
AMBITUR

28/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

Turismo industrial no Algarve promove autenticidade do destino |
Ambitur
O T urismo do Algarve, enquanto membro do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de
T urismo Industrial, deu a conhecer esta semana a oferta existente e potencial deste
segmento na região, num encontro online que contou com a presença da secretária de
Estado do T urismo, Rita Marques, do presidente do T urismo de Portugal, Luís Araújo, e
de representantes de várias entidades publicas e privadas. A partilha de experiências
nacionais e internacionais revelou a importância do T urismo Industrial para o
desenvolvimento do território e das comunidades loca

O Turismo do Algarve, enquanto membro do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo
Industrial, deu a conhecer esta semana a oferta existente e potencial deste segmento na região, num
encontro online que contou com a presença da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, do
presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, e de representantes de várias entidades publicas e
privadas. A partilha de experiências nacionais e internacionais revelou a importância do Turismo Industrial
para o desenvolvimento do território e das comunidades locais, além de possibilitar a captação de novos
visitantes dos mercados interno e externos.

Neste âmbito, o Turismo do Algarve tem vindo a apoiar a identificação e a estruturação de um conjunto
vasto de recursos na região para que se tornem produtos turísticos que possam diversificar a oferta
local, dinamizar o interior (espaços rurais ou territórios de baixa densidade) e, pelas suas
particularidades, gerar novas motivações de visita com capacidade de atrair turistas ao longo de todo o
ano.

O presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes, afirma que “o Algarve dispõe de uma
enorme riqueza e diversidade de atividades, pelas quais é tradicionalmente conhecido, e cabe à região e
aos seus agentes locais aproveitar essa diferenciação e promovê-la junto dos visitantes. Pelas suas
características, o Turismo Industrial permite-nos valorizar e desenvolver a região do Algarve, ao mesmo
tempo que conseguimos enriquecer a experiência de quem nos visita”.
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Trata-se de um novo desafio quando, no momento atual, as tendências de viagem apontam para uma
maior apetência por parte dos turistas por experiências mais autênticas nos destinos, que lhes permita,
além de apreenderem, terem um papel cada vez mais ativo e participativo nas atividades.

É neste contexto, com enquadramento no conceito de Turismo Industrial, que já se encontram na região
vários projetos em diferentes setores de atividades, como é o caso do museu de Portimão, de
atividades associadas à rota da cortiça, em São Brás de Alportel, da mina subterrânea de sal-gema, em
Loulé, das salinas do Grelha, em Olhão, ou d’A Casa do Medronho, em Monchique. Todos valorizam o
património local e são referência pelos produtos que disponibilizam e as experiências que proporcionam
aos visitantes.

“Continuamos a fazer o levantamento de recursos neste segmento nos 16 concelhos da região para
potenciar novas propostas turísticas sustentáveis, que combinem modernidade com o património
industrial. Esta é uma abordagem que privilegia as especificidades das regiões e é nesta medida que o
Algarve tem de aproveitar o que o diferencia de outros destinos e criar sinergias para crescer do ponto
de vista económico e social”.

O encontro decorreu no âmbito do projeto Turismo Industrial – Programa de estruturação da oferta
2020, coordenado pelo Turismo de Portugal e articulado com as regiões turísticas do país. Pretende dar
um impulso à consolidação da rede de Turismo Industrial, acautelando as ações a desenvolver no âmbito
dos recursos, produto e promoção e venda, assim como no modelo de gestão. O objetivo é incrementar
a oferta existente, suportada em visitas a fábricas em laboração e a equipamentos museológicos ligados
a antigos complexos industriais e saberes fazer, complementadas com diferentes experiências de
contacto com os produtos e processos produtivos. O programa é impulsionado pelo Grupo Dinamizador
da Rede Portuguesa de Turismo Industrial.
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TSF

28/05/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

João Fernandes, diretor do Turismo do Algarve
João Fernandes, diretor do Turismo do Algarve
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OBSERVADOR

28/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • RÁDIO OBSERVADOR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

"Há adeptos britânicos a passar férias no Algarve que ainda vão à
final da Champions" (áudio)
O presidente da Associação de Turismo do Algarve, João Fernandes, adianta também que
há residentes britânicos na região que vão aproveitar para assistir ao jogo. T uristas são
balão de oxigénio.

O presidente da Associação de Turismo do Algarve, João Fernandes, adianta também que há residentes
britânicos na região que vão aproveitar para assistir ao jogo. Turistas são balão de oxigénio.
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SAPO

27/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 34000

Pedro Siza Vieira: Portugal tem que assegurar entrada de turistas
em segurança
O ministro da Economia português, Pedro Siza Vieira, disse hoje, em Bruxelas, que
Portugal tem que assegurar que as entradas no país se fazem em total segurança,
enquanto não está em vigor o certificado digital covid-19 da UE.

“Portugal tem condições para o mais rapidamente possível começar a colocar em funcionamento as
infraestruturas necessárias para a leitura dos certificados. O regulamento entrará em vigor no dia 01 de
julho, mas julgo que é muito importante que consigamos, o mais cedo possível, assegurar que quem
entra no nosso país tenha também a possibilidade de mostrar ao público português que viaja em
condições de segurança”, disse o ministro, que hoje presidiu à última reunião do Conselho de
Competitividade da UE e a primeira em que todos participaram fisicamente.

Para Siza Vieira realçou que importante que no controlo das fronteiras seja possível “não apenas
identificar os passageiros, como também verificar que do ponto de vista sanitário cumprem as suas
regras”.

“O certificado digital vai ser um passo muito importante nesse sentido, até lá temos que continuar a
assegurar que a entrada no nosso país, que agora está com fronteiras abertas para quase todos os
países da EU, se faz também em condições de segurança”, disse em Bruxelas, no mesmo dia em que
em Lisboa o Governo decretou requisição civil dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF) nos aeroportos devido à greve marcada para junho.

Um total de 21 Estados-membros, incluindo Portugal, têm as infraestruturas prontas para o uso dos
certificados digitais covid-19 da UE, um progresso, que, segundo Siza Vieira, a par do da campanha de
vacinação irá ajudar a “encarar com confiança os próximos tempos e a normalização da nossa vida
social e económica”.

“Estes dois aspetos essenciais — vacinação e certificado digital — são muito tangíveis do impacto
positivo que a UE teve nestes tempos para nos ajudar a vencer a crise e a recuperar a normalidade da
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nossa vida social”, sublinhou também.

Por seu lado, o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, salientou que os certificados
vão “permitir que ter um verão mais normal”.

O Conselho adotou hoje recomendações para o relançamento, inclusive já para este verão, do setor do
turismo, particularmente afetado pela pandemia da covid-19, e que Breton quer ver “mais resiliente”.

O Governo decidiu hoje decretar requisição civil dos inspetores do SEF nos aeroportos na sequência da
greve marcada para junho por um dos sindicatos do SEF, anunciou o ministro da Administração Interna.

O certificado irá mostrar que o seu titular foi vacinado, obteve um resultado negativo no teste ou
recuperou da Covid-19 nos últimos seis meses, sendo emitido por autoridades nacionais como, por
exemplo, hospitais, centros de testes, autoridades sanitárias, entre outras.

As informações serão apresentadas sob a forma de um código QR, que pode ser eletrónico (no
‘smartphone’ ou tablet) ou impresso e digitalizado, durante a viagem.
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OBSERVADOR

28/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5985

REACH: -1

Presidência da UE. Portugal tem de assegurar entrada de turistas
em segurança, diz Siza Vieira
"Portugal tem condições para o mais rapidamente possível começar a colocar em
funcionamento as infraestruturas necessárias para leitura dos certificados", afirmou o
ministro da Economia, Siza Vieira

O ministro da Economia português, Pedro Siza Vieira, disse esta quinta-feira, em Bruxelas, que Portugal
tem que assegurar que as entradas no país se fazem em total segurança, enquanto não está em vigor o
certificado digital Covid-19 da União Europeia.

“Portugal tem condições para o mais rapidamente possível começar a colocar em funcionamento as
infraestruturas necessárias para a leitura dos certificados. O regulamento entrará em vigor no dia 1 de
julho, mas julgo que é muito importante que consigamos, o mais cedo possível, assegurar que quem
entra no nosso país tenha também a possibilidade de mostrar ao público português que viaja em
condições de segurança”, disse o ministro, que presidiu esta quinta-feira à última reunião do Conselho de
Competitividade da UE e a primeira em que todos participaram fisicamente.

Siza Vieira realçou que é importante que no controlo das fronteiras seja possível “não apenas identificar
os passageiros, como também verificar que do ponto de vista sanitário cumprem as suas regras”.

“O certificado digital vai ser um passo muito importante nesse sentido, até lá temos que continuar a
assegurar que a entrada no nosso país, que agora está com fronteiras abertas para quase todos os
países da EU, se faz também em condições de segurança”, disse em Bruxelas, no mesmo dia em que
em Lisboa o Governo decretou requisição civil dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF) nos aeroportos devido à greve marcada para junho.

Governo decreta requisição civil à greve dos inspetores do SEF nos aeroportos

Um total de 21 estados-membros, incluindo Portugal, têm as infraestruturas prontas para o uso dos
certificados digitais Covid-19 da UE, um progresso, que, segundo Siza Vieira, a par do da campanha de
vacinação irá ajudar a “encarar com confiança os próximos tempos e a normalização da nossa vida
social e económica”.

Estes dois aspetos essenciais — vacinação e certificado digital — são muito tangíveis do impacto positivo
que a UE teve nestes tempos para nos ajudar a vencer a crise e a recuperar a normalidade da nossa vida
social”, sublinhou também.

Por seu lado, o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, salientou que os certificados
vão “permitir ter um verão mais normal”.

O Conselho adotou esta quinta-feira recomendações para o relançamento, inclusive já para este verão,
do setor do turismo, particularmente afetado pela pandemia da Covid-19, e que Breton quer ver “mais
resiliente”.

O Governo decidiu decretar requisição civil dos inspetores do SEF nos aeroportos na sequência da greve
marcada para junho por um dos sindicatos do SEF, anunciou o ministro da Administração Interna.

O certificado irá mostrar que o seu titular foi vacinado, obteve um resultado negativo no teste ou
recuperou da Covid-19 nos últimos seis meses, sendo emitido por autoridades nacionais como, por
exemplo, hospitais, centros de testes, autoridades sanitárias, entre outras.
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As informações serão apresentadas sob a forma de um código QR, que pode ser eletrónico (no
“smartphone” ou tablet) ou impresso e digitalizado, durante a viagem.
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EXECUTIVE DIGEST

28/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Faturação no Algarve cresce 13% à conta da abertura das
fronteiras com o Reino Unido
Com a retoma dos voos britânicos para Portugal, desde o dia 17 de maio, o consumo dos
britânicos no nosso país disparou numa só semana. Segundo a Reduniq, a maior rede
nacional de aceitação de pagamentos por cartões nacionais e estrangeiros, Portugal
registou um aumento de 80% de faturação proveniente de cartões de pagamentos
britânicos em todo o país, comparativamente à semana anterior.

Com a retoma dos voos britânicos para Portugal, desde o dia 17 de maio, o consumo dos britânicos no
nosso país disparou numa só semana. Segundo a Reduniq, a maior rede nacional de aceitação de
pagamentos por cartões nacionais e estrangeiros, Portugal registou um aumento de 80% de faturação
proveniente de cartões de pagamentos britânicos em todo o país, comparativamente à semana anterior.

Este crescimento refletiu-se, sobretudo, no Algarve, região tradicionalmente turística, onde a faturação
total dos negócios do distrito subiu 13% na semana de reabertura das fronteiras face à semana anterior.
Destes resultados, 53% deve-se ao aumento de visitantes britânicos.

Em relação ao consumo dos ingleses no distrito de Faro, os gastos dispararam mais de 111% da
semana de 10 a 16 de maio para a semana de 17 a 23 de maio, com destaque para o fim de semana de
22 e 23 de maio, período em que a faturação britânica na região algarvia aumentou 231% face ao fim
de semana anterior.

Ainda assim, segundo os dados recolhidos pela empresa, este crescimento continua a não ser suficiente
para atingir os níveis de faturação pré-pandemia, uma vez que o total da faturação britânica mantém
uma quebra na ordem dos 55%, comparativamente ao mesmo período em 2019.

Já o total da faturação das atividades turísticas em Faro, onde estão incluídos os hotéis, rent-a-car,
agências de viagens e companhias aéreas, tiveram um aumento de 82% na última semana em relação à
semana precedente.

Numa análise mais detalhada pelo setor da hotelaria, registou-se um crescimento de 57% em Faro, na
semana de 17 a 23 de maio, comparando com a semana anterior. Também aqui os valores continuam
abaixo dos registados no período homólogo de 2019 em 46%.

Já a restauração da região obteve uma subida de 24% de 10 a 16 de maio para 17 a 23 de maio,
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mantendo ainda uma quebra de 14% face a igual período de 2019.
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PUBLITURIS

28/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • DOSSIER

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve
Regresso de turistas estrangeiros dá novo alento à região
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TVI

28/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 152223

REACH: -1

Governo decidiu avançar para a requisição civil anulando os
efeitos da greve marcada pelos inspetores do SEF
Governo decidiu avançar para a requisição civil anulando os efeitos da greve marcada
pelos inspetores do SEF

Governo decidiu avançar para a requisição civil anulando os efeitos da greve marcada pelos inspetores do
SEF
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PUBLITURIS

28/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • PUBLIREPORTAGEM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 2960

REACH: -1

Divirta-se em segurança com as novidades Zoomarine
Depois de sete meses encerrado, o Zoomarine volta a abrir com inúmeras novidades de
pôr os visitantes de “cabeça às voltas”. Desde novos equipamentos, uma nova ilha e um
novo restaurante, tudo está preparado para voltar a receber com toda a seguranç
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PUBLITURIS

28/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

Dom Pedro Vilamoura é o hotel oficial do Vilamoura Marina
International Boat Show
Iniciativa decorre entre 5 e 13 de junho, e inclui o vários eventos paralelos, com destaque
para o Vilamoura Boat Show Golf Trophy, que junta a náutica ao golfe.

O Dom Pedro Vilamoura é o hotel oficial do Vilamoura Marina International Boat Show, iniciativa
promovida pela FIL e pela Marina de Vilamoura, entre 5 e 13 de junho, e vai receber a comitiva do
evento, enquanto o campo de golfe Dom Pedro Old Course vai ser palco do Vilamoura Boat Show Golf
Trophy, um ‘side event’ da iniciativa que tem lugar a 5 de junho.

De acordo com Pedro Ribeiro, diretor comercial do Grupo Dom Pedro Hotels & Gof Collection, a ideia de
realizar o Vilamoura Boat Show Golf Trophy como um ‘side event’ do Vilamoura Marina International
Boat Show surgiu porque  “a náutica e o golfe andam de mãos dadas” no Algarve,

“Sendo o Boat Show, desde há vários anos um evento de elevada notoriedade e que visa promover
Vilamoura junto de segmentos sofisticados com características que se enquadram com o Golf, surgiu a
ideia de organizarmos este troféu que visa ligar dois produtos, nos quais Vilamoura é número 1 em
Portugal e na Europa: a Náutica e o Golf”, explica o responsável.

Para a organização, este evento representa uma “oportunidade de alavancar o turismo no Algarve,
contribuindo para o incremento económico e turístico” da região.

“A náutica e o golfe acabam por ser complementares, por isso consideramos que este ‘side event’, o
Vilamoura Boat Show Golf Trophy se insere na temática do evento e acrescenta conteúdo ao Vilamoura
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Boat Show”, acrescenta a organização do Vilamoura Marina International Boat Show.

Para a organização, assim como para o Dom Pedro Vilamoura, este “evento e os seus side events
constituem a adição de conteúdos para ajudar a fomentar a economia do sul do país, principalmente em
períodos que ainda não são de época alta, como junho”, uma vez que, indica Pedro Ribeiro, “vão criar
notoriedade ao destino e a motivação para que as pessoas escolham o Algarve para umas férias. São
assim eventos muito importantes para a economia do Algarve. .
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JORNAL I

28/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • ZOOM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 14000

Férias. O Algarve low cost
Quem tem pouco dinheiro precisa de mais imaginação
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PUBLITURIS

28/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • ANÁLISE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

O caminho para os 27 em 27
Afinal há dinheiro para o setor do turismo em Portugal.
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JORNAL I

28/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 11000

Férias. O Algarve de luxo
Quem tem dinheiro pode fazer umas férias onde não faltam viagens de helicóptero, de
carro de competição ou dormir num barco de charme na Ria Formosa. Ou almoçar num
paraíso à beira-mar.

O anúncio pode bem ser este: ‘Tem dois mil euros para gastar por dia? Então venha até ao Algarve e
nós tratamos de o fazer feliz’ – ou pelo menos gastar essa quantia sem ir ao casino. É que o Algarve
tanto tem o mais caro como o mais barato, sendo por isso uma região única.

As ofertas luxuosas não faltam, bem como os programas com tudo incluído. E por incluído não estamos
a falar de resorts que oferecem uma pulseira permitindo aos hóspedes consumirem as bebidas e a
comida que muito bem entenderem à volta de uma piscina cheia de turistas com escaldões na pele. Aqui
estamos a falar de hotéis clássicos ou de charme, com todas as mordomias, desde massagens orientais,
aos melhores champanhes no quarto para acompanhar caviar, ou até viagens de helicóptero, de barco
ou de carro, neste caso, no autódromo de Portimão para acelerar nos carros de competição.

Mas vamos a alguns exemplos práticos, que revelam como a pandemia parece ter sido esquecida já que
alguns hotéis estão esgotados para agosto e têm os seus sites fechados para reservas.

Um dos hotéis mais luxuosos do Algarve é o Vila Vita Parc, em Porches. Neste momento, as reservas já
são limitadas mas para um casal, uma semana em agosto, o valor ronda os 7200 euros, com todas as
mordomias incluídas como ginásio, personal trainer, champanhe e morangos no quarto... Se não lhe
apetecer andar pela confusão da EN125 ou da Via do Infante e optar por ficar no hotel de charme, pode
sempre ir ao restaurante Ocean, onde será servido pelo chef Hans Neuner, duas estrelas Michelin. Não
conte com menos de 250 euros por pessoa se não quiser fazer figura de pelintra. Quando se vai passar
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férias ou jantar a um espaço como a Vila Vita não é para poupar nem pensar no dinheiro.

A 15 minutos de distância, pela estrada M526, fica outra das catedrais do luxo algarvio: a Vila Joya,
boutique hotel. Neste caso, se não fez a reserva pode esquecer, pois está esgotado para os próximos
tempos. Os preços não devem andar muito longe dos da Vila Vita, e se não pode dormir pode sempre
tentar ir jantar. Na cozinha do restaurante está o chef Dieter Koshina, também ele estrelado duplamente
pelo guia Michelin. ao restaurante com o memso nome

Já no Conrad Hotel, um dos hotéis mais conhecidos da Quinta do Lago, já não há vagas para agosto.
Aqui, sete noites, de 1 a 7 de setembro, na King Grand Deluxe Suite with pool view, com o complemento
de pequeno almoço e wifi para dois adultos e duas crianças, o custo ascende aos 8253 euros totais, o
que dá 1179 euros por noite.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua
casa. Saiba como aqui.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

28/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • PÁGINA 2

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ZULAY COSTA

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Proibição das pernoitas de autocaravanas com fim à vista
Oposição junta-se para mudar lei criada pelo Governo há menos de cinco meses.
Câmaras estão contra a alteração
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EXPRESSO

28/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • AMADEU ARAÚJO

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Está a nascer uma nova aldeia no Barrocal algarvio
São 380 casas, distribuídas por 153 hectares, que faz do Ombria Resort um projeto de
baixa densidade
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PUBLITURIS

28/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • TRANSPORTES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

AUTOR • INÊS DE MATOS

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Cruzeiros voltam a ser seguros? A Costa prova que sim.
O Publituris aceitou o desafio da Costa Cruzeiros para viajar a bordo do Costa Smeralda e
conhecer ‘in loco’ o Protocolo de Saúde e Segurança da companhia contra a COVID-19.
Saiba o que mudou e que experiência pode esperar de um cruzeiro em tempos de
pandemia.
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PUBLITURIS

28/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • DESTINOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

AUTOR • INÊS DE MATOS

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Itália reabre turismo em junho e aposta nos mercados europeus.
Portugal incluído
Apesar das incertezas que a COVID-19 continua a provocar, Itália espera que o turismo
doméstico e europeu, incluindo o mercado português, estejam entre os primeiros a
recuperar
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TSF ONLINE

28/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 40244

Consumidores vão descontar IVAucher entre outubro e dezembro
Ministro das Finanças precisou que a medida arranca em junho, com todo o IVA
suportado em compras nos setores do alojamento, restauração e cultura nos meses de
junho, julho e agosto.

O ministro das Finanças, João Leão, disse esta quinta-feira que o crédito acumulado pelos consumidores
através do IVAucher entre junho e agosto vai poder ser descontado entre outubro e dezembro, podendo
o valor acumulado pagar 50% dos novos consumos.

Falando no final do Conselho de Ministros que aprovou o decreto regulamentar que baliza a
concretização do programa IVAucher, o ministro das Finanças precisou que a medida arranca em junho,
com todo o IVA suportado em compras nos setores do alojamento, restauração e cultura nos meses de
junho, julho e agosto, será "creditado numa conta" atribuída ao respetivo consumidor, podendo ser
usado no último trimestre do ano.

"Todo o crédito [valor do IVA acumulado] é devolvido e suporta até 50% das faturas das despesas
seguintes nestes setores", salientou o ministro, acrescentando que o IVAucher é um "programa de
adesão livre" e que "não tem qualquer custo para o consumidor".

Previsto no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), o programa IVAucher tem uma dotação de 200
milhões de euros, tendo sido desenhado para promover o consumo nalguns dos setores mais afetados
pela pandemia.

O IVAcher não prevê limites de utilização por consumidor, tendo como único limite o facto de o valor de
IVA acumulado não poder ser usado para pagar mais de 50% de uma nova compra.

"O único limite é que suporta até 50% da despesa no novo consumo. Portanto, se o consumidor for a
um hotel ou restaurante, 50% desta fatura pode ser suportada por este programa", referiu João Leão.
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SAPO

28/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 34000

Covid-19: Especialistas propõem três novos patamares no
desconfinamento
O plano de desconfinamento da pandemia de covid-19 pode passar a contar com três
novos níveis, se for acolhida a proposta hoje apresentada pela equipa de especialistas
liderada pela investigadora Raquel Duarte, da Universidade do Porto.

“A nova proposta assenta em pilares que deverão ser mantidos: primeiro, a velocidade a que a
população está a ser vacinada, a política de testagem alargada, que é a única forma de garantirmos que
os números que temos são reais e que os casos são detetados de forma precoce; a vigilância serológica
das variantes; a monitorização dos indicadores; o cumprimento das medidas de proteção individual e a
ventilação eficaz dos espaços interiores”, enfatizou.

Nesse sentido, a especialista designou estes patamares como C, B e A, sendo este o último o máximo
de desconfinamento, no qual se observam apenas as medidas gerais. Estes níveis são a única alteração,
já que Raquel Duarte vincou a importância da continuidade da matriz vigente, considerando que “é
preciso garantir estabilidade e previsibilidade para a população”.

Ao nível das regras gerais, frisou a promoção da abertura frequente de janelas e portas, a atividade ao ar
livre, se possível; o cumprimento da distância física com a identificação das pessoas por metro
quadrado; a testagem alargada; a utilização obrigatória da máscara de acordo com as indicações; o
desfasamento dos horários, a higienização individual e as ‘bolhas’.

Em termos de faseamento das medidas, foi sublinhada a aproximação aos níveis de mobilidade pré-
pandémica e a necessidade de conciliar a recuperação da liberdade com a segurança.

“No comércio e retalho, assim como nas cerimónias fúnebres, aquilo que nós propomos é que haja a
partir do nível C apenas a aplicação das medidas gerais; na área da restauração, há regras gerais que
aconselhamos que sejam mantidas de forma estrita – as pessoas devem estar sentadas à mesa, deve
manter-se o distanciamento entre mesas de dois metros, deve estar definido o número de pessoas por
metro quadrado e a utilização obrigatória da máscara exceto no momento da refeição”, indicou.
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E continuou com a revisão dos números máximos de pessoas juntas à mesa neste setor: “No nível C
ainda propomos que haja um máximo de seis pessoas juntas no interior, enquanto se alarga no exterior
para um máximo de 15 pessoas juntas; no nível B passamos de oito pessoas no interior para 20 no
exterior; e no nível A já propomos que sejam apenas aplicadas as medidas gerais”.

Raquel Duarte defendeu ainda que na hotelaria seja proposto a partir do nível C somente as medidas
gerais de proteção.

Ao nível das recomendações, Raquel Duarte acentuou, por fim, a necessidade de recuar o “caráter
impositivo” das medidas, o investimento numa estratégia de comunicação de crise eficaz e a
“organização concertada, organizada e controlada” de pequenos e médios eventos com a garantia do
cumprimento das medidas de proteção individual.
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VIDA ECONÓMICA

28/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 38

PROGRAMA • SUPLEMENTO SAÚDE

E VIDA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 1800

Turismo de Saúde e Bem-Estar – contributos para um mundo
melhor
Relevância do Turismo de Saúde e Bem-Estar em Portugal e restantes países lusófonos
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JORNAL ECONÓMICO

28/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • SUPLEMENTO - ET

CETERA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

Pode o turismo tirar Portugal da recessão em 2021?
A partir de junho os visitantes turísticos deverão começar a ter maiores possibilidades de
viajar dentro do espaço da União Europeia, desde que tenham sido já vacinados ou
testado negativo à Covid-19
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EXECUTIVE DIGEST

28/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Falta de reconhecimento motiva saída (e falta) de profissionais de
hotéis
O presidente da Associação dos Diretores de Hotéis em Portugal (ADHP) alertou hoje
para a falta de recursos humanos nas unidades, considerando que a ausência de
reconhecimento das profissões do setor está na base da fuga destes profissionais.

O presidente da Associação dos Diretores de Hotéis em Portugal (ADHP) alertou hoje para a falta de
recursos humanos nas unidades, considerando que a ausência de reconhecimento das profissões do
setor está na base da fuga destes profissionais.

“Sabemos que a grande dificuldade dos próximos tempos vai ser a ausência de recursos humanos
disponíveis para trabalhar. Quem já está na operação sente que há uma quantidade escassa de recursos
humanos disponíveis”, afirmou o presidente da direção da ADHP, Raul Ribeiro Ferreira.

O dirigente discursava em Fátima, no concelho de Ourém (Santarém), na sessão de abertura da 17.ª
edição do Congresso da ADHP, sob o tema “Resistir, prosperar e inovar”.

Segundo Raul Ribeiro Ferreira, a situação vai motivar “uma subida de ordenados [o] que pode não ser
mau desde que seja sustentável com o aumento de receitas” das empresas.

O presidente da ADHP apontou ainda “a disponibilidade de meios humanos devidamente formados e com
qualidade”.

“Voltamos ao problema que tínhamos antes da pandemia. Se temos maus recursos humanos, com
pouca formação, vamos ter mau serviço”, alertou, reconhecendo que a situação coloca em causa a
imagem do turismo e hotelaria de Portugal.

Por outro lado, o dirigente destacou “a falta de reconhecimento das profissões” desta atividade
económica que, no seu entender, está muito na base “da fuga das pessoas deste setor, porque não se
sentem nem reconhecidas financeiramente, nem reconhecidas socialmente pelo trabalho desenvolvido”.

Dirigindo-se à secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, presente na iniciava, Raul Ribeiro Ferreira
afirmou que “se passou mais um ano sem que tenha sido revista a alteração das classificações, ou seja,
a tabela de pontuações dos hotéis”, na qual há muito tempo que a AHDP “gostava de ver a valorização
dos recursos humanos”.
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“Apresentámos uma proposta para a revisão da tabela de classificação dos empreendimentos” na qual a
associação considera que é fundamental que os recursos humanos tenham também pontos, explicou.

Segundo o dirigente, a aposta num diretor de hotel devidamente certificado, em quadros com
licenciaturas, mestrados ou pós-graduações e noutro tipo de formação são “normas fundamentais” para
se poder “garantir a sustentabilidade das profissões no setor”, assim como assegurar que se mantenham
na atividade.

“Não podemos deixar de lembrar que a falta de reconhecimento público das profissões é uma mancha
negra no nosso setor”, declarou Raul Ribeiro Ferreira que, referindo-se depois aos diretores de hotel,
adiantou que o objetivo é a criação de uma ordem dos diretores de hotel, um trabalho que está em
curso.
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PÚBLICO

28/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

O turismo faz-se de pessoas
As políticas públicas na área do turismo devem ter um olhar de género para responder à
natureza do sector. As políticas a régua e esquadro não se aplicam a um sector que se
pretende inteligente, digital, verde, responsável e social

O valor intrínseco do turismo advém das pessoas que nele trabalham. O motor desta indústria trabalha
fruto do empenho, dedicação e trabalho das gentes que o compõem. Para executar políticas públicas que
garantam dignidade aos profissionais deste sector é necessário particularizar os números, identificar
quem são as pessoas por detrás de todo o ecossistema e criar condições justas e dignas de trabalho.

Quem são os profissionais do turismo?

Globalmente, as mulheres representam a maioria dos trabalhadores no sector do turismo, 54% valores
pré-pandemia. Este facto não se reflete na folha salarial porque recebem menos 14,7 %. Nos cargos
políticos de liderança representam 23% dos ministros responsáveis por esta pasta. Comparativamente,
se olharmos para a inclusão das mulheres na economia como um todo, o sector do turismo parece
integrar melhor. Ora vejamos, apenas 39% do mercado de trabalho é composto por mulheres, a
diferença salarial é mais acentuada, situa-se nos 16,8% e apenas 20.7% dos ministros são mulheres.

Simultaneamente e olhando apenas para a Europa 12% dos profissionais são jovens e 19% têm níveis
educacionais baixos o que leva as mulheres a permanecer em trabalhos menos qualificados. Olhemos
para o segmento do alojamento: menos de 20% assumem posições de gestão e menos de 8% estão
ao leme das empresas. Em Portugal este fosso, infelizmente, é ainda maior.

Desta descrição quantitativa aferimos que os efeitos económicos e sociais da pandemia Covid-19
repercutiram-se em particular nas mulheres e no grupo etário dos mais jovens. Os planos a desenhar, as
ações a executar têm de ser ágeis e ter em conta esta realidade.

As políticas públicas nesta área devem ter um olhar de género para responder à natureza do sector. As
políticas a régua e esquadro não se aplicam a um sector que se pretende inteligente, digital, verde,
responsável e social. Esta premissa pode e deve ser transversal a toda a sociedade. Conhecer e
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identificar os profissionais para atuar de forma esclarecida e responder às suas necessidades primeiro,
depois às do sector.
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EXPRESSO

28/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2555

REACH: 58000

Vamos ter IVAucher para amealhar no verão
O Governo vê o IVAucher como um mealheiro onde se vai juntando o IVA das faturas de
restauração, alojamento e lazer para descontar em despesas dos mesmos sectores três
meses depois
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EXECUTIVE DIGEST

28/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Empresas mais afetadas pela crise pandémica precisarão de ser
capitalizadas
O Banco de Portugal estima que as empresas mais endividadas e mais afetadas por
quebras de vendas devido à crise pandémica terão mais necessidades de capitalização,
segundo a publicação designada ‘Economia numa imagem’.

O Banco de Portugal estima que as empresas mais endividadas e mais afetadas por quebras de vendas
devido à crise pandémica terão mais necessidades de capitalização, segundo a publicação designada
‘Economia numa imagem’.

Na publicação de hoje, o Banco de Portugal cita os dados relativos à capitalização das empresas em
dezembro de 2020 para considerar “que os esforços de capitalização venham a ser mais importantes
para as empresas que já se encontravam em situação de fragilidade financeira ou que foram
especialmente afetadas pela redução das vendas”.

No Inquérito Trimestral às Empresas Não Financeiras, a percentagem de empresas com capitais próprios
negativos era de 5% em 2020 (acima dos 4% de 2019) e estima o Banco de Portugal que essa
proporção passe para 6% em 2021.

Contudo, a evolução será divergente entre setores.

No caso das empresas de alojamento e restauração, a proporção destas com capitais próprios
negativos passou de 4% em 2019 para 16% em 2020 e o Banco de Portugal estima que no próximo
ano esse valor passe a 26%, ou seja, mais de um quarto das empresas de alojamento e restauração
terão capitais próprios negativos.

Também as empresas de transportes e de atividades administrativas, de consultoria e serviços de apoio
deverão agravar os capitais próprios, mas diz o Banco de Portugal que será numa “magnitude inferior”.
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PÚBLICO

28/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SOFIA NEVES

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 15000

Requisição civil para contrariar greve do SEF
Eduardo Cabrita considera que a paralisação marcada para a semana é “atentado à
segurança nacional”
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