Finanças ainda sem data para lançar o programa IVAucher
Ministro da Economia disse que existiam condições para lançar IVAucher nas próximas
semanas. Mas não há ainda uma data definida.

O ministro da Economia adiantou que existiam condições para, “nas próximas semanas”, lançar o
programa IVAucher, inscrito no Orçamento do Estado para 2021, durante uma audição no Parlamento.
No entanto, o Ministério das Finanças sinaliza que ainda não há uma data de lançamento definida para
este programa.

“Julgamos que nas próximas semanas estaremos em condições de lançar o programa IVAucher, que se
destina a incentivar o consumo. Julgamos que esta é a altura de lançar esse estímulo que incentivará o
crescimento da procura”, sublinhou o ministro da Economia, na Assembleia da República, esta quarta-
feira.

Pedro Siza Vieira apontou que, ao entrar numa época de recuperação após a fase mais crítica da
pandemia, a política económica do Governo irá alterar o foco, “apostando em estímulos à procura,
reinventando apoios as empresas e dando especial atenção aos setores mais afetados”. O programa
IVAucher entra como um incentivo ao consumo.

Apesar destas garantias, o Ministério das Finanças refere que ainda não tem uma data de lançamento
para o programa, em resposta ao ECO. Este programa estava previsto avançar no primeiro trimestre
deste ano, mas o Governo acabou por adiar, por não existirem condições, em termos de segurança
sanitária, para o fazer, segundo explicou o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, ao ECO,
no início do mês passado.

“Nas próximas semanas há condições para lançar o IVAucher” Ler Mais

O programa “tem como grande objetivo um estímulo à procura interna e um estímulo a que as pessoas
possam frequentar restaurantes, teatros, hotéis. E quando estiverem as condições reunidas para que,
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em segurança, as pessoas possam ser estimuladas a essa procura, isso acontecerá”, salientou
Mendonça Mendes.

O IVAucher é um mecanismo temporário que permite aos portugueses acumular o valor do IVA de uma
despesa e descontar esse mesmo montante numa compra no trimestre seguinte. Mendonça Mendes
apontou que deverá ter “um mês de intervalo para se poder fazer os acertos de contas, para que as
pessoas depois tenham saldo para gastar”. A medida é direcionada exclusivamente para o setor do
turismo e abrange três tipos de empresas: restaurantes, alojamentos (hotéis, alojamento local, etc.) e
espaços de cultura.

Atualmente, o país já entrou na última fase do desconfinamento. Os restaurantes podem funcionar com
a limitação condicionada a um máximo de seis pessoas por mesa no interior e dez pessoas por mesa
nas esplanadas, tendo que fechar às 22h30. Cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos também
reabriram, podendo funcionar até ao mesmo horário.
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Covid-19: Siza Vieira diz que Algarve foi a região do país mais
apoiada
O ministro da Economia garantiu hoje que vai continuar a bater-se por uma “atenção
especial” ao Algarve no âmbito da crise pandémica, mas salientou que esta é já a região
que mais apoios recebeu proporcionalmente à sua dimensão económica.

“Acho que o Algarve já foi beneficiário de apoios importantes. Foi talvez a região que, em termos
proporcionais à dimensão da sua economia, mais apoios recebeu neste último ano, mas continuo a
pensar que precisamos de [lhe] continuar a dedicar atenção nos próximos tempos”, disse Pedro Siza
Vieira durante uma audição regimental na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Segundo precisou o ministro, “no seu conjunto, as empresas algarvias já receberam a fundo perdido 233
milhões de euros nos vários setores de atividade e com os vários tipos de apoios”.

“Só no setor do turismo – precisou - entre apoios a fundo perdido e linhas de crédito, as empresas
algarvias receberam 353 milhões de euros de financiamento”, avançou.

Ainda assim, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse continuar a defender “uma
atenção especial ao Algarve, pela concentração setorial de atividade no setor do turismo”.

“Acho que precisamos, por um lado, de ajudar as empresas a digerirem o impacto desta crise.
Precisamos de apoiar a requalificação da oferta e a capacidade de atrair eventos e turistas ao longo do
ano, mas, finalmente, também de apoiar a diversificação da base económica”, sustentou.

Neste âmbito, considerou “muito importantes” as verbas adicionais conseguidas no Portugal 2030 para o
Programa Operacional Regional do Algarve, assim como o direcionamento da “atenção especial em
alguns setores no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]”.

“Continuo a achar que o Algarve precisa de uma atenção especial e vou continuar a bater-me por isso”,
assegurou Siza Vieira aos deputados.

Relativamente à situação particular do município algarvio de Portimão, que se manteve sujeito a
restrições mais apertadas devido à incidência da covid-19, o governante confirmou que, “a pedido da
presidente da câmara, o Ministério da Economia decidiu um reforço dos apoios às empresas de
restauração” locais.
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Segundo referiu, estes apoios adicionais aplicam-se às empresas de restauração “do município de
Portimão e de outros municípios que venham a estar mais de uma quinzena com o nível de restrições
que Portimão teve”.

“Portimão é um município com uma população muito significativa, onde os casos foram mais difíceis de
conter, mas também tenho muito conforto pela circunstância de a ação decidida da câmara municipal ter
permitido uma redução muito importante dos níveis de incidência da covid-19 no concelho e estou muito
convencido que, já esta semana, Portimão poderá sair das regras de confinamento”, acrescentou o
ministro.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.230.058 mortos no mundo, resultantes de mais de
154,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal morreram 16.983 pessoas dos 838.102 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.

13/97



PUBLITURIS

06/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

Madeira "tem tudo pronto" para receber cruzeiros
Vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, acredita mesmo que o
Porto do Funchal pode ter novidades já durante o verão.

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, garantiu esta quarta-feira, 5 de maio,
que a região “tem tudo pronto” para voltar a receber cruzeiros e adiantou que, no verão, podem já
existir novidades nesse sentido.

“Temos tudo preparado para receber as operações e, se calhar, durante o verão deste ano podemos ter
já novidades na Região Autónoma da Madeira em articulação com outros portos como são os dos
Açores e de Canárias. Da nossa parte, temos tudo pronto”, referiu Pedro Calado, após uma reunião com
representantes da Cruise Lines International Association (CLIA).

Apesar da região estar pronta a retomar a atividade de cruzeiros, o vice-presidente do Governo Regional
da Madeira realçou que a operação internacional de cruzeiros “depende muito mais dos países e da
origem dos passageiros do que propriamente do destino”.

Os responsáveis da CLIA estiveram esta quarta-feira na Madeira para visitar o Porto do Funchal e o
Hospital Particular da Madeira, numa viagem que, segundo a Lusa, incluiu também reuniões com o vice-
presidente do Governo Regional e com o secretário regional da Saúde e da Proteção Civil, Pedro Ramos.

As medidas adotadas pelo governo madeirense parecem ter agradado a Nikos Mertzanidis, diretor para a
Europa da CLIA, que considerou que Madeira é um importante destino no mundo dos cruzeiros.

“Pensamos retomar o mais cedo possível com o apoio do Governo, dos portos e da comunidade local”,
acrescentou o responsável, citado pela Lusa.
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A visita à Região Autónoma da Madeira foi realizada a convite do Governo Regional, com o objetivo de
apresentar as condições sanitárias e de segurança implementadas nos portos do Funchal, do Porto
Santo e marinas na sequência da entrada em vigor, em 16 de outubro, do Plano de Gestão de controlo e
contenção da pandemia da COVID-19 com vista à retoma da atividade de cruzeiros.

Recorde-se que portos do arquipélago da Madeira reabriram a 16 de outubro, mas  continuam ser
receber navios de cruzeiro, estando a primeira escala agendada para 10 de setembro, do navio Balmoral,
que vem da Corunha e tem como destino o porto de Lisboa, sendo o único navio a aportar o Funchal
nesse mês.
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O ciclista irlandês Sam Bennett é o primeiro líder da Volta ao
Algarve em bicicleta
O ciclista irlandês Sam Bennett é o primeiro líder da Volta ao Algarve em bicicleta

O ciclista irlandês Sam Bennett é o primeiro líder da Volta ao Algarve em bicicleta
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Sam Bennett venceu a primeira volta, o sprint final da primeira
etapa da Volta ao Algarve em bicicleta
Sam Bennett venceu a primeira volta, o sprint final da primeira etapa da Volta ao Algarve
em bicicleta

Sam Bennett venceu a primeira volta, o sprint final da primeira etapa da Volta ao Algarve em bicicleta
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Siza Vieira diz que Algarve foi a região do país mais apoiada
"Acho que o Algarve já foi beneficiário de apoios importantes. Foi talvez a região que, em
termos proporcionais à dimensão da sua economia, mais apoios recebeu neste último
ano, mas continuo a pensar que precisamos de [lhe] continuar a dedicar atenção nos
próximos tempos", disse Pedro Siza Vieira durante uma audição regimental na Comissão
de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.
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© Fornecido por RTP O ministro da Economia garantiu hoje que vai continuar a bater-se por uma
"atenção especial" ao Algarve no âmbito da crise pandémica, mas salientou que esta é já a região que
mais apoios recebeu proporcionalmente à sua dimensão económica.

"Acho que o Algarve já foi beneficiário de apoios importantes. Foi talvez a região que, em termos
proporcionais à dimensão da sua economia, mais apoios recebeu neste último ano, mas continuo a
pensar que precisamos de [lhe] continuar a dedicar atenção nos próximos tempos", disse Pedro Siza
Vieira durante uma audição regimental na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Segundo precisou o ministro, "no seu conjunto, as empresas algarvias já receberam a fundo perdido 233
milhões de euros nos vários setores de atividade e com os vários tipos de apoios".

"Só no setor do turismo -- precisou - entre apoios a fundo perdido e linhas de crédito, as empresas
algarvias receberam 353 milhões de euros de financiamento", avançou.

Ainda assim, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse continuar a defender "uma
atenção especial ao Algarve, pela concentração setorial de atividade no setor do turismo".

"Acho que precisamos, por um lado, de ajudar as empresas a digerirem o impacto desta crise.
Precisamos de apoiar a requalificação da oferta e a capacidade de atrair eventos e turistas ao longo do
ano, mas, finalmente, também de apoiar a diversificação da base económica", sustentou.

Neste âmbito, considerou "muito importantes" as verbas adicionais conseguidas no Portugal 2030 para o
Programa Operacional Regional do Algarve, assim como o direcionamento da "atenção especial em
alguns setores no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]".

"Continuo a achar que o Algarve precisa de uma atenção especial e vou continuar a bater-me por isso",
assegurou Siza Vieira aos deputados.

Relativamente à situação particular do município algarvio de Portimão, que se manteve sujeito a
restrições mais apertadas devido à incidência da covid-19, o governante confirmou que, "a pedido da
presidente da câmara, o Ministério da Economia decidiu um reforço dos apoios às empresas de
restauração" locais.

Segundo referiu, estes apoios adicionais aplicam-se às empresas de restauração "do município de
Portimão e de outros municípios que venham a estar mais de uma quinzena com o nível de restrições
que Portimão teve".

"Portimão é um município com uma população muito significativa, onde os casos foram mais difíceis de
conter, mas também tenho muito conforto pela circunstância de a ação decidida da câmara municipal ter
permitido uma redução muito importante dos níveis de incidência da covid-19 no concelho e estou muito
convencido que, já esta semana, Portimão poderá sair das regras de confinamento", acrescentou o
ministro.
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A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.230.058 mortos no mundo, resultantes de mais de
154,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal morreram 16.983 pessoas dos 838.102 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.

Notícia
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Turismo do Algarve apresenta campanha online para as férias do
Verão
“O Algarve fica-te bem! Sempre” é a nova campanha de T urismo do Algarve que acolhe
turistas portugueses e espanhois para umass ferias de Verão
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“O Algarve fica-te bem! Sempre” é a nova campanha de Turismo do Algarve que acolhe turistas
portugueses e espanhois para umass ferias de Verão

 

Esta nova campanha do Turismo do Algarve, a funcionar neste mês de Maio, “aposta num vídeo para
inspirar turistas e aumentar reservas nos próximos meses, conhecidos como a época alta do
sector na região”.

Está na rua desde 05 de Maio e “tem foco no social media advertising – canais Facebook,
Instagram e YouTube” –, a fim de captar os turistas nacionais e espanhóis a passarem as próximas
férias no sul de Portugal, tentando mostrar os motivos que fazem do Algarve um dos locais por
excelência para desanuviar e recuperar depois de meses de confinamento e incerteza.

Durante 15 dias, a campanha manterá assim o Algarve no “top of mind de milhões de potenciais
turistas, através das redes sociais mais influentes e de maior alcance do mundo”., refere a nota
de imprensa

“Agora que Portugal saiu do estado de emergência, e com os dados da pandemia a melhorarem,
é o momento de resgatar a vontade de viajar, não esquecendo nunca a segurança de todos”,
salienta o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, que acrescenta em jeito de conclusão, 
 “Aqui deixamos o repto aos portugueses e aos espanhóis para que nos visitem em breve,
agora com mais um pretexto: as recém-anunciadas 87 praias com Bandeira Azul da região que
serão hasteadas na próxima época balnear”.

(Link)
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Hotel Algarve Casino na Praia da Rocha abre no sábado
Grupo Solverde passa a operar a totalidade dos seus hotéis e casinos

O Hotel Algarve Casino e o Hotel Casino Chaves do Grupo Solverde estão prontos para voltar a
receber os seus clientes. O Hotel Casino Chaves reabre esta quinta-feira, e o Hotel Algarve
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Casino, na Praia da Rocha em Portimão, no sábado. Com a reabertura destas duas unidades, o
Grupo Solverde passa a operar a totalidade dos seus hotéis e casinos.

Para comemorar, o Hotel Casino Chaves oferece, para estadias mínimas de duas noites, "15% de
desconto na carta do restaurante e nas massagens e terapias do menu spa", informa o grupo em
comunicado . O hotel presenteia ainda os seus hóspedes, "com mais de 18 anos, com um voucher para
consumo de bebidas nos bares do Casino".

O Casino Praia da Rocha do Hotel Algarve Casino estará em funcionamento das 12:00 às 23:00, e
juntamente com o Casino Vilamoura, passará a disponibilizar o Almoço Executivo.

As reservas nas unidades da Solverde podem ser feitas sem preocupações, graças à política flexível
adoptada pelo Grupo, e podem ser canceladas até 48 horas antes da chegada.

Para estadias de lazer ou negócios, as unidades do Grupo Solverde estão inseridas em ambientes
tranquilos e acolhedores, de norte a sul do país. Todas elas disponibilizam amplos jardins e terraços, o
que permite aos hóspedes desfrutar do ar livre, um serviço de restauração variado, piscinas exteriores e
interiores, modernos spas e ginásios. Os hotéis proporcionam uma experiência completa e o ambiente
perfeito para relaxar nestas férias de Verão, criar novas memórias e privilegiar o bem-estar físico e
emocional.

Em Vila Nova de Gaia, em Espinho, Chaves ou Portimão, o Grupo Solverde disponibiliza o local perfeito
para todo o tipo de eventos, desde festas familiares, como casamentos e baptizados, ou eventos
empresariais, desde reencontro de equipas, reuniões de trabalho ou até mesmo congressos.

 

Sobre a Solverde
A Solverde - Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde S.A. - foi fundada em 1972 por
Manuel de Oliveira Violas.

Ao longo de quase 50 anos de actividade, a Solverde vem contribuindo de forma inequívoca para a
promoção do país, na dinamização do turismo e na valorização da identidade e cultura das regiões onde
opera, através de uma forte aposta na produção de eventos e espectáculos, nacionais e internacionais, e
proporcionando experiências únicas nas áreas do jogo, hotelaria e lazer.
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A Solverde detém a concessão de jogo do Casino Espinho, inaugurado em 1974, dos três casinos do
Algarve - Vilamoura, Monte Gordo e Praia da Rocha, em funcionamento desde 1996, e do Casino de
Chaves que abriu portas em 2008.

Na indústria hoteleira, o grupo liderado pelos irmãos Manuel e Celeste Violas, possui desde 1984 o Hotel
Apartamento Solverde**** em Espinho, o Hotel Solverde Spa & Wellness Center***** em Gaia, desde
1989, o Hotel Algarve Casino***** na Praia da Rocha desde 1997 e o Hotel Casino Chaves**** em
Chaves, desde 2008. Em 2017 lançou a plataforma de jogo online www.solverde.pt

(Link)
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Algarve aposta em nova campanha para atrair turistas (a região
bem precisa)
Proposta pretende lembrar a portugueses e espanhóis que este é um bom destino em
qualquer altura.

 

Numa altura em o desconfinamento entra nas suas últimas fases e que o bom tempo começa a chegar,
o Turismo do Algarve quer relembrar aos turistas nacionais e estrangeiros que esta região continua a ser
um bom destino para as próximas férias.
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Depois de em junho de 2020 ter criado a campanha “O Algarve fica-te bem”, o novo mote que é lançado
esta quarta-feira, 5 de maio, recupera a ideia e reforça-a: “O Algarve fica-te bem! Sempre.” Esta ideia “é
o que o maior destino turístico do país quer recordar aos portugueses e espanhóis para que eles
celebrem as férias de verão na região”, explica o Turismo do Algarve.

Ativa durante este mês, a campanha aposta num vídeo para inspirar os turistas a regressar,
relembrando-lhes “os motivos que fazem do Algarve o melhor sítio para retemperar forças e ânimo
nesta última etapa de desconfinamento devido à pandemia”. Através desta campanha, que irá ser
difundida através de algumas das mais influentes páginas das redes sociais, é possível recordar que o
Algarve tem ofertas tão variadas como praias, natureza, termas, desporto, gastronomia, cultura,
património ou boas unidades hoteleiras.

“Agora que Portugal saiu do estado de emergência, e com os dados da pandemia a melhorarem, é o
momento de resgatar a vontade de viajar, não esquecendo nunca a segurança de todos. Aqui deixamos
o repto aos portugueses e aos espanhóis para que nos visitem em breve, agora com mais um pretexto:
as recém-anunciadas 87 praias com Bandeira Azul da região que serão hasteadas na próxima época
balnear”, defende o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

<iframe width="754" height="424" src="https://www.youtube.com/embed/Q5rmIv9lyyA"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

(Link)
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Volta ao Algarve. Alto da Fóia seleciona os candidatos à vitória
final
Os candidatos à vitória na 47.ª Volta ao Algarve em bicicleta têm esta quinta-feira o seu
primeiro teste, na segunda etapa, que vai ligar Sagres ao alto da Fóia, com o irlandês
Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) a partir de amarelo.

O ponto mais alto do Algarve, situado a 900 metros de altitude, em plena serra de Monchique, culminará
uma viagem de 182,8 quilómetros, com partida de Sagres, que porá à prova a camisola amarela do
"sprinter" Sam Bennett, que lidera a geral com o mesmo tempo do segundo e terceiros classificados,
Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) e Jon Aberasturi (Caja Rural), respetivamente.
O triunfo na Fóia, no final de uma jornada que tem início marcado para as 12h55 e que inclui quatro
contagens de montanha, a última das quais a coincidir com a meta, valerá, inevitavelmente, a liderança
da geral, sem que, no entanto, haja um claro favorito à partida. Depois de uma primeira fase tranquila,
com passagem na meta volante de Aljezur (quilómetro 41,6), o pelotão vê a estrada inclinar-se, com a
terceira categoria de Marmelete a estar situada 7,3 quilómetros mais à frente. Ao primeiro teste
montanhoso, seguem-se longos quilómetros sem desafios, pontuados pela meta volante de São
Bartolomeu de Messines (113,2), até novo teste, na terceira categoria de Alferce, aos 156,4. Após
aquilo que o livro da prova define como “uma descida perigosa”, o pelotão começará a escalar para o
alto da Pomba (uma segunda categoria com 3,6 quilómetros e uma pendente média de 8,2%, situada
ao quilómetro 169,1), antes de cruzar o terceiro ‘sprint’ intermédio da jornada, em Monchique, aos
174,9. Os ciclistas começarão, então, a subir até à Fóia (7,5 quilómetros com 7,3% de inclinação
média), naquela que será a primeira oportunidade para os candidatos à camisola amarela se mostrarem,
com a chegada a estar prevista para as 17:29. Os pretendentes ao triunfo final não deverão descurar o
facto de, nas últimas três edições, o vencedor de etapa ter sido também o vencedor final: Michal
Kwiatkowski, em 2018, Tadej Pogacar, em 2019, e Remco Evenepoel, em 2020. A 47.ª Volta ao
Algarve arrancou na quarta-feira em Lagos e termina no domingo, no alto do Malhão, que irá consagrar
o sucessor de Evenepoel.
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Madeira com menos restrições renova convite aos turistas
O mês de Maio inicia-se no arquipélago da Madeira com o alívio das medidas que altera o
recolher obrigatório das 23h00 às 05h00. Assim, estabelecimentos de restauração,
diversão e de jogos de sorte ou azar passam a estar abertos até às 22h e a época
balnear preconiza uma quase normalidade. Estas medidas são implementadas graças ao
baixo número de novos casos diários e casos activos.

O mês de Maio inicia-se no arquipélago da Madeira com o alívio das medidas que altera o recolher
obrigatório das 23h00 às 05h00. Assim, estabelecimentos de restauração, diversão e de jogos de sorte
ou azar passam a estar abertos até às 22h e a época balnear preconiza uma quase normalidade. Estas
medidas são implementadas graças ao baixo número de novos casos diários e casos activos.

As novas medidas foram implementadas no segundo dia de Maio e preconizam uma quase normalidade.

De segunda-feira a domingo, vigora o novo horário: restauração, bares e espaços de jogo passam a
encerrar às 22h00. O horário de recolher obrigatório passa a ser das 23h00 às 05h00.

Os restaurantes vão poder servir refeições nos respetivos espaços, com lotação até 50%, medidas de
distanciamento social e até cinco pessoas por mesa quer no interior como exterior. Os bares mantêm
também a lotação máxima de 50% e o limite de até cinco pessoas por mesa, sendo proibido beber ao
balcão ou de pé.

Todos os turistas nacionais e internacionais que queiram embarcar numa viagem até à Madeira podem
entrar no destino através de quatro possibilidades.

Em qualquer dos casos, para serem elegíveis de entrada, os turistas devem submeter os respetivos
comprovativos, de vacinação e de recuperado, na app madeirasafe.com antes da realização da viagem,
em língua Inglesa para estrangeiros
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'O Algarve fica-te bem! Sempre.'
As férias estão à vista e já se sabe que muitos portugueses irão optar por ir para fora cá
dentro.

<iframe width="1371" height="771" src="https://www.youtube.com/embed/Q5rmIv9lyyA"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

As férias estão à vista e já se sabe que muitos portugueses irão optar por ir para fora cá dentro.

É por isso que o Algarve, maior destino turístico do país, quer recordar aos portugueses mas também
aos espanhóis que podem celebrar as férias de verão na região, numa altura em que decorre a última
fase de desconfinamento em Portugal.

 

"O Algarve fica-te bem! Sempre" é a nova campanha do Turismo do Algarve que estará ativa este mês e
que conta com um vídeo para inspirar turistas e aumentar reservas nos próximos meses, conhecidos
como a época alta do setor na região. 

 

Com foco no online, o objetivo da nova campanha é reforçar a confiança na marca Algarve e também a
sua notoriedade. Uma continuidade à anterior "O Algarve fica-te bem" lançada em junho de 2020 e que
recupera o seu mote para evidenciar que a região pode ser visitada em qualquer altura do ano, com
condições de segurança, e uma oferta turística pensada para todos os gostos. 

 

«Agora que Portugal saiu do estado de emergência, e com os dados da pandemia a
melhorarem, é o momento de resgatar a vontade de viajar, não esquecendo nunca a segurança
de todos. Aqui deixamos o repto aos portugueses e aos espanhóis para que nos visitem em
breve, agora com mais um pretexto: as recém-anunciadas 87 praias com Bandeira Azul da
região que serão hasteadas na próxima época balnear», afirma em comunicado o presidente do
Turismo do Algarve, João Fernandes.  

(Link)
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Covid-19: Siza Vieira diz que Algarve foi a região do país mais
apoiada
Redação, 05 mai 2021 (Lusa) -- O  ministro da Economia garantiu hoje que vai continuar a
bater-se por uma "atenção especial" ao Algarve no âmbito da crise pandémica, mas
salientou que esta é já a região que mais apoios recebeu proporcionalmente à sua
dimensão económica.

Redação, 05 mai 2021 (Lusa) -- O ministro da Economia garantiu hoje que vai continuar a bater-se por
uma "atenção especial" ao Algarve no âmbito da crise pandémica, mas salientou que esta é já a região
que mais apoios recebeu proporcionalmente à sua dimensão económica.

"Acho que o Algarve já foi beneficiário de apoios importantes. Foi talvez a região que, em termos
proporcionais à dimensão da sua economia, mais apoios recebeu neste último ano, mas continuo a
pensar que precisamos de [lhe] continuar a dedicar atenção nos próximos tempos", disse Pedro Siza
Vieira durante uma audição regimental na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Segundo precisou o ministro, "no seu conjunto, as empresas algarvias já receberam a fundo perdido 233
milhões de euros nos vários setores de atividade e com os vários tipos de apoios".

"Só no setor do turismo -- precisou - entre apoios a fundo perdido e linhas de crédito, as empresas
algarvias receberam 353 milhões de euros de financiamento", avançou.

Ainda assim, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse continuar a defender "uma
atenção especial ao Algarve, pela concentração setorial de atividade no setor do turismo".

"Acho que precisamos, por um lado, de ajudar as empresas a digerirem o impacto desta crise.
Precisamos de apoiar a requalificação da oferta e a capacidade de atrair eventos e turistas ao longo do
ano, mas, finalmente, também de apoiar a diversificação da base económica", sustentou.

Neste âmbito, considerou "muito importantes" as verbas adicionais conseguidas no Portugal 2030 para o
Programa Operacional Regional do Algarve, assim como o direcionamento da "atenção especial em
alguns setores no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]".

"Continuo a achar que o Algarve precisa de uma atenção especial e vou continuar a bater-me por isso",
assegurou Siza Vieira aos deputados.

Relativamente à situação particular do município algarvio de Portimão, que se manteve sujeito a
restrições mais apertadas devido à incidência da covid-19, o governante confirmou que, "a pedido da
presidente da câmara, o Ministério da Economia decidiu um reforço dos apoios às empresas de
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restauração" locais.

Segundo referiu, estes apoios adicionais aplicam-se às empresas de restauração "do município de
Portimão e de outros municípios que venham a estar mais de uma quinzena com o nível de restrições
que Portimão teve".

"Portimão é um município com uma população muito significativa, onde os casos foram mais difíceis de
conter, mas também tenho muito conforto pela circunstância de a ação decidida da câmara municipal ter
permitido uma redução muito importante dos níveis de incidência da covid-19 no concelho e estou muito
convencido que, já esta semana, Portimão poderá sair das regras de confinamento", acrescentou o
ministro.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.230.058 mortos no mundo, resultantes de mais de
154,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal morreram 16.983 pessoas dos 838.102 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.

PD // EA
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Algarve foi a região do país mais apoiada
O ministro da Economia garantiu hoje que vai continuar a bater-se por uma “atenção
especial” ao Algarve no âmbito da crise pandémica, mas salientou que esta é já a região
que mais apoios recebeu proporcionalmente à sua dimensão económica. “Acho que o
Algarve já foi beneficiário de apoios importantes. Foi talvez a região que, em [...]

O ministro da Economia garantiu hoje que vai continuar a bater-se por uma “atenção especial” ao
Algarve no âmbito da crise pandémica, mas salientou que esta é já a região que mais apoios recebeu
proporcionalmente à sua dimensão económica.

“Acho que o Algarve já foi beneficiário de apoios importantes. Foi talvez a região que, em termos
proporcionais à dimensão da sua economia, mais apoios recebeu neste último ano, mas continuo a
pensar que precisamos de [lhe] continuar a dedicar atenção nos próximos tempos”, disse Pedro Siza
Vieira durante uma audição regimental na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Segundo precisou o ministro, “no seu conjunto, as empresas algarvias já receberam a fundo perdido 233
milhões de euros nos vários setores de atividade e com os vários tipos de apoios”.

“Só no setor do turismo – precisou – entre apoios a fundo perdido e linhas de crédito, as empresas
algarvias receberam 353 milhões de euros de financiamento”, avançou.

Ainda assim, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse continuar a defender “uma
atenção especial ao Algarve, pela concentração setorial de atividade no setor do turismo”.

“Acho que precisamos, por um lado, de ajudar as empresas a digerirem o impacto desta crise.
Precisamos de apoiar a requalificação da oferta e a capacidade de atrair eventos e turistas ao longo do
ano, mas, finalmente, também de apoiar a diversificação da base económica”, sustentou.

Neste âmbito, considerou “muito importantes” as verbas adicionais conseguidas no Portugal 2030 para o
Programa Operacional Regional do Algarve, assim como o direcionamento da “atenção especial em

33/97



alguns setores no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]”.

“Continuo a achar que o Algarve precisa de uma atenção especial e vou continuar a bater-me por isso”,
assegurou Siza Vieira aos deputados.

Relativamente à situação particular do município algarvio de Portimão, que se manteve sujeito a
restrições mais apertadas devido à incidência da covid-19, o governante confirmou que, “a pedido da
presidente da câmara, o Ministério da Economia decidiu um reforço dos apoios às empresas de
restauração” locais.

Segundo referiu, estes apoios adicionais aplicam-se às empresas de restauração “do município de
Portimão e de outros municípios que venham a estar mais de uma quinzena com o nível de restrições
que Portimão teve”.

“Portimão é um município com uma população muito significativa, onde os casos foram mais difíceis de
conter, mas também tenho muito conforto pela circunstância de a ação decidida da câmara municipal ter
permitido uma redução muito importante dos níveis de incidência da covid-19 no concelho e estou muito
convencido que, já esta semana, Portimão poderá sair das regras de confinamento”, acrescentou o
ministro.
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Algarve foi, talvez, a região do país que "mais apoios recebeu"
O ministro da Economia garantiu hoje que vai continuar a bater-se por uma "atenção
especial" ao Algarve no âmbito da crise pandémica, mas salientou que esta é já a região
que mais apoios recebeu proporcionalmente à sua dimensão económica.

"Acho que o Algarve já foi beneficiário de apoios importantes. Foi talvez a região que, em termos
proporcionais à dimensão da sua economia, mais apoios recebeu neste último ano, mas continuo a
pensar que precisamos de [lhe] continuar a dedicar atenção nos próximos tempos", disse Pedro Siza
Vieira durante uma audição regimental na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Segundo precisou o ministro, "no seu conjunto, as empresas algarvias já receberam a fundo perdido 233
milhões de euros nos vários setores de atividade e com os vários tipos de apoios".

"Só no setor do turismo -- precisou - entre apoios a fundo perdido e linhas de crédito, as empresas
algarvias receberam 353 milhões de euros de financiamento", avançou.

Ainda assim, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse continuar a defender "uma
atenção especial ao Algarve, pela concentração setorial de atividade no setor do turismo".

"Acho que precisamos, por um lado, de ajudar as empresas a digerirem o impacto desta crise.
Precisamos de apoiar a requalificação da oferta e a capacidade de atrair eventos e turistas ao longo do
ano, mas, finalmente, também de apoiar a diversificação da base económica", sustentou.

Neste âmbito, considerou "muito importantes" as verbas adicionais conseguidas no Portugal 2030 para o
Programa Operacional Regional do Algarve, assim como o direcionamento da "atenção especial em
alguns setores no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]".

"Continuo a achar que o Algarve precisa de uma atenção especial e vou continuar a bater-me por isso",
assegurou Siza Vieira aos deputados.
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Relativamente à situação particular do município algarvio de Portimão, que se manteve sujeito a
restrições mais apertadas devido à incidência da covid-19, o governante confirmou que, "a pedido da
presidente da câmara, o Ministério da Economia decidiu um reforço dos apoios às empresas de
restauração" locais.

Segundo referiu, estes apoios adicionais aplicam-se às empresas de restauração "do município de
Portimão e de outros municípios que venham a estar mais de uma quinzena com o nível de restrições
que Portimão teve".

"Portimão é um município com uma população muito significativa, onde os casos foram mais difíceis de
conter, mas também tenho muito conforto pela circunstância de a ação decidida da câmara municipal ter
permitido uma redução muito importante dos níveis de incidência da covid-19 no concelho e estou muito
convencido que, já esta semana, Portimão poderá sair das regras de confinamento", acrescentou o
ministro.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.230.058 mortos no mundo, resultantes de mais de
154,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal morreram 16.983 pessoas dos 838.102 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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Já é possível ir aos casinos em Chaves e em Portimão
Com a reabertura destas duas unidades, o Grupo Solverde passa a operar a totalidade
dos seus hotéis e casinos.

O Hotel Casino Chaves e o Hotel Algarve Casino do Grupo Solverde estão prontos para voltar a receber
os seus clientes. O Hotel Casino Chaves reabre no dia 6 de Maio, e o Hotel Algarve Casino, na Praia da
Rocha em Portimão, no sábado, dia 8. Com a reabertura destas duas unidades, o Grupo Solverde passa
a operar a totalidade dos seus hotéis e casinos.

Para comemorar, o Hotel Casino Chaves oferece, para estadias mínimas de duas noites, 15% de
desconto na carta do restaurante e nas massagens e terapias do menu spa. O Hotel presenteia ainda os
seus hóspedes, com mais de 18 anos, com um voucher para consumo de bebidas nos bares do Casino.

O Casino Praia da Rocha do Hotel Algarve Casino estará em funcionamento das 12h às 23h, e
juntamente com o Casino Vilamoura, passará a disponibilizar o Almoço Executivo.

As reservas nas unidades da Solverde podem ser feitas sem preocupações, graças à política flexível
adoptada pelo Grupo, podendo ser canceladas até 48 horas antes da chegada.
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Siza Vieira diz que Algarve foi a região do país mais apoiada
O ministro da Economia garantiu hoje que vai continuar a bater-se por uma "atenção
especial" ao Algarve no âmbito da crise pandémica, mas salientou que esta é já a região
que mais apoios recebeu proporcionalmente à sua dimensão económica.

"Acho que o Algarve já foi beneficiário de apoios importantes. Foi talvez a região que, em termos
proporcionais à dimensão da sua economia, mais apoios recebeu neste último ano, mas continuo a
pensar que precisamos de [lhe] continuar a dedicar atenção nos próximos tempos", disse Pedro Siza
Vieira durante uma audição regimental na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Segundo precisou o ministro, "no seu conjunto, as empresas algarvias já receberam a fundo perdido 233
milhões de euros nos vários setores de atividade e com os vários tipos de apoios".

"Só no setor do turismo -- precisou - entre apoios a fundo perdido e linhas de crédito, as empresas
algarvias receberam 353 milhões de euros de financiamento", avançou.

Ainda assim, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse continuar a defender "uma
atenção especial ao Algarve, pela concentração setorial de atividade no setor do turismo".

"Acho que precisamos, por um lado, de ajudar as empresas a digerirem o impacto desta crise.
Precisamos de apoiar a requalificação da oferta e a capacidade de atrair eventos e turistas ao longo do
ano, mas, finalmente, também de apoiar a diversificação da base económica", sustentou.

Neste âmbito, considerou "muito importantes" as verbas adicionais conseguidas no Portugal 2030 para o
Programa Operacional Regional do Algarve, assim como o direcionamento da "atenção especial em
alguns setores no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]".

"Continuo a achar que o Algarve precisa de uma atenção especial e vou continuar a bater-me por isso",
assegurou Siza Vieira aos deputados.
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Relativamente à situação particular do município algarvio de Portimão, que se manteve sujeito a
restrições mais apertadas devido à incidência da covid-19, o governante confirmou que, "a pedido da
presidente da câmara, o Ministério da Economia decidiu um reforço dos apoios às empresas de
restauração" locais.

Segundo referiu, estes apoios adicionais aplicam-se às empresas de restauração "do município de
Portimão e de outros municípios que venham a estar mais de uma quinzena com o nível de restrições
que Portimão teve".

"Portimão é um município com uma população muito significativa, onde os casos foram mais difíceis de
conter, mas também tenho muito conforto pela circunstância de a ação decidida da câmara municipal ter
permitido uma redução muito importante dos níveis de incidência da covid-19 no concelho e estou muito
convencido que, já esta semana, Portimão poderá sair das regras de confinamento", acrescentou o
ministro.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.230.058 mortos no mundo, resultantes de mais de
154,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal morreram 16.983 pessoas dos 838.102 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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Siza Vieira revela que programa IVAucher vai ser lançado "nas
próximas semanas"
O Governo considera que "é altura" de lançar o programa IVAucher, que permitirá
acumular o IVA pago na restauração, alojamento e cultura para ser descontado em
novas compras.

Oprograma IVAucher deverá ser lançado "nas próximas semanas". A garantia foi dada esta quarta-feira
pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, em audição regimental no parlamento. 

 
 

40/97



 

Na sua intervenção inicial, o ministro considerou que "este é o momento de alterar o foco da política
económica" e começar a promover estímulos à procura, uma vez que "a situação epidemiológica está
sob controlo e a vacinação segue em velocidade de cruzeiro". 

Assim, o programa inscrito no Orçamento do Estado para 2021, que tem como objetivo apoiar a
retoma do turismo através da acumulação do IVA pago na restauração, alojamento e cultura para
descontar em novas compras, será lançado em breve. 

"Julgamos que nas próximas semanas estaremos em condições de lançar o programa IVAucher, que se
destina a incentivar o consumo. Julgamos que esta é a altura de lançar esse estímulo que incentivará o
crescimento da procura", destacou o ministro. 

Além desta medida, o Governo considera que, no setor turístico "é altura de nos focarmos na reabertura
dos corredores aéreos e em campanhas de promoção externa do destino". 

Será anunciado "um plano plurianual de apoio à atividade turística", como foco no suporte às empresas
mais afetadas.

Intenções de investimento de 1 300 milhões

Na mesma intervenção, o ministro sublinhou que o Executivo vai também avançar para a reorientação
dos apoios à oferta. Neste sentido, serão reabertos os programas de incentivo ao investimento
empresarial. "Testemunhámos que no registo prévio de intenções de investimento já temos cerca de 1
300 milhões de euros de intenções de investimento registadas pelas empresas, para poderem ser
apoiadas quando abrirmos o novo regime de sistema de incentivos". Deste valor, 600 milhões de euros
correspondem a intenções de investimento direto estrangeiro. 

O ministro ressalvou que o Governo procurará assegurar que as primeiras medidas do PRR "possam
estar colocadas nos próximos meses, para que possamos estimular a atividade económica e o
investimento também por essa via". 

Siza Vieira adiantou também que o Governo irá propor a prorrogação do crédito fiscal extraordinário ao
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investimento, que está em vigor até ao final deste semestre. Será ainda proposto à assembleia da
república o reforço dos incentivos à capitalização das empresas. 

O ministro reconheceu que o impacto do segundo confinamento na economia foi "mais severo do que o
Governo e as instituições internacionais antecipavam", mas defendeu que "a economia aguentou melhor
este confinamento que o do ano passado". 

"Apesar do impacto muito significativo do confinamento, a economia deu sinais muito positivos, dando
mostra de resiliência", sublinhou Siza Vieira. 

O ministro adiantou que o programa Apoiar, cujas candidaturas terminaram a 30 de abril, pagou até
agora 970 milhões de euros às empresas. Já no que toca aos apoios ao emprego, nomeadamente o lay
off simplificado e o apoio à retoma progressiva, foram feitos pagamentos de 786 milhões este ano. 
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Bloco de Esquerda solicita ao Governo que declare o Algarve
como Região de Catástrofe Social e Económica
Como resultado da pandemia, a crise económica e social abateu-se de forma dramática
sobre o país. Há regiões onde essa crise é ainda mais grave, como o Algarve, que está a
atingir uma dimensão de catástrofe.

Por força da monocultura do turismo, mais de 80% da economia regional encontra-se direta, ou
indiretamente, dependente do setor, o que tem contribuído para o avolumar da crise.

Só no ano de 2020 a atividade turística apresentou uma quebra de 800 milhões de euros, estimando-se
que os bens transacionáveis gerados pelo turismo no Algarve tenham diminuído mais de 5 mil milhões de
euros. Muitas empresas já não vão abrir portas, o que irá potenciar a chaga do desemprego que, neste
momento, já atinge mais de 35 000 pessoas.

Regressaram os salários em atraso, a precariedade laboral e os baixos salários continuam a persistir.
Uma das situações graves de salários e subsídios em atraso que atinge centenas de trabalhadores
acontece no Grupo Hoteleiro JJW Hotels & Resorts, propriedade de um sheik árabe – que detém 2 hotéis
de 5 estrelas, o D. Filipa em Vale de Lobo e o Hotel Penina em Alvor, bem como o Formosa Park, no
Ancão e 2 campos de golfe, San Lorenzo e Pinheiros Altos, na Quinta do Lago.

Os apoios do Governo têm sido muito insuficientes para acudir ao Algarve e o plano de recuperação
anunciado ainda não saiu do papel. É necessário o reforço de medidas extraordinárias para salvar os
empregos, para recuperar a economia do Algarve. Por outro lado, há concelhos na região que se
encontram numa situação ainda pior, como Portimão, devido ao prolongamento do confinamento
imposto pelo Governo.

Toda esta problemática foi hoje colocada na Assembleia da República pelo deputado João Vasconcelos,
do Bloco de Esquerda, numa audição com o ministro da Economia. No final da sua intervenção foram
colocadas 3 questões muito concretas ao ministro da Economia:

- se o Governo vai intervir junto dos empresários para acabar com o problema dos salários em atraso e
que atinge já centenas de trabalhadores.

- face à avassaladora crise que afeta o Algarve, o Bloco de Esquerda questiona se o Governo vai declarar
o Algarve como uma Região de Catástrofe Social e Económica, reforçando os apoios à economia
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regional.

- considerando a situação específica do concelho de Portimão, obrigado ao prolongamento do
confinamento pelo Governo, deve o referido concelho ter direito a apoios suplementares para ajudar a
mitigar a crise e, neste caso, se o Governo está disposto a conceder esses apoios.

Claramente, o ministro da Economia respondeu que o Governo iria reforçar os apoios aos empresários
do concelho de Portimão por estarem sujeitos a um período de maior confinamento.  O Bloco cá estará
para avaliar e pedir contas se o Governo voltar a falhar nas suas promessas.

Por: Secretariado do Bloco de Esquerda/Algarve
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Algarve lança nova campanha a pensar nas férias de Verão
“O Algarve fica-te bem! Sempre” é o que o maior destino turístico do país quer recordar
aos portugueses e espanhóis para que eles celebrem as férias de verão na região, numa
altura em que decorre a última fase de desconfinamento em Portugal. A nova campanha
do T urismo do Algarve estará activa este mês e aposta num vídeo para inspirar turistas e
aumentar reservas nos próximos meses, conhecidos como a época alta do setor na
região.

“O Algarve fica-te bem! Sempre” é o que o maior destino turístico do país quer recordar aos portugueses
e espanhóis para que eles celebrem as férias de verão na região, numa altura em que decorre a última
fase de desconfinamento em Portugal. A nova campanha do Turismo do Algarve estará activa este mês
e aposta num vídeo para inspirar turistas e aumentar reservas nos próximos meses, conhecidos como a
época alta do setor na região.

Esta campanha assenta num filme que em apenas alguns segundos tentará mostrar os motivos que
fazem do Algarve o melhor sítio para retemperar forças e ânimo nesta última etapa de desconfinamento
devido à pandemia.

Ver AQUI o filme promocional.
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Um em cada quatro restaurantes chegará ao fim do ano em
falência técnica, estima o Banco de Portugal
O Banco de Portugal projeta que 26% das empresas da restauração e do alojamento vão
chegar ao final de 2021 com capitais próprios negativos. As microempresas são as mais
vulneráveis.

As empresas do setor do alojamento e restauração são as que correm mais riscos de chegar ao final do
ano com capitais próprios negativos, isto é, com o passivo (como as dívidas) maior do que o ativo. O
Banco de Portugal calcula que uma em cada quatro (26%) empresas desse setor dependente do
turismo, o qual foi dizimado pela pandemia, possa entrar em falência técnica até ao fim de 2021, sendo
que 16% já estava nessa situação no final do ano passado.

No boletim económico de maio divulgado esta quarta-feira os economistas do banco central avaliaram o
impacto da pandemia na capitalização das empresas portuguesas, por setores, e perspetivaram o que
vai acontecer até ao final do ano. A conclusão principal é que no primeiro ano da pandemia a
percentagem de empresas com capitais próprios negativos aumentou ligeiramente, passando de 4% em
2019 para 5% em 2020.

Esta é uma evolução contida face à “magnitude dos choques que afetaram as empresas em 2020”,
admite o banco central, justificando este desempenho com as alterações na estrutura de custos das
empresas e o recurso a medidas de apoio. “Para além disso, efetuou-se também um ajustamento
importante em termos de injeções de capital e de contenção na distribuição de resultados“, acrescenta.

Registos de empresas e falências na UE estáveis ?em 2020 Ler Mais

Para 2021 a simulação aponta para um novo aumento de um ponto percentual, para os 6%. Porém,
esta estimativa assume um cenário em que não são introduzidas medidas de apoio às empresas além
das que estão atualmente em vigor, “nem o facto de virem a ocorrer novas injeções de capital nas
empresas”. Neste momento já se sabe que o Governo está a preparar instrumentos para recapitalizar as
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empresas portuguesas, mas não se sabe qual será o desenho nem o timing.

Apesar de em termos agregados a situação parecer ser benigna face aos cenários mais dantescos
previstos no início da pandemia, os economistas do banco central admitem que existem diferenças
significativas entre setores e entre empresas com dimensão diferente por causa do impacto diferenciado
da crise pandémica.

Desde logo, o ponto de partida era distinto dado que as microempresas já tinham uma maior prevalência
de empresas com capitais próprios negativos. O aumento percentual nas microempresas entre 2019 e
2021 até será menor do que o das grandes empresas, mas as microempresas continuarão a ter a maior
prevalência (10%), o que deverá estar relacionado também com a dimensão das empresas que fazem
parte dos setores mais afetados.

Nessa ótica, não há dúvidas de que o impacto da pandemia foi mais pronunciado nos setores à volta do
turismo e estes números mostram-no de forma inequívoca: “Em termos de variação, em 2020 o
aumento das empresas com situação líquida negativa foi particularmente expressivo para as empresas
de alojamento e restauração“, detalha o BdP, referindo que a percentagem passou de 4% para 16%,
quatro vezes mais num só ano. Em 2021, o padrão vai repetir-se com um aumento para 26%, mais 10
pontos percentuais num só ano.

Empresários do Algarve anseiam por turistas e temem falência Ler Mais

As empresas de transportes e de atividades administrativas, de consultoria e serviços de apoio também
foram penalizadas pela pandemia, mas o impacto é bem menor ao da restauração e alojamento. Em
2021, “no setor dos transportes o aumento deverá ser de 5 pontos percentuais e para empresas de
atividades administrativas, de consultoria e serviços de apoio estima-se um aumento de 2 pontos
percentuais”, calculam. Estas projeções não consideram o efeito de injeções de capital ou distribuição de
dividendos.

Empresas não entram logo em insolvência, mas ficam mais pressionadas

Estar em falência técnica não significa logo que a empresa entre em insolvência ou liquidação. “Tal
ocorrerá apenas num contexto em que a empresa não seja viável e não consiga reforçar os capitais
próprios“, explicam os economistas do banco central, reconhecendo, porém, que a probabilidade de
incumprimento é maior. Note-se que no final de 2019, antes da pandemia, 15% das empresas tinham
capitais próprios negativos há pelo menos três anos.

“Algumas empresas encontravam-se já em situação de vulnerabilidade no final de 2019 e estas poderão
ter sido particularmente afetadas”, nota o BdP, reconhecendo que “o aumento da percentagem de
empresas que sentem pressão para debelar a possibilidade de ficar com capitais próprios negativos é
claro dos resultados apresentados”.

“Principal falha” do PRR é a recapitalização das empresas Ler Mais

Às empresas viáveis será exigido um “esforço de capitalização” já que “a acumulação de dívida não
permite resolver os desequilíbrios financeiros, pelo contrário, tenderá a agravá-los, a menos que ocorra
um aumento significativo da capacidade de geração de fluxos de caixa”.

O Banco de Portugal conta com a “poupança acumulada pelo setor privado durante a pandemia” para
reequilibrar esta situação, assim com com os apoios públicos. Mas há um “desafio crucial” e difícil: a
avaliação da viabilidade das empresas, “de modo a otimizar a afetação de recursos na economia
portuguesa”.

47/97



ALGARVE PRIMEIRO

06/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

Covid-19: Siza Vieira diz que Algarve foi a região do país mais
apoiada
O ministro da Economia garantiu hoje que vai continuar a bater-se por uma “atenção
especial” ao Algarve no âmbito da crise pandémica, mas salientou que esta é já a região
que mais apoios recebeu proporcionalmente à sua dimensão económica

O ministro da Economia garantiu hoje que vai continuar a bater-se por uma “atenção especial” ao
Algarve no âmbito da crise pandémica, mas salientou que esta é já a região que mais apoios recebeu
proporcionalmente à sua dimensão económica.
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“Acho que o Algarve já foi beneficiário de apoios importantes. Foi talvez a região que, em termos
proporcionais à dimensão da sua economia, mais apoios recebeu neste último ano, mas continuo a
pensar que precisamos de [lhe] continuar a dedicar atenção nos próximos tempos”, disse Pedro Siza
Vieira durante uma audição regimental na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

 

Segundo precisou o ministro, “no seu conjunto, as empresas algarvias já receberam a fundo perdido 233
milhões de euros nos vários setores de atividade e com os vários tipos de apoios”.

 

“Só no setor do turismo – precisou - entre apoios a fundo perdido e linhas de crédito, as empresas
algarvias receberam 353 milhões de euros de financiamento”, avançou.

 

Ainda assim, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse continuar a defender “uma
atenção especial ao Algarve, pela concentração setorial de atividade no setor do turismo”.

 

“Acho que precisamos, por um lado, de ajudar as empresas a digerirem o impacto desta crise.
Precisamos de apoiar a requalificação da oferta e a capacidade de atrair eventos e turistas ao longo do
ano, mas, finalmente, também de apoiar a diversificação da base económica”, sustentou.

 

Neste âmbito, considerou “muito importantes” as verbas adicionais conseguidas no Portugal 2030 para o
Programa Operacional Regional do Algarve, assim como o direcionamento da “atenção especial em
alguns setores no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]”.

 

“Continuo a achar que o Algarve precisa de uma atenção especial e vou continuar a bater-me por isso”,
assegurou Siza Vieira aos deputados.

 

Relativamente à situação particular do município algarvio de Portimão, que se manteve sujeito a
restrições mais apertadas devido à incidência da covid-19, o governante confirmou que, “a pedido da
presidente da câmara, o Ministério da Economia decidiu um reforço dos apoios às empresas de
restauração” locais.

 

Segundo referiu, estes apoios adicionais aplicam-se às empresas de restauração “do município de
Portimão e de outros municípios que venham a estar mais de uma quinzena com o nível de restrições
que Portimão teve”.

 

“Portimão é um município com uma população muito significativa, onde os casos foram mais difíceis de
conter, mas também tenho muito conforto pela circunstância de a ação decidida da câmara municipal ter
permitido uma redução muito importante dos níveis de incidência da covid-19 no concelho e estou muito
convencido que, já esta semana, Portimão poderá sair das regras de confinamento”, acrescentou o
ministro.

 

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.230.058 mortos no mundo, resultantes de mais de
154,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

 

Em Portugal morreram 16.983 pessoas dos 838.102 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
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centro da China.

 

Link
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Portugueses seguem no ‘top 15’ do Europeu de vela de 470 em
Vilamoura
Os portugueses Diogo Costa e Pedro Costa seguem no 13.º lugar do Europeu de vela da
classe 470, a decorrer em Vilamoura, após o quarto dia, com Beatriz Gago e Rodolfo Pires
em 11.º na prova mista

Os portugueses Diogo Costa e Pedro Costa seguem no 13.º lugar do Europeu de vela da classe 470, a
decorrer em Vilamoura, após o quarto dia, com Beatriz Gago e Rodolfo Pires em 11.º na prova mista.
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Os irmãos, já qualificados para os Jogos Olímpicos Tóquio2020, adiados para este verão devido à
pandemia de covid-19, estão no 13.º lugar após nove regatas e quatro dias de prova, tendo o quinto
lugar na oitava corrida como melhor registo de hoje.

 

Ao todo, somam 100 pontos ‘líquidos’, 51 a mais que os ocupantes do pódio do Europeu, cuja liderança
pertence, de forma destacada, aos franceses Kevin Peponnet e Jeremie Mion.

 

Na vertente mista, que vai fazer parte do programa dos Jogos Paris2024, Beatriz Gago e Rodolfo Pires
somam 95 e estão à porta do ‘top 10’, com 28 pontos a mais para o último lugar do pódio.

 

Na frente seguem os israelitas Nitai Hasson e Saar Tamir, os mais regulares até aqui, com 42 pontos e já
três regatas conquistadas.

 

A prova decorre até sexta-feira em Vilamoura.

 

Link
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Volta ao Algarve: Sam Bennett triunfa em Portimão
O irlandês Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) confirmou o favoritismo e ganhou hoje
a primeira etapa da Volta ao Algarve, uma ligação de 189,5 quilómetros, entre Lagos e
Portimão

O irlandês Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) confirmou o favoritismo e ganhou hoje a primeira
etapa da Volta ao Algarve, uma ligação de 189,5 quilómetros, entre Lagos e Portimão. Iuri Leitão
(Tavfer-Measindot-Mortágua), quinto classificado, foi o melhor português.

 

A tirada teve o epílogo esperado, proporcionando um animado e intenso sprint. Bem acolitado pelos
companheiros da Deceuninck-Quick-Step, Sam Bennett conquistou o sexto triunfo da temporada,
reforçando o estatuto de sprinter mais vitorioso do WorldTour em 2021.

 

O corredor irlandês teve de esforçar-se a fundo para triunfar, na ligeira subida dos metros finais, perante
uma oposição, quase até ao risco, do holandês Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert
Matériaux), que foi o segundo classificado. O espanhol Jon Aberasturi (Caja Rural-Seguros RGA) fechou o
pódio de uma jornada que o pelotão principal completou em 4h37m41s, à média de 40,946 km/h.

 

Antes do sprint, marcado por uma preparação muito nervosa, a tirada teve como protagonistas os
fugitivos, que abalaram do pelotão com 11 quilómetros percorridos. Carlos Canal (Burgos-BH), Jon
Irisarri (Caja Rural-Seguros RGA), Gustavo César Veloso (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel), Hugo
Nunes (Rádio Popular-Boavista) e Cesar Nicolas Paredes (Louletano-Loulé Concelho) foram os mais
ousados. Mas o corredor da equipa de Loulé caiu pouco depois e não aqueceu o lugar entre os fugitivos.

 

A perseguição movida pela Deceuninck-Quick-Step e Bora-hansgrohe não permitiu o sucesso dos quatro
escapados, que foram alcançados a19 quilómetros do final. Jon Irisarri aproveitou a iniciativa para subir
ao pódio, vestindo a Camisola Azul Lusíadas, de melhor trepador.

 

Na ausência de bonificações, os três primeiros da geral são os três homens que cortaram a meta mais
adiantados. Sam Bennett é o dono da Camisola Amarela Turismo do Algarve e também da Camisola
Verde Crédito Agrícola, dos pontos. Jarrad Drizners (Hagens Berman Axeon) é o melhor jovem,
envergando a Camisola Branca IPDJ.

 

“Não foi bem como tínhamos planeado, na verdade foi um sprint muito disputado e mais duro do que o
esperado. A equipa levou-me ao limite na aproximação da meta. Os meus colegas trabalharam todo o
dia e, no final, lideram muito bem com as várias quedas na aproximação da meta e protegeram-me.
Gastei muita energia para recuperar posições no final, sobretudo porque estava algum vento frontal na
reta da meta, mas acabei por ser o mais forte. Não sei qual o corredor que estava à minha esquerda no
final (Danny Van Poppel) mas medi forças até ao risco. É uma vitória importante porque venho de uma
paragem após um primeiro pico de forma na época. Não sabia como estaria aqui no Algarve, mas
trabalhei bem para recuperar a condição e fui recompensado por isso”, contou Sam Bennett.

 

Algumas quedas e “cortes” no pelotão, todas fora da zona de proteção dos derradeiros 3 quilómetros,
atrasaram homens importantes, que poderiam vêem dificultada a tarefa de lutar pela geral. Kasper
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Asgreen (Deceuninck-Quick-Step) cedeu 39 segundos, Frederico Figueiredo (Efapel) perdeu 1m01s e
Tiago Antunes (Tavfer-Measindot-Mortágua) gastou mais 4m31s do que o vencedor.

 

Na segunda etapa, a disputar esta quinta-feira, os corredores vão percorrer 182,8 quilómetros, entre
Sagres, no concelho de Vila do Bispo, e o alto da Fóia, em Monchique. A chegada, coincidente com um
prémio de montanha de primeira categoria, vai mostrar quem são os homens em melhores condições de
lutar pela camisola amarela.

 

Link
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Volta ao Algarve: A Fóia seleciona os candidatos à vitória final
Os candidatos à vitória na 47.ª Volta ao Algarve em bicicleta têm hoje o seu primeiro
teste, na segunda etapa, que vai ligar Sagres ao alto da Fóia, com o irlandês Sam Bennett
(Deceuninck-QuickStep) a partir de amarelo

O ponto mais alto do Algarve, situado a 900 metros de altitude, em plena serra de Monchique, culminará
uma viagem de 182,8 quilómetros, com partida de Sagres, que porá à prova a camisola amarela do
‘sprinter’ Sam Bennett, que lidera a geral com o mesmo tempo do segundo e terceiros classificados,
Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) e Jon Aberasturi (Caja Rural), respetivamente.

 

O triunfo na Fóia, no final de uma jornada que tem início marcado para as 12:55 e que inclui quatro
contagens de montanha, a última das quais a coincidir com a meta, valerá, inevitavelmente, a liderança
da geral, sem que, no entanto, haja um claro favorito à partida.

 

Depois de uma primeira fase tranquila, com passagem na meta volante de Aljezur (quilómetro 41,6), o
pelotão vê a estrada inclinar-se, com a terceira categoria de Marmelete a estar situada 7,3 quilómetros
mais à frente.

 

Ao primeiro teste montanhoso, seguem-se longos quilómetros sem desafios, pontuados pela meta
volante de São Bartolomeu de Messines (113,2), até novo teste, na terceira categoria de Alferce, aos
156,4.

 

Após aquilo que o livro da prova define como “uma descida perigosa”, o pelotão começará a escalar para
o alto da Pomba (uma segunda categoria com 3,6 quilómetros e uma pendente média de 8,2%, situada
ao quilómetro 169,1), antes de cruzar o terceiro ‘sprint’ intermédio da jornada, em Monchique, aos
174,9.

 

Os ciclistas começarão, então, a subir até à Fóia (7,5 quilómetros com 7,3% de inclinação média),
naquela que será a primeira oportunidade para os candidatos à camisola amarela se mostrarem, com a
chegada a estar prevista para as 17:29.

 

Os pretendentes ao triunfo final não deverão descurar o facto de, nas últimas três edições, o vencedor
de etapa ter sido também o vencedor final: Michal Kwiatkowski, em 2018, Tadej Pogacar, em 2019, e
Remco Evenepoel, em 2020.

 

A 47.ª Volta ao Algarve arrancou na quarta-feira em Lagos e termina no domingo, no alto do Malhão,
que irá consagrar o sucessor de Evenepoel.

 

Link
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Sam Bennett vence 1ª etapa da Volta ao Algarve e sobe de
amarelo à Fóia
Melhor português foi Iúri Leitão (Tavfer-Measindot-Mortágua)

Sam Bennett (Deceuninck-Quick-Step) venceu hoje a etapa inicial da Volta ao Algarve, uma
tirada de 189,5 quilómetros que começou em Lagos e terminou em Portimão.

O segundo lugar da etapa foi garantido por Danny Van Poppel (Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux),
enquanto Jon Aberasturi (Caja Rural-Seguros RGA) garantiu o terceiro.
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A vitória do irlandês da Deceuninck-Quick-Step, que terminou a prova em 4h37m41s, acaba por não
espantar, numa etapa que terminou ao sprint, uma vez que Sam Bennet é o velocista mais vitorioso de
2021.

Na tirada de hoje, dia 5 de Maio, o melhor português foi Iúri Leitão (Tavfer-Measindot-Mortágua), que
ficou em 5º. Rui Costa (UAE Team Emirates) ficou em 8º.

Entre os ciclistas das equipas algarvias, o melhor classificado foi Alejandro Marque, do Atum
General/Tavira/Maria Nova Hotel, que terminou a tirada em 42º. Do Louletano/Loulé Concelho, o melhor
foi César Paredes (94º).

Sam Bennett parte de amarelo para a etapa de amanhã, que liga Sagres ao alto da Fóia, em Monchique
(182,8 quilómetros).

Link
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Sam Bennett: ″Medi forças até ao risco. Estava ″morto″ depois
da linha da meta″
Declarações de Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) - vencedor da etapa e líder da
geral individual - após a primeira etapa da 47.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta

Declarações de Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) - vencedor da etapa e líder da geral individual -
após a primeira etapa da 47.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta

Sobre a etapa: "Não foi bem como tínhamos planeado, na verdade foi um "sprint" muito disputado e
mais duro do que o esperado. A equipa levou-me ao limite na aproximação da meta.Os meus colegas
trabalharam todo o dia e, no final, lidaram muito bem com as várias quedas na aproximação da meta e
protegeram-me."

Energia: "Gastei muita energia para recuperar posições no final, sobretudo porque estava algum vento
frontal na reta da meta, mas acabei por ser o mais forte. Não sei qual o corredor que estava à minha
esquerda no final [Danny Van Poppel], mas medi forças até ao risco. Estava "morto" depois da linha da
meta."

Pico de forma: "É uma vitória importante, porque venho de uma paragem após um primeiro pico de
forma na época. Não sabia como estaria aqui no Algarve, mas trabalhei bem para recuperar a condição e
fui recompensado por isso. Estou feliz por ter conseguido a vitória hoje".
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Sam Bennett venceu no Algarve mas assume: «Não foi bem
como tínhamos planeado»
Vencedor da etapa inaugural da Volta a Portugal analisou a corrida

Sam Bennett (Deceuninck-QuickStep) venceu esta quarta-feira a primeira etapa da 47.ª edição da Volta
ao Algarve em bicicleta, após uma tirada de 189,5 quilómetros entre Lagos e Portimão.

"É uma vitória importante, porque venho de uma paragem após um primeiro pico de forma na época.
Não sabia como estaria aqui no Algarve, mas trabalhei bem para recuperar a condição e fui
recompensado por isso. Estou feliz por ter conseguido a vitória hoje", finalizou.

Já Jon Irisarri (Caja Rural) terminou como líder da classificação da montanha e promete lutar para
manter a camisola relativa a essa distinção. "Tínhamos o Jon Aberasturi para discutir a etapa no final e o
meu objetivo era meter-me na fuga e ganhar a camisola da montanha. Foi um bom dia. Amanhã
[quinta-feira], estarei um pouco cansado [para defender a liderança], mas tentarei lutar por esta
camisola. O mais importante, no entanto, é estar bem no último dia e tentar lutar pelos pontos
disponíveis", considerou.

Gustavo Veloso (Atum General-Tavira-Maria Nova Hotel) foi um dos corredores que integrou a fuga do
dia e diz ter cumprido aquilo que tinha perspetivado para a etapa inaugural da Algarvia. "A equipa tinha o
objetivo de ir para a fuga e eu tive a sorte de integrar a que deu certo. O importante era estar presente
na fuga e ir mostrando a camisola", salientou o espanhol, que venceu duas Voltas a Portugal.

Por sua vez o português Rui Costa (UAE Emirates), que acabou no 8.º lugar, gostou das sensações que
teve nesta etapa e anteviu já a tirada desta quinta-feira. "A corrida foi praticamente controlada pelas
equipas dos spinters, a etapa foi feita a um ritmo baixo, mas os últimos 25 quilómetros foram muito
rápidos. As sensações foram boas, espero amanhã [quinta-feira] estar bem na etapa, para uma subida
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dura. Amanhã [quinta-feira], é um dia bom para ver as sensações, nem eu sei bem como estou",
analisou.
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Ferry-boat entre Ayamonte e VRSA recebe galardão
O serviço de transporte fluvial entre Ayamonte e Vila Real de Santo António vai receber o
1.º Prémio de Cooperação T ransfronteiriça da Eurocidade do Guadiana, durante as
comemorações do Dia da Europa, celebrado esta quinta-feira, 6 de maio
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Algarve mantém as mesmas 87 Bandeiras Azuis
O Algarve mantém este ano as mesmas 87 praias com bandeira azul que detinha em
2020, permanecendo como a região portuguesa com mais galardões, informou o
Programa Bandeira Azul
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Cinco mil carros na fronteira no fim-de-semana
Cerca de cinco mil veículos atravessaram a fronteira terrestre de Castro Marim, nos
primeiros dois dias após o desconfinamento e reabertura das ligações rodoviárias entre
Portugal e Espanha, disseram à Lusa fontes policiais
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Volta ao Algarve: se é sprint, é para Sam Bennett
Sam Bennett (Deceunink) é o primeiro líder da Volta ao Algarve

69/97



JORNAL DO ALGARVE

06/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Alto do Malhão volta a receber ciclistas
O alto do Malhão regressa para consagrar o vencedor da 47.ª Volta ao Algarve, que
arrancou nesta quarta-feira em Lagos e percorre 775,8 quilómetros, distribuídos por
cinco etapas, para encontrar o sucessor do belga Remco Evenepoel
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JORNAL DE NOTÍCIAS

06/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 46

PROGRAMA • PESSOAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOSÉ PEDRO GOMES

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Bennett arrasa no arranque da Algarvia
Irlandês impôs-se à concorrência com um sprint demolidor.
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CORREIO DA MANHÃ

06/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

Avião a 4 segundos de desastre
T orre de controlo deu autorização para Boeing descolar quando estava carro no centro
da pista. Salvos por 300 metros
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PÚBLICO

06/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PATRÍCIA CARVALHO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Aeroporto no Montijo pode levar à perda de 30% das áreas de
alimentação das aves
Investigadores ressalvam que só foram considerados os impactos nas aves migratórias
que passam o Inverno no estuário do Tejo
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DN

06/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 822.50

REACH: 4100

Hotéis querem já solução para moratórias
O ministro da Economia voltou ontem a sublinhar que a solução para as moratórias que
acabam no final do terceiro trimestre pode passar por o Estado garantir uma parte do
crédito em moratória

76/97



77/97



CORREIO DA MANHÃ

06/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

Moratórias esperam pelo final do Verão
Supervisor quer perceber como se portam os setores da restauração, alojamento e lazer
antes de definir condições
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DINHEIRO VIVO

06/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Hotelaria: ″É imprescindível que seja encontrada uma solução
rapidamente″ para o fim das moratórias
Ministro da Economia, no parlamento, voltou a apontar que solução para empresas
aquando do fim das moratórias deverá passar pela capacidade do Estado poder garantir
alguma parte do crédito que está sob moratória e assim alargar reembolsos.

As moratórias públicas - para famílias e empresas - terminam no final do terceiro trimestre deste ano. As
atividades económicas mais afetadas pelas restrições aplicadas para travar a pandemia têm pedido
rapidez numa solução para o pós diferimento de pagamentos, tal como vários banqueiros. O ministro da
Economia voltou esta quarta-feira, 5 de maio, a sublinhar que a solução pode passar por o Estado ser
chamado a garantir uma parte do crédito em moratória para assim poder ser alargado o reembolso dos
montantes.

"Para já, as moratórias estão em vigor até setembro, mas não chega. É imprescindível que seja
encontrada uma solução rapidamente e esta situação tem de ser pensada agora e não em setembro",
diz ao Dinheiro Vivo Raul Martins, presidente da Associação da Hotelaria de Portugal.

O governo, o Banco de Portugal e a Associação Portuguesa de Bancos têm vindo a trabalhar no sentido
de encontrar uma solução nomeadamente para os setores mais afetados, uma vez que o
prolongamento das moratórias. Ainda assim, a banca tem sustentado que é preciso uma solução
rapidamente. Aliás, em entrevista ao Dinheiro Vivo, em meados de abril, o CEO do BPI defendeu que:
"não devíamos falar em setembro, mas sim agora. O tema é encontrar soluções agora. Os empresários
vivem de expectativas e confiança, não podemos ficar à espera de setembro para ver o que acontece".
"O que eu acho é que não devíamos falar em setembro, mas sim agora. O tema é encontrar soluções
agora. Os empresários vivem de expectativas e confiança, não podemos ficar à espera de setembro
para ver o que acontece", disse ainda, na altura, João Oliveira e Costa.

Dias depois, o CEO do Novo Banco, alinhou no mesmo discurso em entrevista ao Jornal de Negócios.
"Aqui sou muito claro, quanto mais cedo nós o fizermos, menos ansiedade vamos ter em relação a
setembro. E é fundamental que setembro não seja um momento ansioso", disse então.
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Agora, a associação que representa a hotelaria - que no ano passado perdeu mais de três mil milhões de
euros em receita devido à pandemia - aponta que "se os hotéis, que vão abrir ou que já estão abertos,
conseguirem equilibrar as contas da exploração já será bom, pelo que, este ano, não há possibilidade
para se começar a pagar os empréstimos, tantos os antigos, como os que vieram no âmbito dos apoios
à paragem e encerramento da atividade decorrente da Covid-19".

O ministro da Economia, esta quarta-feira, voltou no parlamento a apontar um caminho já por si antes
defendido. Pedro Siza Vieira indicou, citado pela Lusa, que o modelo "deverá passar, designadamente,
pela capacidade de o Estado poder garantir alguma parte do crédito que está sob moratória, para
permitir estender os prazos de reembolso destes créditos e permitir, também, assegurar alguma
carência". O objetivo, explicou, é "que as empresas não concentrem o seu "cash flow" imediatamente no
reembolso de dívidas".

Esperando que o próximo ano seja já "positivo permitindo o pagamento dos empréstimos da Covid-19,
bem como dívidas a fornecedores e recomposição da tesouraria", Raul Martins assume que a associação
espera que só em 2023ª hotelaria conseguirá "retomar os pagamentos dos empréstimos de longo
prazo com uma reestruturação da dívida prolongando a maturidade da dívida por mais três anos".
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RENASCENÇA ONLINE

05/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Arquipélago da Madeira "tem tudo pronto" para receber
cruzeiros, diz Governo Regional - Renascença
Apesar da prontidão do porto do Funchal, a origem dos cruzeiros é também um dado
importante a ter em conta na avaliação do risco.

O vice-presidente do Governo Regional disse esta quarta-feira que a Madeira tem "tudo pronto" para
voltar a receber cruzeiros turísticos, mas ressalvou que as escalas na região dependem mais dos "países
e da origem dos passageiros" do que do destino.

"Temos tudo preparado para receber as operações e, se calhar, durante o verão deste ano podemos ter
já novidades na Região Autónoma da Madeira em articulação com outros portos como são os dos
Açores e de Canárias. Da nossa parte, temos tudo pronto", referiu Pedro Calado, após uma reunião com
os representantes da Cruise Lines International Association (CLIA), considerada a maior associação
comercial da indústria de cruzeiros do mundo.

Pedro Calado ressalvou, contudo, que a operação internacional de cruzeiros e suas escalas na região
"depende muito mais dos países e da origem dos passageiros do que propriamente do destino".

Os responsáveis para a Europa e Portugal da CLIA visitaram hoje o Porto do Funchal, o Hospital
Particular da Madeira e reuniram-se com o vice-presidente do Governo Regional e com o secretário
regional da Saúde e da Proteção Civil, Pedro Ramos.

Nikos Mertzanidis, diretor para a Europa da CLIA, mostrou-se agradado com as medidas tomadas pelo
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Governo Regional, salientando que a Madeira é um importante destino no mundo dos cruzeiros.

"Pensamos retomar o mais cedo possível com o apoio do Governo, dos portos e da comunidade local",
acrescentou.

A finalidade da visita dos responsáveis da CLIA, realizada a convite do Governo Regional, foi apresentar
as condições sanitárias e de segurança implementadas nos portos do Funchal, do Porto Santo e marinas
na sequência da entrada em vigor, em 16 de outubro, do Plano de Gestão de controlo e contenção da
pandemia de Covid-19 com vista à retoma da atividade de cruzeiros.

Os portos do arquipélago da Madeira estão abertos desde 16 de outubro, mas há 14 meses que não
recebem barcos, estando a primeira escala, depois desta crise provocada pela pandemia de Covid-19,
agendada para 10 de setembro, do navio Balmoral que vem da Corunha e tem como destino o porto de
Lisboa, sendo o único navio a aportar o Funchal nesse mês.

Segundo a Associação dos Portos da Região Autónoma da Madeira - APRAM, os portos da Madeira em
2020 sofreram uma quebra, comparativamente a 2019, de -62,26% em entrada de passageiros e de -
63,87% em escalas de navios de cruzeiro.

À semelhança do que foi criado nos aeroportos da Madeira também foi implementado um corredor verde
nos portos da região e um sistema de triagem aos passageiros desembarcados e embarcados. .

A SGS Portugal já atribuiu aos portos da região a certificação de boas práticas na gestão dos riscos
biológicos associados à Covid-19.

Segundo a Direção Regional de Saúde, a Madeira registou hoje 20 casos novos de Covid-19, passando a
contar, desde 16 de março de 2020, 9.055 casos confirmados, 71 óbitos associados à doença.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.230.058 mortos no mundo, resultantes de mais de
154,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.983 pessoas dos 838.102 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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ECONOMIA ONLINE

05/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Siza Vieira diz que Algarve foi a região do país mais apoiada
Segundo precisou o ministro, “no seu conjunto, as empresas algarvias já receberam a
fundo perdido 233 milhões de euros nos vários setores de atividade e com vários tipos de
apoios”.

O ministro da Economia garantiu esta quarta-feira que vai continuar a bater-se por uma “atenção
especial” ao Algarve no âmbito da crise pandémica, mas salientou que esta é já a região que mais apoios
recebeu proporcionalmente à sua dimensão económica.

“Acho que o Algarve já foi beneficiário de apoios importantes. Foi talvez a região que, em termos
proporcionais à dimensão da sua economia, mais apoios recebeu neste último ano, mas continuo a
pensar que precisamos de [lhe] continuar a dedicar atenção nos próximos tempos”, disse Pedro Siza
Vieira durante uma audição regimental na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Estado vai apoiar banca nas reestruturações de dívidas Ler Mais

Segundo precisou o ministro, “no seu conjunto, as empresas algarvias já receberam a fundo perdido 233
milhões de euros nos vários setores de atividade e com os vários tipos de apoios”.

“Só no setor do turismo – precisou – entre apoios a fundo perdido e linhas de crédito, as empresas
algarvias receberam 353 milhões de euros de financiamento”, avançou.

Ainda assim, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse continuar a defender “uma
atenção especial ao Algarve, pela concentração setorial de atividade no setor do turismo”.

“Acho que precisamos, por um lado, de ajudar as empresas a digerirem o impacto desta crise.
Precisamos de apoiar a requalificação da oferta e a capacidade de atrair eventos e turistas ao longo do
ano, mas, finalmente, também de apoiar a diversificação da base económica”, sustentou.
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Neste âmbito, considerou “muito importantes” as verbas adicionais conseguidas no Portugal 2030 para o
Programa Operacional Regional do Algarve, assim como o direcionamento da “atenção especial em
alguns setores no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]”.

“Continuo a achar que o Algarve precisa de uma atenção especial e vou continuar a bater-me por isso”,
assegurou Siza Vieira aos deputados.

Relativamente à situação particular do município algarvio de Portimão, que se manteve sujeito a
restrições mais apertadas devido à incidência da covid-19, o governante confirmou que, “a pedido da
presidente da câmara, o Ministério da Economia decidiu um reforço dos apoios às empresas de
restauração” locais.

Segundo referiu, estes apoios adicionais aplicam-se às empresas de restauração “do município de
Portimão e de outros municípios que venham a estar mais de uma quinzena com o nível de restrições
que Portimão teve”.

“Portimão é um município com uma população muito significativa, onde os casos foram mais difíceis de
conter, mas também tenho muito conforto pela circunstância de a ação decidida da câmara municipal ter
permitido uma redução muito importante dos níveis de incidência da covid-19 no concelho e estou muito
convencido que, já esta semana, Portimão poderá sair das regras de confinamento”, acrescentou o
ministro.

85/97



VISÃO

05/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

Covid-19: Siza Vieira diz que Algarve foi a região do país mais
apoiada
O ministro da Economia garantiu hoje que vai continuar a bater-se por uma "atenção
especial" ao Algarve no âmbito da crise pandémica, mas salientou que esta é já a região
que mais apoios recebeu proporcionalmente à sua dimensão económica

“Acho que o Algarve já foi beneficiário de apoios importantes. Foi talvez a região que, em termos
proporcionais à dimensão da sua economia, mais apoios recebeu neste último ano, mas continuo a
pensar que precisamos de [lhe] continuar a dedicar atenção nos próximos tempos”, disse Pedro Siza
Vieira durante uma audição regimental na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Segundo precisou o ministro, “no seu conjunto, as empresas algarvias já receberam a fundo perdido 233
milhões de euros nos vários setores de atividade e com os vários tipos de apoios”.

“Só no setor do turismo — precisou – entre apoios a fundo perdido e linhas de crédito, as empresas
algarvias receberam 353 milhões de euros de financiamento”, avançou.

Ainda assim, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse continuar a defender “uma
atenção especial ao Algarve, pela concentração setorial de atividade no setor do turismo”.

“Acho que precisamos, por um lado, de ajudar as empresas a digerirem o impacto desta crise.
Precisamos de apoiar a requalificação da oferta e a capacidade de atrair eventos e turistas ao longo do
ano, mas, finalmente, também de apoiar a diversificação da base económica”, sustentou.

Neste âmbito, considerou “muito importantes” as verbas adicionais conseguidas no Portugal 2030 para o
Programa Operacional Regional do Algarve, assim como o direcionamento da “atenção especial em
alguns setores no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]”.

“Continuo a achar que o Algarve precisa de uma atenção especial e vou continuar a bater-me por isso”,
assegurou Siza Vieira aos deputados.

Relativamente à situação particular do município algarvio de Portimão, que se manteve sujeito a
restrições mais apertadas devido à incidência da covid-19, o governante confirmou que, “a pedido da
presidente da câmara, o Ministério da Economia decidiu um reforço dos apoios às empresas de
restauração” locais.
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Segundo referiu, estes apoios adicionais aplicam-se às empresas de restauração “do município de
Portimão e de outros municípios que venham a estar mais de uma quinzena com o nível de restrições
que Portimão teve”.

“Portimão é um município com uma população muito significativa, onde os casos foram mais difíceis de
conter, mas também tenho muito conforto pela circunstância de a ação decidida da câmara municipal ter
permitido uma redução muito importante dos níveis de incidência da covid-19 no concelho e estou muito
convencido que, já esta semana, Portimão poderá sair das regras de confinamento”, acrescentou o
ministro.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.230.058 mortos no mundo, resultantes de mais de
154,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal morreram 16.983 pessoas dos 838.102 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.

PD // EA
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DINHEIRO VIVO

05/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Covid-19: Siza Vieira diz que Algarve foi a região do país mais
apoiada
"Só no setor do turismo - precisou - entre apoios a fundo perdido e linhas de crédito, as
empresas algarvias receberam 353 milhões de euros de financiamento", avançou o
ministro

O ministro da Economia garantiu que vai continuar a bater-se por uma "atenção especial" ao Algarve no
âmbito da crise pandémica, mas salientou que esta é já a região que mais apoios recebeu
proporcionalmente à sua dimensão económica.

"Acho que o Algarve já foi beneficiário de apoios importantes. Foi talvez a região que, em termos
proporcionais à dimensão da sua economia, mais apoios recebeu neste último ano, mas continuo a
pensar que precisamos de [lhe] continuar a dedicar atenção nos próximos tempos", disse Pedro Siza
Vieira durante uma audição regimental na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Segundo precisou o ministro, "no seu conjunto, as empresas algarvias já receberam a fundo perdido 233
milhões de euros nos vários setores de atividade e com os vários tipos de apoios".

"Só no setor do turismo - precisou - entre apoios a fundo perdido e linhas de crédito, as empresas
algarvias receberam 353 milhões de euros de financiamento", avançou.

Ainda assim, o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital disse continuar a defender "uma
atenção especial ao Algarve, pela concentração setorial de atividade no setor do turismo".

"Acho que precisamos, por um lado, de ajudar as empresas a digerirem o impacto desta crise.
Precisamos de apoiar a requalificação da oferta e a capacidade de atrair eventos e turistas ao longo do
ano, mas, finalmente, também de apoiar a diversificação da base económica", sustentou.

Neste âmbito, considerou "muito importantes" as verbas adicionais conseguidas no Portugal 2030 para o
Programa Operacional Regional do Algarve, assim como o direcionamento da "atenção especial em
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alguns setores no âmbito do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência]".

"Continuo a achar que o Algarve precisa de uma atenção especial e vou continuar a bater-me por isso",
assegurou Siza Vieira aos deputados.

Relativamente à situação particular do município algarvio de Portimão, que se manteve sujeito a
restrições mais apertadas devido à incidência da covid-19, o governante confirmou que, "a pedido da
presidente da câmara, o Ministério da Economia decidiu um reforço dos apoios às empresas de
restauração" locais.

Segundo referiu, estes apoios adicionais aplicam-se às empresas de restauração "do município de
Portimão e de outros municípios que venham a estar mais de uma quinzena com o nível de restrições
que Portimão teve".

"Portimão é um município com uma população muito significativa, onde os casos foram mais difíceis de
conter, mas também tenho muito conforto pela circunstância de a ação decidida da câmara municipal ter
permitido uma redução muito importante dos níveis de incidência da covid-19 no concelho e estou muito
convencido que, já esta semana, Portimão poderá sair das regras de confinamento", acrescentou o
ministro.
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BRIEFING

05/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3520

REACH: -1

Briefing - O Algarve fica bem no Turismo
O T urismo do Algarve lança uma nova campanha online a pensar nas férias de verão de
portugueses e espanhóis. Arranca esta quarta-feira com o mote “O Algarve fica-te bem!
Sempre”.

A campanha estará ativa este mês em social media advertising – canais Facebook, Instagram e
YouTube. Dando continuidade à campanha anterior – “O Algarve fica-te bem”, aposta num vídeo para
inspirar turistas e aumentar reservas na época alta do setor na região, reforçando a confiança na marca
Algarve e também a sua notoriedade.

“Agora que Portugal saiu do estado de emergência, e com os dados da pandemia a melhorarem, é o
momento de resgatar a vontade de viajar, não esquecendo nunca a segurança de todos. Aqui deixamos
o repto aos portugueses e aos espanhóis para que nos visitem em breve, agora com mais um pretexto:
as recém-anunciadas 87 praias com Bandeira Azul da região que serão hasteadas na próxima época
balnear”, afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
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AMBITUR

05/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

AHP defende reabertura de fronteiras, plano de promoção e
reforço de capitalização das empresas do turismo | Ambitur
A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) considera urgente a reabertura das
fronteiras e espera que o plano de retoma para o turismo anunciado pelo Governo invista
na promoção do destino e reforce a capitalização das empresas. Estas propostas
integram o Plano ‘SOS Hotelaria’ da AHP, que visa assegurar a sobrevivência da
Hotelaria, a atividade do Turismo que apresentou a maior quebra de receitas.

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) considera urgente a reabertura das fronteiras e espera que
o plano de retoma para o turismo anunciado pelo Governo invista na promoção do destino e reforce a
capitalização das empresas. Estas propostas integram o Plano ‘SOS Hotelaria’ da AHP, que visa
assegurar a sobrevivência da Hotelaria, a atividade do Turismo que apresentou a maior quebra de
receitas.

Em linha com a recente proposta da Comissão Europeia, que recomenda aos Estados-membros que
permitam a realização de viagens por razões não essenciais para todas as pessoas vacinadas, com teste
Covid-19 negativo e provenientes de países com uma boa situação epidemiológica, a AHP considera
urgente que Portugal reabra as fronteiras aéreas de forma a permitir a retoma da atividade turística.

“Aguardamos que o Governo levante as medidas restritivas do tráfego aéreo nas condições propostas
pela Comissão Europeia. Quase 90% dos nossos turistas chegam por via aérea e esta é uma condição
essencial para o início da recuperação da hotelaria e do Turismo em todo o território nacional”, afirma
Raul Martins, presidente da AHP.

No âmbito do Plano ‘SOS Hotelaria’, que a AHP apresentou ao Governo no início deste ano e que integra
um conjunto de medidas urgentes para salvar a hotelaria portuguesa, o presidente da associação reitera
ainda a urgência de avançar com um programa de promoção para o destino Portugal, que inclua
campanhas de divulgação e incentivo ao consumo de turismo interno e externo, aumento da presença
online e offline do Turismo de Portugal sobretudo nos mercados estratégicos e centralização das taxas
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turísticas no desenvolvimento de campanhas de promoção das cidades, entre outras medidas.

A AHP lembra que a hotelaria é das atividades mais afetadas pela pandemia, com quebras de quase 80%
nas receitas, alojamento e outros (F&B, Spas e ginásios, eventos, etc), o que representa uma perda de
3.6 mil milhões de euros. “É necessário reforçar os instrumentos de capitalização para as empresas, que
se encontram em grandes dificuldades para pagar dívidas e juros. Se isso não acontecer, elas não terão
capacidade para investir, criar emprego ou sequer sobreviver”, garante Raul Martins.
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Covid-19. Sector do turismo deve ser prioritário na vacinação?
Madeira já o está a fazer, Algarve defende essa meta para todo o
país
O primeiro passo da Madeira em vacinar todos os 25 mil trabalhadores de turismo até
final de maio está a levar outras regiões do país e associações a defender esse objetivo
antes do verão. Mas a 'task force' de vacinação adianta que de momento não está
previsto dar prioridade ao sector do turismo
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O movimento está a ganhar uma expressão crescente, à medida que o verão se aproxima: o sector do
turismo defende que os trabalhadores nesta área devem ser considerados prioritários na vacinação à
covid-19, pelo contacto com pessoas a que estão expostos, e também para dar mais segurança aos
turistas.

O primeiro passo foi dado na Madeira, que segue regras próprias do Governo regional, e esta semana
começou a vacinar 25 mil residentes que trabalham no turismo nas suas diversas áreas, desde hotelaria,
restauração, animação ou passeios.

'Vamos ter todo o sector vacinado até maio', anunciou o secretário regional de Turismo da Madeira,
Eduardo Jesus, frisando tratar-se um fator relevante para a imagem da região como destino seguro, e
que envolve uma série de outras medidas, como disponibilizar aos turistas testes PCR de forma gratuita.

O exemplo da Madeira, que se prepara para ter o pessoal de turismo todo vacinado antes do verão, foi
destacado pela Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), que defende que
a 'vacinação dos profissionais de hospitalidade deve ser pensada de forma atempada'.

O Algarve sustenta que os trabalhadores de turismo devem ser vistos como prioritários nas vacinas à
covid 'por estarem mais expostos ao contacto, e também para haver uma discriminação positiva do
sector económico mais fustigado pela pandemia, e que está às portas do verão', segundo frisa João
Fernandes, presidente da região de turismo.

Lembrando que outros destinos internacionais, como as Baleares, estão a vacinar todos os
trabalhadores de turismo, o responsável da Região de Turismo do Algarve defende que em Portugal este
objetivo 'não deve seguir critérios de discriminação regional, mas aplicar-se ao país como um todo,
numa modalidade semelhante ao do sector da educação'.

Em finais de março, a Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) já tinha
exortado o Governo a considerar os trabalhadores de hotéis ou restaurantes prioritários na vacinação,
alegando que tal poderia ser 'uma mais-valia na fase da retoma' em que se prevê que uma 'disputa
acentuada' com os destinos concorrentes.

'A economia do turismo carateriza-se por ser uma atividade de pessoas para pessoas, obrigando os
consumidores de férias a deslocar-se ao local de produção dos serviços', frisou na altura a AHETA,
lembrando que 'o fator humano desempenha neste sector económico um papel mais importante e
decisivo do que em outros sectores'.
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'TASK FORCE' DE VACINAÇÃO NÃO TEM PARA JÁ
PRIORIDADES DEFINIDAS PARA O TURISMO
Contactada pelo Expresso, a 'task force' de vacinação à covid-19 adiantou que os trabalhadores de
turismo não estão, de momento, contemplados como prioritários nas campanhas de vacinação.

A 'task force' está a dar prioridade aos trabalhadores do sector da educação, e tem vários dossiês em
estudo sobre pedidos relativos a trabalhadores agrícolas, do sector dos transportes, entre vários outros.

'Para já, não está prevista a vacinação dos trabalhadores do sector do turismo, mas trabalhamos com
vários cenários, que se poderão vir a alterar', referiu o comandante José Luís, que integra a 'task force'.
'De momento, o sector do turismo não é um dos cenários que está em cima da mesa para avançar',
reiterou.

Link
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Madeira começa amanhã “vacinação intensiva” de profissionais
do turismo
A Madeira vai começar amanhã a “vacinação intensiva do pessoal ligado à hotelaria,
animação turística, restauração, táxis, transportes”, afirmou Miguel Albuquerque,
presidente do Governo Regional.

A Madeira vai começar amanhã a “vacinação intensiva do pessoal ligado à hotelaria, animação turística,
restauração, táxis, transportes”, afirmou Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional.

“Vamos fazer um esforço monumental no sentido de, ao longo deste mês, fazermos uma vacinação
intensiva do pessoal ligado à hotelaria, animação turística, restauração, táxis, transportes”, disse o
governante, confirmando assim a notícia avançada pelo PressTUR na sexta-feira, dia 29 de Abril (clique
para ler: Madeira prevê concluir vacinação do sector do turismo no final de Maio).

O chefe do executivo madeirense, citado pela agência Lusa, afirmou que o processo de vacinação dos
profissionais de turismo vai começar “pelo pessoal da linha da frente” do sector.

O processo deve “abranger mais de 40 mil pessoas”, disse Miguel Albuquerque, enunciando que cerca de
20 mil estão ligadas à hotelaria e restauração.

Um dos primeiros segmentos a ser vacinado serão os carreiros do Monte, os homens que deslizam com
os tradicionais carros de cesto, um dos principais atractivos turísticos da Madeira, que reiniciaram esta
semana a sua actividade.

“Temos de aguardar a decisão que o Reino Unido vai tomar em Junho, mas as perspectivas [do turismo]
é que comece a correr bem para a Madeira” nesse mês, apontou o governante.

Questionado sobre a possibilidade de alargamento das medidas restritivas delineadas para combater a
pandemia da covid-19, considerou as que foram tomadas em 26 de Abril e entraram em vigor às 00h00
de 2 de Maio, têm corrido bem e que os “empresários e a população estão a cumprir” as regras
definidas.
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“Se continuarmos assim temos hipótese de ir melhorando a situação de restrição”, sublinhou,
ressalvando ser necessário aguardar os resultados de dois ciclos de incubação (14 dias).

Na altura, anunciou também que "residentes, estudantes e emigrantes - que entram na região por via
aérea - mantêm a dupla testagem ao quinto dia, suspendendo-se a necessidade de isolamento profilático
entre os dois testes".

Os restaurantes e bares passaram a poder estar abertos até às 22h com uma lotação até 50%, com
cinco pessoas por mesa, não sendo permitido nos bares "beber ao balcão ou de pé".

Antes, a restauração, tal como as outras atividades comerciais, encerravam durante a semana às 18h e
aos fins de semana às 17h, sendo que o horário de entrega de refeições ao domicílio decorre até às 22h,
todos os dias.

Em relação a festas de casamentos e batizados, o Governo Regional impôs que a ocupação dos recintos
corresponda a 50% da sua capacidade, medida também aplicada aos supermercados e lojas comerciais,
bem como aos ginásios, onde passam a ser permitidas aulas de grupo no interior até cinco pessoas.

Por outro lado, os veículos utilizados em actividades de turismo passaram a poder transportar 100% da
sua lotação, caso todos os ocupantes tenham sido vacinados ou sejam recuperados da doença covid-
19, regra que também se aplica aos operadores marítimo-turísticos.

Em caso contrário, permanece o limite de dois terços da capacidade.

O boletim epidemiológico divulgado terça-feira pela Direcção Regional da Saúde indicava que na Madeira
tinha sido diagnosticados 16 novos casos de infecção por SARS-CoV-2, todos de transmissão local, e
mais 11 doentes recuperados.

A DRS indicou que a região contabilizava um total de 9.035 casos confirmados de covid-19, 8.697
pacientes curados desde o início da pandemia e tinha 71 óbitos associados à doença.

Clique para ver mais: Madeira
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