
JORNAL DE NEGÓCIOS

10/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • INVESTIDOR

PRIVADO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAFAELA BURD RELVAS

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Este ano, hotéis podem sair mais baratos do que casas de férias
Com o aumento da procura por alojamentos em zonas isoladas, os preços das casas de
férias estão a aumentar
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CORREIO DA MANHÃ

09/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

DOMINGO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA POLÓNIA

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

“O GOVERNO IGNOROU O SETOR HOTELEIRO”
O presidente da Associação dos Hotéis do Algarve diz que 80 % das unidades têm estado
fechadas
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DN

09/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Hotéis desconfinam já com as primeiras reservas para o verão
Pontes de junho e fins de semana lideram na procura, animada, sobretudo, pelo mercado
nacional. Hoteleiros antecipam uma época melhor do que a do ano passado.
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CORREIO DA MANHÃ

09/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ROTEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOSÉ CARLOS EUSÉBIO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 66000

Maravilhas do Algarve
Algarve tem muito mais para oferecer do que o sol e a praia
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EXPRESSO

10/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Uma área protegida para 889 espécies marinhas
Projeto da Fundação Oceano Azul é hoje entregue ao Governo. São 94,5 km2

Mesmo junto à costa algarvia, entre o farol de Alfanzina, no concelho de Lagoa, e a Marina de Albufeira,
encontra-se aquele que será o maior recife rochoso a baixa profundidade de Portugal continental: são
94,5 km2, que funcionam como zona de reprodução, refúgio e crescimento para 889 espécies, entre
peixes (111 espécies), algas (75) e invertebrados (703). Destas, 19 têm estatuto de conservação,
como os cavalos-marinhos ou os meros. E o recife é ‘casa’ para 45 espécies que, em Portugal, apenas
existem neste local — há mesmo 19 que não são conhecidas em qualquer outro lugar do mundo.

Hoje, depois de um processo que se iniciou em novembro de 2018, a Fundação Oceano Azul (FOA) vai
entregar ao Governo um projeto para que a zona passe a ser uma Área Marinha Protegida de Interesse
Comunitário (AMPIC). Será a primeira criada em Portugal e que terá o nome de Parque Natural Marinho
do Recife do Algarve — Pedra do Valado.

“Foi a própria Associação de Pescadores de Armação de Pêra que entrou em contacto connosco, em
2018, e nos falou da existência do recife”, conta Tiago Pitta e Cunha, CEO da fundação. Os homens do
mar estavam preocupados com a redução de pescado que afetava principalmente a pesca local e
artesanal. “A partir daí, contactámos o Centro de Ciência do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve,
que já tinha estudos sobre a zona e percebemos que se trataria de uma área muito rica tanto em
biomassa como biodiversidade”, continua o responsável da FOA, que encomendou ao CCMAR um novo
estudo ao local, mais aprofundado.

Fundação Oceano Azul entrega ao Governo um projeto para uma Área Marinha Protegida de Interesse
Comunitário

“Já sabíamos que a zona entre Lagoa e Albufeira era a mais intensa em termos de biomassa na costa
algarvia e até já tínhamos tentado criar uma área protegida no local, com a Liga da Proteção da
Natureza”, explica Jorge Gonçalves, investigador do CCMAR. Esse projeto acabou por não avançar. Em
2018, quando surgiu o pedido da FOA, “foi ouro sobre azul”, reconhece.

Com a área de intervenção definida, começa então o processo para a criação da área protegida e é aqui
que o projeto se torna inovador. Devido à intensa utilização da zona (pela pesca e pelo turismo),
“sabíamos que não podia ser uma Área Marinha Protegida tradicional”, revela Tiago Pitta e Cunha. Era
necessário acautelar os diversos interesses económicos e conciliá-los com a preservação da natureza.
Foram ouvidas associações de pescadores, representantes das atividades marítimo-turísticas e diversas
associações empresariais, autarquias, escolas, ambientalistas, organismos governamentais: ao todo
foram mais de 70 as entidades que participaram na definição da primeira AMPIC em Portugal. “É por isso
que se trata de uma área protegida de interesse comunitário, porque se tentou encontrar uma solução
que fosse ao encontro dos interesses de todos”, frisa Tiago Pitta e Cunha.

OS MINISTROS

10/58



No projeto final, que esta tarde será entregue aos ministros do Ambiente e do Mar, João Pedro Matos
Fernandes e Ricardo Serrão Santos, a AMPIC abrange 155,9 km2, ao longo dos concelhos de Lagoa,
Silves e Albufeira. Há uma área de proteção total, de 4 km2, na zona de maior biodiversidade marinha,
onde será proibida qualquer atividade e até a passagem de embarcações.

Há 111 espécies de peixes, 75 de algas e 703 de invertebrados neste recife rochoso a baixa
profundidade

Existem depois 16,5 km2, ao longo da crista do recife, considerados de proteção parcial. Aqui fica
proibida a pesca mas serão permitidas atividades como o mergulho ou os passeios de barco. Finalmente
há uma zona de proteção complementar, com 135 km2 (86,5% do total), onde o projeto prevê a
existência de pequena pesca artesanal — no interior do recife, apenas com embarcações de
comprimento até nove metros; no exterior, poderão ser utilizadas embarcações de pesca costeira.

IR MAIS LONGE?

“Talvez pudéssemos ter ido mais longe em termos de áreas mas esta AMPIC permite uma conciliação de
objetivos”, resume Emanuel Gonçalves, coordenador científico da FOA, que acredita “numa recuperação
gradual do recife” a partir do momento que seja protegido. “A conservação marinha está muito atrasada
em Portugal porque, muitas vezes é feita de cima para baixo. Não é possível agradar a todos mas foi a
proposta mais conciliadora possível, bem estruturada, em termos de estudos”, defende.

Depois de o projeto ser entregue ao Governo, será necessário produzir legislação e regulamentação:
está previsto que a implementação se prolongue ao longo de três anos e que a área seja gerida em
cogestão, com a participação das entidades e organizações locais. “É fundamental que haja uma
fiscalização, caso contrário há sempre quem tenha tendência para ‘rapar o fundo ao tacho’”, lembra
Tiago Pitta e Cunha.

A FOA, que investiu cerca de €250 mil nos estudos realizados para a concretização da AMPIC admite, no
futuro, vir a apoiar outros projetos do género, em Portugal.

Link
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DINHEIRO VIVO

10/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 5976

REACH: -1

Industriais de artigos religiosos anseiam pela normalidade no
turismo
Travagem no turismo religioso afeta empresas do sector.

A indústria dos artigos religiosos registou quebras de faturação no último ano, marcado pela pandemia de
covid-19, com os empresários da região de Fátima a ansiarem pelo regresso à normalidade do turismo.

"As nossas expectativas agora são as de que a atividade turística seja retomada, para as pessoas
poderem viajar e levar lembranças, fazendo compras dos nossos artigos", afirmou à agência Lusa Telma
Henriques, sócia-gerente da FarPortugal, empresa instalada há 50 anos no lugar de Sobral, concelho de
Ourém.

A empresa começou 2020 com 29 funcionários, os mesmos de hoje, mas Telma Henriques reconheceu
"muita dificuldade" na manutenção dos postos de trabalho.

"Era fundamental mantermos os postos de trabalho, porque a pandemia iria passar, mas pensámos que
seria mais depressa, e, sendo um trabalho muito diferenciado - pintura de imagens à mão e terços feitos
à mão -, não podíamos abrir mão das pessoas, pois dificilmente conseguiremos outras para as
substituir", explicou a empresária.

Segundo Telma Henriques, a empresa "esteve em "layoff" e tentou, ao máximo, aceder aos apoios do
Estado, apesar de não ter conseguido muitos".

Fechada no máximo dois meses, a FarPortugal, que já vai na terceira geração, não tem registo de um
maio, mês em que começam as grandes peregrinações ao Santuário de Fátima, como o do ano
passado.

"Desde o tempo do meu avô, que começou a indústria dos terços no Sobral, nunca tivemos um maio
como o de 2020, que costuma ser uma loucura. Não tivemos uma única encomenda e estivemos
fechados", adiantou a sócia-gerente.
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O balanço do ano passado comparativamente a 2019 é de uma "quebra de 25% na faturação", referiu.

"Tivemos anulação de encomendas, mas fizemos tudo para que os clientes as mantivessem, mesmo
alterando as condições de pagamento habituais em favor do cliente", disse a sócia-gerente da
FarPortugal, empresa que, em média, destina 70% da produção ao estrangeiro, destacando-se os
Estados Unidos da América e a Europa.

Entre os clientes da empresa estão vários santuários que deixaram de receber visitantes por causa da
pandemia, além de que romarias e outras festas religiosas também não se realizaram, salientou Telma
Henriques.

"Durante o ano de 2020, o esforço de cada um de nós foi o dobro, tivemos de refazer catálogos, pensar
em coisas novas para recriar. Não estivemos parados, mas tentámos encontrar formas mais produtivas
de fazer este trabalho manual", declarou, destacando, "da parte dos funcionários, a solidariedade para
manter a empresa".

Na empresa de artigos religiosos Farup, sediada em Fátima, o desejo é, também, a retoma do turismo.

"Temos expectativa de que os mercados voltem a abrir e que os turistas, falamos de turismo religioso,
regressem", expressam os sócios-gerentes, Alexandre Ferreira e Francisco Pereira.

Com 17 funcionários, igual número no ano passado, a empresa registou "momentos de paragem" da
produção, como por exemplo o último janeiro".

A empresa, uma das mais antigas de Fátima, criada em 1962, teve uma diminuição de 70% da faturação
no ano passado face a 2019, tendo recorrido aos apoios estatais.

"O apoio é sempre positivo, ajudou bastante. O Estado não falhou nesta hora", reconheceram os sócios-
gerentes, admitindo que "neste último ano o mercado externo funcionou melhor".

EUA, Alemanha, França, Itália e Timor-Leste são os principais mercados no estrangeiro da Farup,
acrescentaram os responsáveis, esclarecendo que, num ano normal, sem pandemia, 70% da produção é
para o mercado nacional.

À pergunta como a empresa resistiu, Alexandre Ferreira e Francisco Pereira responderam que foi "com
muito empenho, muita procura de novos mercados, aproveitar qualquer pequena venda e aposta na
internet".

A Farup foi, entretanto, escolhida para produzir o terço da Jornada Mundial da Juventude, que se realiza
em 2023, em Lisboa, tendo já produzido cerca de 15 mil unidades.

"Foi uma lufada de ar fresco", destacaram.

Já a empresa José de Almeida Pereira, em Fátima, conseguiu manter os funcionários, cerca de 30, mas
os níveis de faturação tiveram uma quebra de "mais de 75%", referiu Deolinda Pereira, notando que
"com as lojas fechadas pararam praticamente as vendas".

Já na Seleções de Fátima, empresa grossista de arte sacra, o seu responsável, Jaime Alexandre,
reconheceu que no decurso da pandemia praticamente não houve faturação.

"Tivemos quebra de faturação ao nível de 85%. Dispensámos três pessoas, hoje temos quatro. Foi a
forma de a empresa também sobreviver", salientou, considerando justo o apoio do Estado para fazer
face às consequências económicas da pandemia, caso contrário, a opção seria o fecho da empresa.

Expectante que "a retoma venha", Jaime Alexandre antecipa que "não vai ser muito rápida".

"Noventa por cento do nosso artigo é distribuído em Fátima e não há turismo", declarou, convicto,
contudo, de que, apesar de uma eventual demora, vai ser possível atingir valores de há alguns anos.

"Aquilo que pretendo é que daqui a algum tempo consigamos atingir os níveis de faturação pré-
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pandemia. Não será este ano, nem para 2022, mas acredito que vamos lá chegar", afirmou.
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SIC

10/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 25618

REACH: -1

Marques Mendes saúda a Fundação Oceano Azul
Marques Mendes saúda a Fundação Oceano Azul

Marques Mendes saúda a Fundação Oceano Azul
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O JOGO

10/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 34

PROGRAMA • MODALIDADES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • HÉLIO NASCIMENTO

FAV: 4

AVE: € 5080

REACH: 11600

João Rodrigues faz história
Amaro Antunes foi precioso a ajudar o colega, Joni Brandão ainda fugiu para ser terceiro
e só Élie Gesbert, ao ganhar a etapa, impediu o pleno azul e branco, pois os portistas até
ganharam por equipas
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PÚBLICO

10/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 36

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DIOGO CARDOSO

OLIVEIRA

FAV: 6

AVE: € 1840

REACH: 15000

Na “Algarvia”, manda o algarvio
Aos 26 anos, João Rodrigues conquistou a Volta ao Algarve. Bateu as principais equipas
do mundo e junta a prova à Volta a Portugal
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CMTV

10/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL 20H

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 7068

REACH: -1

João Rodrigues fez história para o ciclismo português ao vencer a
volta ao Algarve
João Rodrigues fez história para o ciclismo português ao vencer a volta ao Algarve

João Rodrigues fez história para o ciclismo português ao vencer a volta ao Algarve
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PORTO CANAL

10/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • MANHÃ

INFORMATIVA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 37840

REACH: -1

João Rodrigues é o vencedor da Volta ao Algarve
João Rodrigues é o vencedor da Volta ao Algarve

João Rodrigues é o vencedor da Volta ao Algarve
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RTP 3

10/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TUDO É ECONOMIA

T.3 EP.33

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 13452

REACH: -1

João Rodrigues venceu a volta ao Algarve em bicicleta
João Rodrigues venceu a volta ao Algarve em bicicleta

João Rodrigues venceu a volta ao Algarve em bicicleta
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JORNAL ECONÓMICO

09/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Turismo. Quebras de faturação estão acima de 90% em quase
metade das empresas
Ao fim de um ano completo de pandemia por Covid-19 em Portugal, as empresas da
restauração e similares e do alojamento turístico “atravessam o seu período mais difícil
de sempre”, refere a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal
(AHRESP), presidida por Mário Pereira Gonçalves, d

Ao fim de um ano completo de pandemia por Covid-19 em Portugal, as empresas da restauração e
similares e do alojamento turístico “atravessam o seu período mais difícil de sempre”, refere a
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP), presidida por Mário Pereira
Gonçalves, da Versailles. No inquérito mensal relativo a março, a AHRESP revela que “49% das empresas
de restauração e 49% das empresas de alojamento registaram quebras de faturação acima de
90%”.Este inquérito da AHRESP relativo a março, contou com 943 respostas válidas, revelando que
“52% das empresas de restauração e similares indicam estar com a atividade totalmente encerrada e
29% das empresas ponderam avançar para insolvência, dado que as receitas realizadas e previstas não
permitirão suportar todos os encargos que decorrem do normal funcionamento da sua atividade”.Para as
empresas inquiridas, a quebra de faturação em março foi “avassaladora, com 49% das empresas
registaram perdas acima dos 90%”. Como consequência da forte redução de faturação, “14% das
empresas não conseguiram efetuar o pagamento dos salários em março e 14% só o fez parcialmente”,
adianta a AHRESP.Perante esta realidade, “43% das empresas já efetuaram despedimentos desde o
início da pandemia. Destas, 16% reduziram em mais de 50% os postos de trabalho a seu cargo e 8%
das empresas assumem que não vão conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final de
junho”.Entre as empresas de alojamento turístico, a AHRESP refere que “29% destas empresas indicam
estar com a atividade suspensa”. Em março, “49% destas empresas não registaram qualquer ocupação,
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e 28% indicou uma ocupação até 10%”. Para o mês de abril, “38% destas empresas estimam uma taxa
de ocupação zero e 28% perspetivam uma ocupação máxima de 10%, enquanto 17% das empresas
ponderam avançar para insolvência por não conseguirem suportar todos os normais encargos da sua
atividade”, adianta a AHRESP.Para as empresas inquiridas, a quebra de faturação do mês de março foi
devastadora: “49% das empresas registaram perdas acima dos 90%”. Como consequência da forte
redução de faturação, “27% das empresas não conseguiram efetuar pagamento de salários em março e
6% só o fizeram parcialmente”, refere a associação.Ao nível do emprego, “28% das empresas já
efetuaram despedimentos desde o início da pandemia”, diz”. Destas, “38% reduziram em mais de 50%
os postos de trabalho a seu cargo”. Neste universo, “6% das empresas assumem que não vão
conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do mês de junho”, adianta.Os números deste
inquérito da AHRESP mostram que “é absolutamente necessário robustecer os apoios às empresas e
disponibilizar incentivos ao consumo”, defende a associação.Nesse sentido, a AHRESP propõe um
conjunto de medidas de apoio à liquidez, à capitalização e de proteção do emprego. Nas medidas de
apoio à liquidez pede “o reforço dos apoios a fundo perdido para a tesouraria das empresas, o reforço da
dotação do programa Apoiar Rendas, a prorrogação das moratórias bancárias, os planos de amortização
a longo prazo, a aplicação temporária da taxa reduzida de IVA nos serviços de alimentação e bebidas, a
disponibilização de apoios para empresas recentes e, ainda, apoios para empresas com quebras de
faturação iguais ou superiores a 15%”. Ler mais
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CORREIO DA MANHÃ

09/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SALOMÉ PINTO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

ANA exige pagamento de dívida de 10 milhões
A gestora dos aeroportos nacionais e o regulador já pediram uma reunião de urgência
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CORREIO DA MANHÃ

09/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Ponte pode trazer mais poluição
Estrutura vai atrair mais turistas
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DN

09/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

CARTA DA EUROPA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Luz verde para a União Europeia do Turismo
O PSD continuará a ouvir o sector e a intervir pelo Turismo
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JORNAL DE NOTÍCIAS

09/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 48

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Caos no aeroporto com fila de centenas
Controlo do SEF atrasado pela verificação de testes
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JORNAL DE NOTÍCIAS

09/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ALFREDO MAIA

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

Conselho Europeu compromete—se a agir, mas sem poder
Líderes da União aprovam no Porto Compromisso Social para reduzir pobreza e as
desigualdades e “recolocar o Pilar Social no centro das políticas europeias”
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JORNAL ECONÓMICO

08/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

120 milhões para apoiar operadores turísticos e agentes de
viagens
Linha de apoio à tesouraria das PME do T urismo ultrapassa as 10.368 candidaturas e um
financiamento de 92,8 milhões de euros.

Uma parceria entre o Turismo de Portugal, o Banco Português de Fomento, as Sociedades de Garantia
Mútua e os bancos, lançou a linha de crédito de apoio à tesouraria, inicialmente dotada com 100 milhões
de euros, destinada a agências de viagens e operadores turísticos, sendo, pouco depois, reforçada em
20 milhões de euros, o que aumentou a sua dotação total para 120 milhões de euros.Com um prazo de
vigência até 30 de junho, podem candidatar-se a esta linha de crédito as Micro, Pequenas e Médias
Empresas (PME), bem como Small Mid Cap e Mid Cap, que desenvolvam atividades de agências de
viagens e operadores turísticos.Esta medida de apoio à economia visa ajudar na recuperação de uma
das atividades mais afetadas pelos efeitos da pandemia de Covid-19, traduzindo-se em empréstimos
bancários exclusivamente para o financiamento de necessidades de tesouraria de agências de viagens e
operadores turísticos, face à obrigação de reembolso relativo a viagens que não foram efetuadas ou
foram canceladas devido ao contexto pandémico.As operações de crédito beneficiam de uma garantia
autónoma à primeira solicitação, prestada pelas SGM, até 90% do capital de cada um dos empréstimos
garantidos a Micro e Pequenas e, até 80% do capital de cada um dos empréstimos garantidos a Médias
Empresas, Small Mid Cap e Mid Cap. Por despacho da secretária de Estado do Turismo, de 19 de
fevereiro, a Linha de Apoio à Tesouraria das Micro e Pequenas Empresas do Turismo foi reforçada em 20
milhões de euros, passou para uma dotação orçamental total de 120 milhões de euros, mas essa não
foi a única alteração.Foi também fixado um valor adicional de 250 euros por empresa, a acrescer ao
valor do prémio de desempenho, para as empresas que adiram ao “Selo Clean & Safe” e frequentem
pelo menos uma das respetivas ações de formação em 2021.As alterações incluem, ainda, a aplicação
de uma moratória para o início dos reembolsos, passando estes para 30 de junho de 2022.Gerida pelo
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Turismo de Portugal, a Linha de Apoio à Tesouraria para Micro e Pequenas Empresas do Turismo já
ultrapassou as 10.368 candidaturas e um financiamento aprovado de 92,8 milhões de euros.Através
desta linha, as micro e as pequenas empresas do sector podem aceder a um apoio financeiro
correspondente a 750 euros por posto de trabalho/mês, pelo período de três meses, até ao máximo de
20 mil euros no caso das microempresas e de 30 mil euros para as pequenas empresas.Além disso,
20% daqueles montantes podem ser convertidos a fundo perdido. Esta linha de micro crédito gerida pelo
Turismo de Portugal tem atuado em complementaridade com outros instrumentos de apoio criados pelo
Governo com o objetivo de salvaguardar a sobrevivência das empresas do sector e a manutenção do
seu capital humano.O ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, referiu
que, perante o novo confinamento, de dezembro de 2020 a março de 2021, só para as empresas e a
fundo perdido, foram já pagos cerca de 1.300 milhões de euros, entre apoios a emprego e apoios a
fundo perdido de outra natureza.Este esforço, segundo o ministro, teve um impacto positivo nos
números do emprego que, em fevereiro teve uma evolução positiva relativamente a janeiro, no número
de inscritos nos centros de emprego. Assim, a taxa de subutilização do emprego continua relativamente
estável, no entendimento de Pedro Siza Vieira. Ler mais
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JORNAL SOL

08/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 62

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

ANA COBRA DÍVIDA E APERTA CERCO A ALFREDO CASIMIRO
A ANA - Aeroportos de Portugal exige que a Groundforce pague imediatamente mais de
10 milhões em dívida. Empresa que gere aeroportos ameaça com revogação das licenças
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JORNAL SOL

08/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 56

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 7455

REACH: 27000

ECONOMIA VAI CRESCER, MAS COMO?
Vice-presidente executivo da Comissão Europeia prevê uma ‘recuperação bastante forte’
da economia portuguesa no segundo semestre, ISEG acredita que PIB vai disparar até
15% já no segundo trimestre, mas António Costa afasta turismo como motor da
recuperação
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JORNAL SOL

08/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 36

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 1960

REACH: 27000

Portugal na ‘lista verde’
Portugal foi adicionado à ‘lista verde’ de 12 destinos de férias para os residentes no Reino
Unido, a partir do dia 17 de maio, anunciou o ministro dos T ransportes inglês, Grant
Shapps
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TSF ONLINE

08/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 40244

Algarve preparado para receber turistas britânicos e ter um
″verão melhor″
Presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve assinala
que o Reino Unido é o ″maior fornecedor de turistas″ de Portugal.

O Algarve está preparado para, já na próxima semana, receber os turistas britânicos que souberam esta
sexta-feira que vão poder voltar a viajar para Portugal. A garantia é dada à TSF pelo presidente da
Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico Viegas.

A notícia da entrada de Portugal na lista verde do reino unido foi recebida com "enorme satisfação" pelos
hoteleiros, que se mostram otimistas.

"Este ano os hotéis e empreendimentos turísticos do Algarve terão um verão melhor do que o do ano
passado uma vez que, para além da procura interna, podemos contar com a procura do nosso maior
fornecedor de turistas, que é o Reino Unido", nota Elidérico Viegas.

Os turistas britânicos que venham a Portugal já não vão precisar de fazer quarentena quando
regressarem ao Reino Unido, mas precisam de ser testados à Covid-19 ainda em Portugal e, dois dias
depois de chegarem ao território de origem, fazem um outro teste.

Perante estas regras, vários operadores dos aeroportos britânicos e transportadoras aéreas acusaram o
Governo liderado por Boris Johnson de um "excesso de cautela" e classificaram a exigêncai de testes
como "ilógica".

Para o presidente da Associação de Turismo do Algarve, João Fernandes, estas exigências não são um
entrave porque "nas últimas semanas, os testes PCR têm estado a baixar de preço no Reino Unido e há
uma discussão sobre a possibilidade de isenção do IVA para este efeito".

Podem ainda juntar-se a estes dados os indicadores desta semana: assim que se soube que Portugal
poderia vir a ficar na lista verde, o Algarve teve "um aumento de reservas do mercado britânico e um
aumento da capacidade oferecida pelas companhias aéreas já a partir de 17 de maio.
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Portugal é, em conjunto com Israel e Gibraltar, uma das exceções à maioria dos países europeus, que
continuam na lista "amarela", como é o caso de Espanha, França e Grécia. Este é um cenário que, nota
o presidente da AHETA, Elidérico Viegas, dá vantagem à economia nacional.

Com os principais concorrentes do turismo português fora da lista verde, o país fica obrigado a "todos os
esforços no sentido de manter os níveis de infeção muito baixos e de continuar o programa de vacinação
de forma a atingir a imunidade de grupo".

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19
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ANTENA 1

08/05/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO

NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Já a partir da próxima semana, os ingleses que viajarem para
Portugal já não precisam de fazer quarentena quando
regressarem ao país
Já a partir da próxima semana, os ingleses que viajarem para Portugal já não precisam
de fazer quarentena quando regressarem ao país

Já a partir da próxima semana, os ingleses que viajarem para Portugal já não precisam de fazer
quarentena quando regressarem ao país 
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CORREIO DA MANHÃ

08/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOANA RITA DE ALMEIDA

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Greve do SEF provoca caos nos aeroportos
Passageiros esperaram em longas filas, sem distanciamento, durante mais de uma hora e
meia
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CORREIO DA MANHÃ

08/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Reino Unido coloca Portugal na 'lista verde' para viajar
Medida do Governo britânico ja está a originar corrida às viagens para o Algarve como
destino de férias
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DINHEIRO VIVO

08/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • SUPLEMENTO - MOBI

SUMMIT

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • KÁTIA CATULO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Os passaportes covid-19 irão viajar connosco no verão
A Europa quer ter o certificado de vacinação digital a funcionar em junho, apesar de a
Organização Mundial de Saúde defender que a medida é discriminatória e pouco eficaz no
plano científico
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DN

08/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 40

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 822.50

REACH: 4100

Proposta área marinha protegida no Algarve
A proposta para a criação de uma Área Marinha Protegida de Interesse Comunitário no
Algarve: o Parque Natural Marinho do Recife do Algarve – Pedra do Valado foi ontem
enviada ao governo português
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SIC NOTÍCIAS

08/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL SÍNTESE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 27412

REACH: -1

O plano para a retoma do turismo vai ser anunciado na próxima
quinta-feira depois do Conselho de Ministros
O plano para a retoma do turismo vai ser anunciado na próxima quinta-feira depois do
Conselho de Ministros

O plano para a retoma do turismo vai ser anunciado na próxima quinta-feira depois do Conselho de
Ministros
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SIC NOTÍCIAS

08/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 178178

REACH: -1

Portugal foi hoje incluído na lista verde Inglaterra
Portugal foi hoje incluído na lista verde Inglaterra

Portugal foi hoje incluído na lista verde Inglaterra
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SIC

08/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Portugal onde em pleno desconfinamento regressam os planos
de dias turísticos cá dentro
Portugal onde em pleno desconfinamento regressam os planos de dias turísticos cá
dentro

Portugal onde em pleno desconfinamento regressam os planos de dias turísticos cá dentro
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SIC

08/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 102470

REACH: -1

Andou pelas listas negras, mas agora Portugal está de novo na
lista verde
Andou pelas listas negras, mas agora Portugal está de novo na lista verde

Andou pelas listas negras, mas agora Portugal está de novo na lista verde
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DN

08/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Ingleses autorizados a viajar para Portugal
Inglaterra divulga lista de 17 países seguros. Além de Portugal, na Europa há mais dois:
Israel e Gibraltar. Viajantes só têm de fazer dois testes

56/58



57/58



RTP 1

08/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 99754

REACH: -1

Um milhão e cinquenta e sete mil portugueses que já têm a partir
de hoje a vacinação completa
Um milhão e cinquenta e sete mil portugueses que já têm a partir de hoje a vacinação
completa

Um milhão e cinquenta e sete mil portugueses que já têm a partir de hoje a vacinação completa 
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