
JORNAL I

12/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 14000

Época balnear arranca a 12 de junho
O Ministro do Ambiente e da Ação Climática avançou ontem que a “maior parte dos
municípios escolheu o sábado, dia 12 de junho, para o início da época balnear”
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JORNAL DE NOTÍCIAS

12/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • PORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ALFREDO TEIXEIRA

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 35000

Personalidades promovem turismo do Porto e Norte
Novo Conselho Estratégico promete articular politicas durante fase de pandemia que
muito afeta o setor
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PORTO CANAL

12/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 37840

REACH: -1

O Conselho Estratégico do Turismo do Porto e Norte de Portugal
quer relançar o setor na região
O Conselho Estratégico do T urismo do Porto e Norte de Portugal quer relançar o setor na
região

O Conselho Estratégico do Turismo do Porto e Norte de Portugal quer relançar o setor na região
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PUBLITURIS

12/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 422

REACH: -1

PSD propõe vacinação de profissionais de turismo
Medida é uma das 15 propostas apresentadas pelo Partido Social Democrata (PSD) para
"salvar a época turística de verão” em Portugal.

O Partido Social Democrata (PSD) apresentou terça-feira, 11 de maio, um conjunto de 15 propostas que
visam “salvar a época turística de verão” em Portugal, incluindo a vacinação dos profissionais do setor
com contacto direto com clientes e prioridade para as regiões “com relevância turística”.

“Há uma batalha que se está a travar pela disputa dos turistas e essa tem de ser encarada muito a sério
por um país que depende muito do turismo”, afirmou à Lusa José Santos, coordenador do subgrupo de
Turismo do Conselho Estratégico Nacional (CEN) do PSD, responsável pelas propostas .

A Lusa explica que o documento com as propostas  refere que, se há “grandes medidas” a tomar no
quadro da União Europeia – como a operacionalização do certificado digital verde até ao mês de junho -,
também devem ser tomadas “medidas complementares” a nível nacional, uma vez que a concorrência
entre os países do sul da Europa “vai ser feroz”.

Por esse motivo, para o PSD, é fundamental vacinar no imediato os profissionais do turismo que têm
“contacto direto com o cliente-turista” na hotelaria e restauração, a exemplo do que já está a ser feito
por países concorrentes de Portugal, como a Croácia, Turquia e República Dominicana.

“Dar prioridade e acelerar, tanto quanto possível, a vacinação das populações das regiões de maior
relevância turística, sem que isso prejudique o planeamento global definido pelas autoridades sanitárias”,
refere ainda o documento.

José Santos considerou ainda que a medida “não pode pôr em risco as metas globais de vacinação” e
tem de ser articulada entre a ‘task-force’ para a vacinação, as estruturas de saúde e as autoridades
regionais.

“Há competidores diretos de Portugal que o estão a fazer (…) É uma vantagem competitiva para o país,
esta é uma decisão política, mas económica a priori. Entendemos que é possível esse ajustamento, exige
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trabalho, exige articulação entre saúde e turismo, mas é possível fazer um ‘zoom’ ao país para definir
essa prioridade”, disse o responsável.

Entre as medidas propostas está a abertura imediata das fronteiras com “a possibilidade de 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”.

O PSD quer também criar uma “ferramenta informativa”, gerida pelo Turismo de Portugal, que concentre
num único local toda a informação necessária para quem quiser viajar para Portugal; uma monitorização
preventiva da capacidade de receção aos turistas nos aeroportos portugueses, “para que não se repitam
situações como as do ano passado” com longas filas de espera e aglomerações; e  a disponibilização de
testes “a preço simbólico” para os turistas que tenham de os realizar no regresso e assegurar a logística
da sua realização em hotéis e farmácias .

Nas propostas sociais democratas  defendem ainda “implementação imediata” de um plano de
promoção externa “com verbas robustas” para estimular a retoma junto dos mercados com maior
imunidade coletiva e que esse indicador seja acompanhado nos principais mercados emissores de
turistas para Portugal, “tendo em vista a melhor decisão quanto às opções promocionais prioritárias a
realizar”.
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EXPRESSO

12/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Há "melhorias" na resturação e no alojamento turistico, diz a
AHRESP
Situação ainda é preocupante, consequência de mais de um ano com enormes prejuízos",
diz a associação da hotelaria e restauração

"O desconfinamento incentiva o início da retoma na restauração e no alojamento", destaca a AHRESP -
Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, no último inquérito à atividade do sector,
relativo a abril, divulgado esta quarta-feira. Na análise das respostas, a AHRESP conclui que "há melhorias
na atividade com o avançar do plano de desconfinamento", no entanto, apesar de "algum otimismo", "a
situação ainda é preocupante, consequência de mais de um ano com enormes prejuízos.

Na análise dos indicadores, a AHRESP concluiu que abril "traz melhorias" face aos inquéritos anteriores,
mas 26% das empresas da restauração e 11% das empresas do Alojamento mantêm intenções de
requerer insolvência e algumas atividades, como a animação noturna, "ainda se encontram impedidas de
funcionar, legalmente encerradas, e que anseiam desesperadamente por condições que lhes permitam
retomar a sua normal atividade".

Relativamente à restauração e similares, diz a AHRESP, o que leva 26% das empresas a ponderar a
insolvência é o facto de as receitas realizadas e previstas não permitirem suportar todos os encargos
que decorrem do normal funcionamento da sua atividade. Aliás, para 52%, a quebra de faturação de abril
ainda foi superior a 40% e 11% não conseguiram efetuar o pagamento dos salários em abril enquanto
outras 11% só o fizeram parcialmente.

O balanço revela ainda que "40% das empresas já efetuaram despedimentos desde o início da
pandemia" e, neste grupo, 59% reduziu até 25% os postos de trabalho a seu cargo. Mais: 7% das
empresas assumem que não vão conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do mês de
junho.

"Sem mais apoios a fundo perdido, 31% das empresas assume que não conseguirá manter os negócios
a funcionar", sublinha o relatório.

Quanto ao alojamento turístico, há ainda 19% das empresas que indicam estar com a atividade
suspensa e, em abril, 43% não registou qualquer ocupação, com 27% a indicar uma ocupação até 10%. 

Já para maio, em antecipação do que vai acontecer, 32% das empresas estimam uma taxa de ocupação
zero, e 28% das empresas perspetivam uma ocupação máxima de 10%. Assim, 11% pondera avançar
para insolvência por não conseguir suportar os normais encargos da atividade;

"Para 40% das empresas inquiridas, a quebra de faturação do mês de abril foi acima dos 90%", diz o
estudo, indicando, também, que a redução da faturação levou mais de 1/5 das empresas a não
efetuarem pagamento de salários em março e 5%a fazê-lo apenas parcialmente.

" Ao nível do emprego, 30% das empresas já efetuaram despedimentos desde o início da pandemia",
com 25% a reduzirem em mais de 50% os postos de trabalho a seu cargo e 4% a assumir que não vão
conseguir manter todos os postos de trabalho até ao final do mês de junho.

Assim, concluiu a AHRESP, "apesar do contexto sanitário mais favorável, que nos obriga a um estado de
alerta permanente, há contudo um longo e doloroso caminho a percorrer, para a recuperação da débil
situação em que o tecido empresarial do Cana Horeca mergulhou".
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DIÁRIO IMOBILIÁRIO

12/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3785

REACH: -1

Associação das Agências de Viagens e Turismo lança selo 'Hotel
Friendly' - Diário Imobiliário
A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e T urismo lança o selo 'APAVT  Hotel
Friendly' através do qual os clientes das agências-membros da APAVT  passam a usufruir
de um alargado conjunto de benefícios exclusivos.

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo lança o selo 'APAVT Hotel Friendly' através
do qual os clientes das agências-membros da APAVT passam a usufruir de um alargado conjunto de
benefícios exclusivos.

Neste momento, as cadeias hoteleiras Dom Pedro Hotels, Fátima Hotels, PHC Hotels, Vila Galé Hotels,
Tivoli Hotels & Resorts, Vip Hotels e o Dom José Beach Hotel, estabeleceram o protocolo com a
associação e já ostentam o selo 'APAVT Hotel Friendly'.

Através deste acordo, os hotéis "APAVT Friendly", independentemente da tarifa utilizada, incluirão uma
condição especial, a anunciar, sempre que a reserva for realizada por uma agência associada da APAVT.

A APAVT e as cadeias hoteleiras, que assumem também o compromisso de adesão ao Selo 'Clean and
Safe 2021', acordaram na adopção de meios que permitam assegurar a mais efectiva concretização das
reservas no âmbito deste protocolo, designadamente através dos websites dos hotéis, Operadores
Turísticos, via channel manager e GDSs, com quem já foram desenvolvidos contatos para este efeito.

"Iniciar um processo de aproximação à hotelaria nacional, e reforçar a diferenciação das agências
associadas da APAVT, são os objectivos deste projecto. Estamos satisfeitos com o que conseguimos até
agora, bem como estamos cientes de que apenas começámos um caminho, que esperamos nos leve
longe e represente uma mais valia, quer para os hotéis envolvidos, quer para os nossos associados",
afirma o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira.
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MAIS ALGARVE

12/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: -1

Algarve Promove Turismo Criativo, Turismo de Natureza e
Atividades ao Ar Livre na "FITUR"
Dar a conhecer as paisagens da região e as águas cristalinas das praias algarvias, os
costumes e as tradições locais e as atividades ao ar livre como ciclismo ou caminhadas
que se podem realizar no destino estão entre as principais propostas

Dar a conhecer as paisagens da região e as águas cristalinas das praias algarvias, os costumes e as
tradições locais e as atividades ao ar livre como ciclismo ou caminhadas que se podem realizar no
destino estão entre as principais propostas que o Turismo do Algarve vai apresentar na 41.ª Fitur -
Feira Internacional de Turismo, em Madrid, entre os dias 19 e 23 de maio.

A Fitur é uma oportunidade para dar continuidade à promoção internacional do destino e captar turistas
de diferentes origens, nomeadamente de Espanha. De acordo com o INE, este país estava no top 3 de
mercados emissores de turistas para o Algarve em 2019, designadamente pela proximidade, tendo sido
responsável nesse ano por mais de 407 mil hóspedes (+ 14,3% face a 2018) que geraram 1,13 milhões
de dormidas (+8,9% do que em 2018).

Para João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve «tratando-se de uma feira
destinada aos profissionais do setor e ao público em geral, a Fitur assume particular relevância,
considerando o atual contexto sanitário e o momento-chave de desconfinamento. Acresce ainda
o facto de o evento decorrer em Espanha, pois, pela proximidade, é um mercado turístico muito
significativo para a região.»

Sendo expectável que o ritmo da procura turística pelo Algarve seja marcado pelos visitantes do
mercado interno alargado, é de referir que, além de beneficiar das fronteiras terrestres com Espanha, a
região dispõe de voos diretos a partir de Madrid e Barcelona e, já a partir de julho, vai adicionar ligações
diretas entre Bilbao e Faro.

Globalmente, a Fitur vai permitir gerar visibilidade internacional à região e apoiar o desenvolvimento do
turismo além da época balnear, considerando que a oferta no destino acompanha as atuais tendências
de viagem para 2021, que apontam para uma maior procura por experiências mais autênticas e em
ambientes de Natureza.
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A região foi eleita o “Melhor Destino de Praia da Europa em 2020”, pelos “World Travel Awards”, o único
que revalidou o reconhecimento sete vezes (seis delas consecutivas), e tem consolidado o seu
posicionamento como destino de eleição noutros produtos turísticos.

Entre as principais motivações de visita ao Algarve encontram-se o Turismo Criativo, em que os
visitantes se juntam à comunidade local para apreender e participar em atividades ligadas às tradições,
cultura e património ou o Turismo de Natureza que permite desfrutar de experiências em espaços rurais
ou em territórios de baixa densidade (no interior e no litoral), como caminhadas. É na região que se
encontra o “Melhor Destino para Caminhadas da Europa”, eleito pelo “European Best Destinations”: o
trilho dos Sete Vales Suspensos. O Turismo Desportivo revela também a capacidade de atração do
destino para a prática de modalidades como golfe, atividades náuticas ou ciclismo, com o Algarve a
liderar a oferta de percursos de bicicleta. O «Guia de Percursos Cicláveis», editado recentemente pelo
Turismo do Algarve, inclui mais 20 trilhos turísticos para promover a utilização de bicicletas durante as
férias.

«O Algarve está, estrategicamente, empenhado em promover o slow travel, as experiências
assentes nas tradições e nos costumes locais e as atividades ao ar livre no campo e no litoral.
São, portanto, alguns dos temas que vamos levar à Fitur, devidamente enquadrados na oferta
que se encontra no destino. Num momento-chave da retoma turística, em que continuamos a
receber reservas de voos de diferentes origens, nomeadamente da Europa, é muito relevante
marcarmos presença neste evento e darmos a conhecer os principais produtos turísticos que
vão ao encontro das atuais motivações de viagem,» conclui o responsável pela entidade turística.

LPM
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Downloads/Guias/percursos ciclaveis 15 dez_web.pdf


(Link)
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ALGARVE 7

12/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve promove turismo criativo, turismo de natureza e
atividades ao ar livre na «FITUR»
Dar a conhecer as paisagens da região e as águas cristalinas das praias algarvias, os
costumes e as tradições locais e as atividades ao ar livre como ciclismo ou caminhadas
que se podem realizar no destino estão entre as principais propostas que o T urismo do
Algarve vai apresentar na 41.ª Fitur – Feira Internacional de T urismo, em Madrid, entre
os dias 19 e 23 de maio.
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Dar a conhecer as paisagens da região e as águas cristalinas das praias algarvias, os costumes e as
tradições locais e as atividades ao ar livre como ciclismo ou caminhadas que se podem realizar no
destino estão entre as principais propostas que o Turismo do Algarve vai apresentar na 41.ª Fitur – Feira
Internacional de Turismo, em Madrid, entre os dias 19 e 23 de maio.

A Fitur é uma oportunidade para dar continuidade à promoção internacional do destino e captar turistas
de diferentes origens, nomeadamente de Espanha. De acordo com o INE, este país estava no top 3 de
mercados emissores de turistas para o Algarve em 2019, designadamente pela proximidade, tendo sido
responsável nesse ano por mais de 407 mil hóspedes (+ 14,3% face a 2018) que geraram 1,13 milhões
de dormidas (+8,9% do que em 2018).

Para João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve «tratando-se de uma feira
destinada aos profissionais do setor e ao público em geral, a Fitur assume particular relevância,
considerando o atual contexto sanitário e o momento-chave de desconfinamento. Acresce ainda
o facto de o evento decorrer em Espanha, pois, pela proximidade, é um mercado turístico muito
significativo para a região.»

Sendo expectável que o ritmo da procura turística pelo Algarve seja marcado pelos visitantes do
mercado interno alargado, é de referir que, além de beneficiar das fronteiras terrestres com Espanha, a
região dispõe de voos diretos a partir de Madrid e Barcelona e, já a partir de julho, vai adicionar ligações
diretas entre Bilbao e Faro. 

Globalmente, a Fitur vai permitir gerar visibilidade internacional à região e apoiar o desenvolvimento do
turismo além da época balnear, considerando que a oferta no destino acompanha as atuais tendências
de viagem para 2021, que apontam para uma maior procura por experiências mais autênticas e em
ambientes de Natureza.

A região foi eleita o “Melhor Destino de Praia da Europa em 2020”, pelos “World Travel Awards”, o único
que revalidou o reconhecimento sete vezes (seis delas consecutivas), e tem consolidado o seu
posicionamento como destino de eleição noutros produtos turísticos. 

Entre as principais motivações de visita ao Algarve encontram-se o Turismo Criativo, em que os
visitantes se juntam à comunidade local para apreender e participar em atividades ligadas às tradições,
cultura e património ou o Turismo de Natureza que permite desfrutar de experiências em espaços rurais
ou em territórios de baixa densidade (no interior e no litoral), como caminhadas. É na região que se
encontra o “Melhor Destino para Caminhadas da Europa”, eleito pelo “European Best Destinations”: o
trilho dos Sete Vales Suspensos. O Turismo Desportivo revela também a capacidade de atração do
destino para a prática de modalidades como golfe, atividades náuticas ou ciclismo, com o Algarve a
liderar a oferta de percursos de bicicleta. O «Guia de Percursos Cicláveis», editado recentemente pelo
Turismo do Algarve, inclui mais 20 trilhos turísticos para promover a utilização de bicicletas durante as
férias.
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https://www.visitalgarve.pt/upload_files/client_id_1/website_id_1/Downloads/Guias/percursos ciclaveis 15 dez_web.pdf


«O Algarve está, estrategicamente, empenhado em promover o slow travel, as experiências
assentes nas tradições e nos costumes locais e as atividades ao ar livre no campo e no litoral.
São, portanto, alguns dos temas que vamos levar à Fitur, devidamente enquadrados na oferta
que se encontra no destino. Num momento-chave da retoma turística, em que continuamos a
receber reservas de voos de diferentes origens, nomeadamente da Europa, é muito relevante
marcarmos presença neste evento e darmos a conhecer os principais produtos turísticos que
vão ao encontro das atuais motivações de viagem,» conclui o responsável pela entidade turística.

 

Notícia
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https://algarve7.pt/index.php/2021/05/11/algarve-promove-turismo-criativo-turismo-de-natureza-e-atividades-ao-ar-livre-na-fitur/12/26/


RÁDIO UNIVERSITÁRIA
DO ALGARVE

12/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve promove turismo criativo, turismo de natureza e
atividades ao ar livre na «Fitur»
Dar a conhecer as paisagens da região e as águas cristalinas das praias algarvias, os
costumes e as tradições locais e as atividades ao ar livre como ciclismo ou caminhadas
que se podem realizar no destino estão entre as principais propostas que o T urismo do
Algarve vai apresentar na 41.ª Fitur – Feira Internacional de T urismo, em Madrid, entre
os dias 19 e 23 de maio.

Dar a conhecer as paisagens da região e as águas cristalinas das praias algarvias, os costumes e as
tradições locais e as atividades ao ar livre como ciclismo ou caminhadas que se podem realizar no
destino estão entre as principais propostas que o Turismo do Algarve vai apresentar na 41.ª Fitur – Feira
Internacional de Turismo, em Madrid, entre os dias 19 e 23 de maio.

A Fitur é uma oportunidade para dar continuidade à promoção internacional do destino e captar turistas
de diferentes origens, nomeadamente de Espanha. De acordo com o INE, este país estava no top 3 de
mercados emissores de turistas para o Algarve em 2019, designadamente pela proximidade, tendo sido
responsável nesse ano por mais de 407 mil hóspedes (+ 14,3% face a 2018) que geraram 1,13 milhões
de dormidas (+8,9% do que em 2018).

Para João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve «tratando-se de uma feira
destinada aos profissionais do setor e ao público em geral, a Fitur assume particular relevância,
considerando o atual contexto sanitário e o momento-chave de desconfinamento. Acresce ainda
o facto de o evento decorrer em Espanha, pois, pela proximidade, é um mercado turístico muito
significativo para a região.»

Sendo expectável que o ritmo da procura turística pelo Algarve seja marcado pelos visitantes do
mercado interno alargado, é de referir que, além de beneficiar das fronteiras terrestres com Espanha, a
região dispõe de voos diretos a partir de Madrid e Barcelona e, já a partir de julho, vai adicionar ligações
diretas entre Bilbao e Faro.

Globalmente, a Fitur vai permitir gerar visibilidade internacional à região e apoiar o desenvolvimento do
turismo além da época balnear, considerando que a oferta no destino acompanha as atuais tendências
de viagem para 2021, que apontam para uma maior procura por experiências mais autênticas e em
ambientes de Natureza.
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A região foi eleita o “Melhor Destino de Praia da Europa em 2020”, pelos “World Travel Awards”, o único
que revalidou o reconhecimento sete vezes (seis delas consecutivas), e tem consolidado o seu
posicionamento como destino de eleição noutros produtos turísticos.

Entre as principais motivações de visita ao Algarve encontram-se o Turismo Criativo, em que os
visitantes se juntam à comunidade local para apreender e participar em atividades ligadas às tradições,
cultura e património ou o Turismo de Natureza que permite desfrutar de experiências em espaços rurais
ou em territórios de baixa densidade (no interior e no litoral), como caminhadas. É na região que se
encontra o “Melhor Destino para Caminhadas da Europa”, eleito pelo “European Best Destinations”: o
trilho dos Sete Vales Suspensos. O Turismo Desportivo revela também a capacidade de atração do
destino para a prática de modalidades como golfe, atividades náuticas ou ciclismo, com o Algarve a
liderar a oferta de percursos de bicicleta. O «Guia de Percursos Cicláveis», editado recentemente pelo
Turismo do Algarve, inclui mais 20 trilhos turísticos para promover a utilização de bicicletas durante as
férias.

«O Algarve está, estrategicamente, empenhado em promover o slow travel, as experiências
assentes nas tradições e nos costumes locais e as atividades ao ar livre no campo e no litoral.
São, portanto, alguns dos temas que vamos levar à Fitur, devidamente enquadrados na oferta
que se encontra no destino. Num momento-chave da retoma turística, em que continuamos a
receber reservas de voos de diferentes origens, nomeadamente da Europa, é muito relevante
marcarmos presença neste evento e darmos a conhecer os principais produtos turísticos que
vão ao encontro das atuais motivações de viagem,» conclui o responsável pela entidade turística.

Notícia
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POSTAL

12/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Algarve promove turismo de natureza e atividades ao ar livre em
Madrid
Dar a conhecer as paisagens da região e as águas cristalinas das praias algarvias, os
costumes e as tradições locais e as atividades ao ar livre como ciclismo ou caminhadas
que se podem realizar no destino estão entre as principais propostas que o T urismo do
Algarve vai apresentar na 41.ª Fitur - Feira Internacional de T urismo, em Madrid, entre
os dias 19 e 23 de maio.

17/41



Dar a conhecer as paisagens da região e as águas cristalinas das praias algarvias, os costumes e as
tradições locais e as atividades ao ar livre como ciclismo ou caminhadas que se podem realizar no
destino estão entre as principais propostas que o Turismo do Algarve vai apresentar na 41.ª Fitur - Feira
Internacional de Turismo, em Madrid, entre os dias 19 e 23 de maio.

A Fitur é uma oportunidade para dar continuidade à promoção internacional do destino e captar turistas
de diferentes origens, nomeadamente de Espanha. De acordo com o INE, este país estava no top 3 de
mercados emissores de turistas para o Algarve em 2019, designadamente pela proximidade, tendo sido
responsável nesse ano por mais de 407 mil hóspedes (+ 14,3% face a 2018) que geraram 1,13 milhões
de dormidas (+8,9% do que em 2018).

Para João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve "tratando-se de uma feira destinada
aos profissionais do setor e ao público em geral, a Fitur assume particular relevância, considerando o
atual contexto sanitário e o momento-chave de desconfinamento. Acresce ainda o facto de o evento
decorrer em Espanha, pois, pela proximidade, é um mercado turístico muito significativo para a região".

"Sendo expectável que o ritmo da procura turística pelo Algarve seja marcado pelos visitantes do
mercado interno alargad, é de referir que, além de beneficiar das fronteiras terrestres com Espanha, a
região dispõe de voos diretos a partir de Madrid e Barcelona e, já a partir de julho, vai adicionar ligações
diretas entre Bilbao e Faro.

Globalmente, a Fitur vai permitir gerar visibilidade internacional à região e apoiar o desenvolvimento do
turismo além da época balnear, considerando que a oferta no destino acompanha as atuais tendências
de viagem para 2021, que apontam para uma maior procura por experiências mais autênticas e em
ambientes de Natureza.

A região foi eleita o “Melhor Destino de Praia da Europa em 2020”, pelos “World Travel Awards”, o único
que revalidou o reconhecimento sete vezes (seis delas consecutivas), e tem consolidado o seu
posicionamento como destino de eleição noutros produtos turísticos.

Entre as principais motivações de visita ao Algarve encontram-se o Turismo Criativo, em que os
visitantes se juntam à comunidade local para apreender e participar em atividades ligadas às tradições,
cultura e património ou o Turismo de Natureza que permite desfrutar de experiências em espaços rurais
ou em territórios de baixa densidade (no interior e no litoral), como caminhadas. É na região que se
encontra o “Melhor Destino para Caminhadas da Europa”, eleito pelo “European Best Destinations”: o
trilho dos Sete Vales Suspensos. O Turismo Desportivo revela também a capacidade de atração do
destino para a prática de modalidades como golfe, atividades náuticas ou ciclismo, com o Algarve a
liderar a oferta de percursos de bicicleta.

O «Guia de Percursos Cicláveis», editado recentemente pelo Turismo do Algarve, inclui mais 20 trilhos
turísticos para promover a utilização de bicicletas durante as férias.
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"O Algarve está, estrategicamente, empenhado em promover o slow travel, as experiências assentes
nas tradições e nos costumes locais e as atividades ao ar livre no campo e no litoral. São, portanto,
alguns dos temas que vamos levar à Fitur, devidamente enquadrados na oferta que se encontra no
destino. Num momento-chave da retoma turística, em que continuamos a receber reservas de voos de
diferentes origens, nomeadamente da Europa, é muito relevante marcarmos presença neste evento e
darmos a conhecer os principais produtos turísticos que vão ao encontro das atuais motivações de
viagem", conclui o responsável pela entidade turística.

Notícia

19/41

https://postal.pt/economia/2021-05-11-Algarve-promove-turismo-de-natureza-e-atividades-ao-ar-livre-em-Madrid-0345d076


PÚBLICO

12/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • SUPLEMENTO

IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

Hotéis, logística e habitação atraem as atenções dos investidores
imobiliários
Apesar da pandemia, o investimento imobiliário deverá atingir os3.000 milhões de euros
em Portugal em 2021, estima a Prime Yield
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PUBLITURIS

12/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 230

REACH: -1

Unidade 'adults friendly' da AP Hotels & Resorts reabre em
Portimão
A unidade hoteleira adults friendly oferece quartos modernos com terraço ou varanda
privados.

O AP Oriental Beach, do grupo AP Hotels & Resorts, na praia da Rocha, em Portimão, reabre esta quarta-
feira, dia 12.

A unidade hoteleira adults friendly  oferece quartos modernos com terraço ou varanda privados, Wi-Fi
gratuito e vistas panorâmicas sobre a praia. Também a piscina do AP Oriental Beach Hotel tem uma
localização privilegiada nos jardins do hotel, de frente para o mar, com chapéus de sol e espreguiçadeiras
gratuitos.

O AP Oriental Beach Hotel disponibiliza ainda uma sala de fitness bem equipada.
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DIÁRIO IMOBILIÁRIO

12/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3785

REACH: -1

Vilalara Thalassa Resort reabre esta semana - Diário Imobiliário
O resort cinco estrelas do Algarve, que integra um dos cinco melhores Centros de
Talassoterapia do mundo, reabre já esta quinta-feira, 13 de Maio.

O resort cinco estrelas do Algarve, que integra um dos cinco melhores Centros de Talassoterapia do
mundo, reabre já esta quinta-feira, 13 de Maio.

Este ano uma das novidades que o Vilalara Thalassa Resort apresenta é a possibilidade de melhor
desfrutar os espaços exteriores, com piqueniques ou almoços nos jardins.

Este resort situado em Porches, apresenta 11 hectares de jardins à beira-mar, quatro piscinas de água
salgada e uma de água doce e acesso direto à praia (semi-privativa). Também aqui se pode desfrutar de
um wellness center que abriga um dos cinco melhores Centros de Talassoterapia do mundo e um
Longevity Medical Spa e de inesquecíveis experiências gastronómicas no restaurante B&G que estreia
também uma nova carta, servida com vista para o mar e confeccionada pelo chefe Pedro Sequeira.

Para a temporada turística de 2021 o Vilalara convida os seus clientes a usufruírem ainda mais do resort
e proporcionando piqueniques nos seus jardins ou na praia, a poucos metros de distância.

Outra forma de usufruir do ambiente natural revigorante do resort é optando por experimentar as
propostas da nova carta do restaurante B&G com um almoço ao ar livre nos seus jardins, uma opção
também disponível.

Ao nível das actividades proporcionadas pelo resort, para além da extensa lista de tratamentos e terapias
disponibilizadas no Vilalara Longevity Thalassa & Medical Spa, é possível fazer clínicas de ténis e de padel,
passeios de bicicleta, assim como optar entre as diversas experiências que são co-organizadas com
parceiros locais como visitas a adegas e provas de vinhos, hipismo, mergulho, visitas de barco às grutas
da região e excursões.

Com 104 suites júnior, 7 suites e 12 apartamentos, o resort apresenta ainda o selo Clean & Safe.
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POSTAL

12/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

AP Oriental Beach reabre com acesso direto à Praia da Rocha
O AP Oriental Beach, do grupo AP Hotels & Resorts, é a escolha ideal para quem procura
descansar num local adults friendly com todas as medidas de higiene e segurança e junto
a uma das praias mais famosas de Portugal. O  hotel reabre esta quarta-feira e distingue-
se pela sua arquitetura exótica e exuberante que transporta os clientes para os palácios
orientais.
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O AP Oriental Beach, do grupo AP Hotels & Resorts, é a escolha ideal para quem procura
descansar num local adults friendly com todas as medidas de higiene e segurança e junto a uma
das praias mais famosas de Portugal. O hotel reabre esta quarta-feira e distingue-se pela sua
arquitetura exótica e exuberante que transporta os clientes para os palácios orientais.

"Localizado numa zona privilegiada junto à magnífica Praia da Rocha em Portimão, na avenida principal
desta zona turística, o AP Oriental Beach oferece uma magnífica vista sobre o mar", destaca o grupo AP
Hotels & Resorts.

Recomendado para adultos, oferece quartos modernos com terraço ou varanda privados, Wi-Fi gratuito
e vistas panorâmicas sobre a praia.

Caso não queira ir diretamente à praia, a piscina do AP Oriental Beach Hotel tem uma localização
privilegiada nos jardins do hotel, de frente para o mar. Conta também com chapéus de sol e
espreguiçadeiras gratuitos para que possa desfrutar de um cocktail nos dias de maior calor em total
conforto.

Para quem gosta de se manter ativo, o AP Oriental Beach Hotel disponibiliza uma sala de fitness bem
equipada, onde poderá manter o seu plano de treinos diariamente.

Sobre AP Hotels & Resorts
O grupo AP Hotels & Resorts foi criado em 2015 e pertence à Madre Turismo, detida por António Parente
com o objetivo de ser uma referência no mercado hoteleiro algarvio, assumindo como principal objetivo
a criação de emprego e de valor na região.

Atualmente é composta por seis unidades hoteleiras: o AP Adriana Beach Resort | Praia da Falésia -
Albufeira, conceito familiar All Inclusive em Albufeira; o AP Victoria Sports & Beach | Falésia - Albufeira, na
praia da Falésia - Albufeira, um hotel apartamento de excelência para famílias em regime tudo incluído e
também focado no desporto; o AP Eva Senses | Faro, excelente opção para quem procura combinar
trabalho e lazer, no centro de Faro; o AP Maria Nova Lounge | Tavira, em Tavira; o AP Oriental Beach |
Portimão, na Praia da Rocha, Portimão. Os dois últimos têm um conceito Adults Friendly, em que se
privilegia o conforto e o descanso, numa atmosfera de elegância e sofisticação.

No dia 27 de Junho de 2021 o grupo irá inaugurar o seu novo hotel, AP Cabanas Beach & Nature |
Tavira, uma unidade que disponibilizará os regimes de pequeno-almoço, bem como o popular regime de
Tudo Incluído. O AP Cabanas Beach & Nature | Tavira será uma unidade adults friendly com a idade
mínima a fixar-se nos 14 anos e com uma forte ligação à natureza e sustentabilidade.
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Notícia
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TIPO • ONLINE
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Empresas algarvias "não aguentam" outro verão igual ao de
2020, revela inquérito da ACRAL
Os empresários algarvios “não aguentam” outro verão igual ao de 2020, com a pandemia
a afetar “gravemente” 8,8 em cada 10 empresas, revela um inquérito da Associação do
Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL) hoje divulgado.

Os empresários algarvios “não aguentam” outro verão igual ao de 2020, com a pandemia a
afetar “gravemente” 8,8 em cada 10 empresas, revela um inquérito da Associação do
Comércio e Serviços da Região do Algarve (ACRAL) hoje divulgado.

Dos associados que responderam ao inquérito com o tema “Impacto na economia local: efeitos
provocados pela covid-19”, a maioria (92%) têm microempresas com “menos de 10 trabalhadores” e
66,7% pertencem ao comércio.

“Se porventura, o verão de 2021 for igual ou pior do que o verão de 2020, a época de inverno pode ser
extremamente dramática para o futuro da sustentabilidade das empresas do Algarve”, advertiu o
presidente da ACRAL, Paulo Alentejano, citado num comunicado da associação.

A mesma fonte pediu ao Governo a adoção de “medidas diferentes” que possam “garantir a
sobrevivência do tecido empresarial algarvio e evitar ao limite uma crise social no Algarve”, região que
tem sido fortemente afetada pelas restrições ao turismo.

“Face à atual conjuntura, 88% das empresas responderam que foram gravemente afetadas com
prejuízos acumulados nos últimos meses”, quantificou a ACRAL, frisando que a avaliação feita à situação
atual é “muito má” e “70% dos inquiridos” sentiu “em 2021 um agravamento da situação”.

A ACRAL apontou como uma das razões para a falta de confiança destes empresários “a acentuada
quebra das receitas” devido à “baixa procura de produtos e serviços após o confinamento” causada pela
“drástica" descida da procura.

“Em conformidade com os dados obtidos a partir do referido inquérito, conclui-se que 66,7% dos
inquiridos correspondem a empresas da qual o comércio é a atividade principal, 16% dizem respeito aos
serviços e 16% à hotelaria e restauração” reportou a associação empresarial algarvia.

Quanto às expectativas para os próximos 12 meses, “72% dos inquiridos não preveem qualquer tipo de
melhoria” e, por isso, tiveram de controlar custos, adiar ou cancelar investimentos ou dispensar
trabalhadores, situação que implicou um “aumento da taxa de despedimento” e do desemprego na
região.

“Relativamente às restrições decretadas pelo Governo, 97% dos inquiridos concordam com as medidas
impostas ao nível da saúde, contudo, os seus estabelecimentos foram seriamente prejudicados com as
restrições aplicadas nos seus setores de atividade e, apesar de uma grande percentagem ter
conhecimento dos apoios disponibilizados pelo Governo e ter aderido aos mesmos, 94% considera que
os apoios do Estado não são correspondentes às necessidades”, referiu ainda a ACRAL.

Estes empresários criticaram a “muita burocracia” imposta para aceder aos apoios do Estado às
atividades económicas mais afetadas pela pandemia de covid-19 e mostraram uma “enorme
preocupação” pelo fim das moratórias de crédito.

“O Algarve depende fortemente do setor do turismo, sendo que 73% dos inquiridos estimam que o
verão deste ano será igual ou pior do que o verão do ano passado. Os empresários algarvios revelam
estar receosos e com grande incerteza perante o futuro que se aproxima e cerca de 68% prevê que a
retoma da economia não se efetive antes de 2023”, observou a ACRAL.
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Por isso, a ACRAL pediu também às autarquias para criarem gabinetes locais de apoio aos empresários,
compostos “por equipas multidisciplinares especializadas” para dar apoio “ao nível financeiro, bancário,
contabilístico e jurídico”.

O objetivo é orientar os empresários no que respeita a “incentivos, candidaturas e apoios disponíveis”,
como já foi criado em Faro com a designação “Gabinete SOS Empresas”.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.306.037 mortos no mundo, resultantes de mais de
158,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.994 pessoas dos 840.008 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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ALGARVE PRIMEIRO

12/05/2021

TIPO • ONLINE
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PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

Ombria Resort inicia investimento de 30 milhões de euros com a
construção da primeira Villa Alcedo
O Grupo finlandês Pontos, proprietário e promotor do Ombria Resort, no concelho de
Loulé, informou em comunicado, que vai dar início à construção da primeira de um
conjunto de 12 moradias isoladas de luxo.

O Grupo finlandês Pontos, proprietário e promotor do Ombria Resort, no concelho de Loulé, informou em
comunicado, que vai dar início à construção da primeira de um conjunto de 12 moradias isoladas de luxo.

 

Com um investimento de cerca de 30 milhões, as doze Villas Alcedo estão localizadas num terreno
contíguo ao do hotel Viceroy at Ombria Resort, (que está em construção desde Dezembro de 2019),
estas moradias serão construídas em lotes individuais de 1.700 m2 a 3.300 m2.

 

O mesmo documento acrescenta que, o projeto contempla áreas totais de construção compreendidas
entre os 387 m2 e os 569 m2, e que as Villas Alcedo podem ter entre 3 a 7 quartos, piscinas aquecidas,
elevador, açoteia, garagem para 3 carros, quarto de hóspedes ou escritório com acesso independente e
amplos jardins com vista para o campo de golfe do Ombria Resort.

 

As Villas Alcedo vão ser construídas uma a uma ao gosto de cada cliente e entregues chave-na-mão.
Estas moradias são vendidas em planta com um projeto aprovado, o que permite flexibilidade a cada
comprador para construir uma moradia cujo design interior e acabamentos podem ser personalizados e
adaptados às suas preferências.

 

As Villas Alcedo, cujo projeto agora se inicia, têm preços que começam nos €2.550.000 (mobília não
incluída).

 

Os proprietários destas moradias terão também acesso e privilégios na utilização das instalações do
hotel Viceroy e do campo de golfe do Ombria Resort.

 

Os 30 milhões de investimento na construção das Villas Alcedo são uma parte dos 100 milhões que
estão a ser investidos até 2022 pelo Grupo Pontos na primeira fase do Ombria Resort. Nesta primeira
fase estão incluídos o hotel de 5 estrelas Viceroy at Ombria Resort (com 6 restaurantes, piscinas, Spa,
ginásio, kids club), 65 Viceroy Residences, um Centro de Conferências e um campo de golfe de 18
buracos (já construído e que abrirá ao público ao mesmo tempo que o hotel, em 2022).

 

Até 2030 o Grupo Pontos vai investir um total de 260 milhões de euros ao longo de 3 fases. Quando as
3 fases estiverem construídas, o Ombria Resort será composto por cerca de 380 propriedades, algumas
das quais unidades turísticas (apartamentos, moradias geminadas ou em banda e moradias isoladas) e
outras residenciais (moradias isoladas). Terá ainda um vasto conjunto de instalações de lazer e
entretenimento, como área para agricultura biológica, apicultura, observatório astronómico, piscinas
aquecidas, caminhos/trilhos para passeios pela natureza ou BTT e um clube de praia numa das praias
próximas.
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Localizado a 7 km a norte de Loulé, o Ombria Resort tem por objetivo ser pioneiro de uma nova geração
de resorts de baixa densidade de construção, em que a sustentabilidade, o meio ambiente e o apoio à
natureza e património local são prioridades.

Notícia
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Algarve não aguenta verão igual a 2020
Os empresários algarvios não aguentam um verão igual ao de 2020

30/41



BARLAVENTO

12/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE
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FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Trilhos Pedestres da Rota Vicentina celebram hoje 9 anos
T rilhos Pedestres da Rota Vicentina celebram hoje o 9º aniversário, num contexto de
grande preocupação com o futuro daquela região.

Trilhos Pedestres da Rota Vicentina celebram hoje o 9º31/41



Trilhos Pedestres da Rota Vicentina celebram hoje o 9º
aniversário, num contexto de grande preocupação com o futuro
daquela região.
A Rota Vicentina tem sido um caso de sucesso, não apenas porque turistas e o mundo se apaixonaram
pelos seus percursos e pela Costa Alentejana Vicentina, mas também porque a comunidade local está
cada vez mais unida na missão de fazer desta terra um destino de turismo de natureza, um lugar para
viver e partilhar.

Em comunicado conjunto com mais duas entidades, a Rota Vicentina – Associação para a Promoção do
Turismo de Natureza na Costa Alentejana e Vicentina, «faz uma exigência que, mais do que justa e
pertinente, vem ao encontro do que já pedimos há cinco anos: suspender tudo o que, entretanto, veio
agravar ainda mais uma situação que já se adivinhava dramática».

«Trilhos, paisagem, natureza, comunidade, união e sustentabilidade. Esse tem sido o caminho que nos
guia. Mas hoje, mais do que uma cerca sanitária, vivemos dias de angústia perante um futuro incerto
para a nossa região e para este projeto, com tudo o que ele envolve. É preciso parar. É preciso olhar
para a situação de frente e assumir responsabilidades por uma terra que é de todos e não é de ninguém.
O governo falhou, mas temos que sensibilizar o país para o essencial: ouvir quem aqui vive e trabalha,
quem há anos se organiza por um futuro melhor. Sem natureza não há turismo de natureza. Sem
pessoas não há Rota Vicentina. Sem sustentabilidade não há futuro», lê-se no comunicado conjunto com
a Associação Casas Brancas – Rede de Turismo Criativo e Juntos pelo Sudoeste – Movimento de
Cidadãos de Odemira e Aljezur em Defesa do Sudoeste.

«Há anos que a situação dramática que vivemos nestes dias no concelho de Odemira, e em menor
escala também em Aljezur, era previsível e, sendo do nosso conhecimento, foi também um dos nossos
campos de atuação, nomeadamente com várias tentativas de aproximação e sensibilização do governo
para os inúmeros contornos em causa.

«Acreditamos que a atual situação é fruto de uma sobreposição de estratégias e respetivos instrumentos
de ordenamento do território mais do que desconexas, incompatíveis e antagónicas».

«O Estado investiu na intensificação do investimento agrícola, sem o devido esforço de compatibilização
ou mesmo sinergia com a área do ambiente, do turismo ou dos recursos endógenos, nos quais se
desenvolve a economia e a cultura local. O resultado é desastroso e a situação foi muito mais longe do
que seria desejável ou sequer do que o território consegue comportar minimamente, como se viu e se
vê diariamente por aqui».

«A Costa Alentejana e Vicentina é tida como um tesouro nacional – todos os portugueses a valorizam
como destino de férias na natureza e é também uma referência internacional de um destino ligado aos
desafios do século XXI. Colaboramos há décadas para solidificar este trabalho, numa rede que representa
a oferta turística da região mas sobretudo uma comunidade de cidadãos e empresários verdadeiramente
comprometida com os valores da sustentabilidade, o que muito nos orgulha e motiva. Tudo isto, apesar
dos enormes constrangimentos que motivam esta carta».

«A evolução da situação ao longo dos anos tem merecido a atuação destas entidades signatárias e
outras, a diversos níveis, mas nestas linhas procuramos concentrar o que nos une e que tentamos
concretizar de forma inequívoca e acreditamos que também inegável».

«Porque conhecemos muito bem toda a realidade local, os seus atores e mecanismos, nos seus mais
diversos ângulos e perspetivas, permitimo-nos exigir ao governo uma atuação imediata que permita
avaliar devidamente a dinâmica socioeconómica do território, e o impacto ambiental das atividades
económicas nele praticadas, e corrigir uma série de instrumentos territoriais e sectoriais que regulam os
investimentos e o uso do solo na região. Concretamente através de:

A imediata suspensão da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) 179/2019, que prevê a
ampliação da área de estufas/estufins/similares e do próprio Perímetro de Rega do Mira (PRM), até
que estejam firmemente acautelados os pontos 1.1, 1.2 e 1.3;
A imediata suspensão de todos os novos investimentos agrícolas no território, até que estejam
firmemente acautelados os pontos 1.1, 1.2 e 1.3;
1.1 enquanto não entrar em vigor o novo Plano de Gestão da Zona Especial de Conservação da
Costa Sudoeste da Rede Natura 2000, que irá determinar tudo o que é ou não permitido fazer no
Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina;
1.2 enquanto não estiverem resolvidos todos os problemas identificados no relatório da IGAMAOT
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(Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território);
1.3 enquanto não houver conclusões de um grupo de trabalho a criar, que inclua também cidadãos
comuns – que são não apenas eleitores mas também os atores de toda a outra atividade
económica.

Os objetivos serão a reavaliação da estratégia para este território e a revisão e concertação dos vários
instrumentos territoriais e sectoriais que regulam os investimentos na região. Perceber qual o modelo de
desenvolvimento que serve para harmonizar um território tão valioso, a partir da dinâmica
socioeconómica e dos seus impactos no ambiente, e concluir que carga, resultante da atividade humana,
a região suporta, ancorada nos seus recursos endógenos.

De salientar que já foram criados grupos de trabalho que não tiveram resultados, razão pela qual o
modelo de colaboração em si deva ser alvo de participação conjunta destas pessoas e entidades, bem
como o compromisso do governo face aos seus resultados», conclui o comunicado.

 

Notícia
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https://rotavicentina.com/wp-content/uploads/2021/05/comunicado-conjunto-rota-vicentina-casas-brancas-e-juntos-pelo-sudoeste-com-apresentao.pdf
https://barlavento.sapo.pt/ambiente/trilhos-pedestres-da-rota-vicentina-celebram-hoje-9-anos


DN

12/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PAULO RIBEIRO PINTO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Receita de impostos e contribuições sofre a primeira queda desde
2012
Cobrança do Imposto Sobre Veículos regressou a níveis de 2014
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DN

12/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • EM FOCO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Falência solicitada não trava a operação da Groundforce
Previsões da IAT A são de início da recuperação do turismo, que não deverá ser afetado
pela insolvência da Groundforce.
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DN

12/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • EM FOCO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 4100

Casimiro diz que pedido de insolvência "agrava" situação da
Groundforce
Sócio maioritário da empresa de handling mandatou banco Nomura para encontrar
comprador para a sua posição.
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