
SIC NOTÍCIAS

30/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Filas no aeroporto de Faro devido a testes à covid-19 e
fiscalização de passaportes
Há relatos de turistas que perderam o voo.

No Aeroporto de Faro, as filas estão a ser um problema para alguns turistas. Este sábado foi no controle
de passaportes, para os viajantes que não pertencem ao espaço Schengen. Já este domingo, foi a
espera para fazer os testes à covid-19.

Sara e a amiga decidiram esperar sentadas, tal como dezenas de outros turistas, aguardam, num dos
dois postos do Aeroporto de Faro, a vez para fazer o teste à covid-19.

Na mesma fila, Sandra e o marido, aguardam também pelo teste. É o penúltimo dia de férias e vão
precisar do resultado negativo para regressar a casa.

Apesar de ter sido anunciado que há protocolos com mais de 160 laboratórios no Algarve para a
realização dos exames, essa informação está a passar ao lado de muitos turistas.

Se o problema, este domingo, foi nas zonas de teste covid, no sábado, as filas registaram-se na área de
controle de passaportes. Com 189 voos de e para Faro e quase 8 mil passageiros externos ao espaço
Schenguen, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não teve mãos a medir, apesar do reforço de sete
inspetores, que vieram para o Algarve dar apoio ate 31 de maio.

No sábado, entre as 16:00 e as 17:00, só estiveram a funcionar três boxes de controle e uma quarta de
forma intermitente. Algumas destas pessoas esperaram quase três horas.
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POSTAL

31/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Filas no aeroporto de Faro devido a testes à covid-19. Há relatos
de turistas que perderam o voo
Se o problema, este domingo, foi nas zonas de teste covid, no sábado, as filas
registaram-se na área de controle de passaportes. Com 189 voos de e para Faro e quase
8 mil passageiros externos ao espaço Schenguen, o SEF não teve mãos a medir

No Aeroporto de Faro, as filas estão a ser um problema para alguns turistas. Este sábado foi no controle
de passaportes, para os viajantes que não pertencem ao espaço Schengen. Já este domingo, foi a
espera para fazer os testes à covid-19.

Sara e a amiga decidiram esperar sentadas, tal como dezenas de outros turistas, aguardam, num dos
dois postos do Aeroporto de Faro, a vez para fazer o teste à covid-19.

Na mesma fila, Sandra e o marido, aguardam também pelo teste. É o penúltimo dia de férias e vão
precisar do resultado negativo para regressar a casa.

Apesar de ter sido anunciado que há protocolos com mais de 160 laboratórios no Algarve para a
realização dos exames, essa informação está a passar ao lado de muitos turistas.

Se o problema, este domingo, foi nas zonas de teste covid, no sábado, as filas registaram-se na área de
controle de passaportes. Com 189 voos de e para Faro e quase 8 mil passageiros externos ao espaço
Schenguen, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras não teve mãos a medir, apesar do reforço de sete
inspetores, que vieram para o Algarve dar apoio ate 31 de maio.

No sábado, entre as 16:00 e as 17:00, só estiveram a funcionar três boxes de controle e uma quarta de
forma intermitente. Algumas destas pessoas esperaram quase três horas.
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TVI

30/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 34484

REACH: -1

No Algarve, a noite foi também de alguma confusão entre os
adeptos ingleses
No Algarve, a noite foi também de alguma confusão entre os adeptos ingleses

No Algarve, a noite foi também de alguma confusão entre os adeptos ingleses
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CORREIO DA MANHÃ

29/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 630

REACH: 66000

Sobe & Desce
Carlos Gomes da Silva | João Fernandes
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EXECUTIVE DIGEST

31/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Abre hoje no Algarve um novo laboratório para "fazer frente" à
covid-19
A Unilabs e o grupo HPA Saúde inauguram hoje um novo laboratório de Biologia Molecular
no Algarve, num investimento de 1,5 milhões de euros, o qual permite alargar a
capacidade de resposta em testes à covid-19.

A Unilabs e o grupo HPA Saúde inauguram hoje um novo laboratório de Biologia Molecular no Algarve,
num investimento de 1,5 milhões de euros, o qual permite alargar a capacidade de resposta em testes à
covid-19.

O laboratório, adianta um comunicado, “terá a capacidade para realizar mais de 15 mil testes dia e
representa um investimento de 1,5 milhões de euros, com a criação de 50 postos de trabalho no
laboratório e na rede de testagem a montar no terreno, por toda a região do Algarve”.

O novo laboratório de Biologia Molecular, que conta com a colaboração da Câmara Municipal de Faro,
está “integrado na operação ‘Summer Safe Portugal’” e “permitirá alargar a capacidade de resposta em
quantidade e tempo a testes covid-19, nomeadamente dos testes padrão PCR”.

“Com o incremento de turismo expectável para os meses de verão no Algarve, e a obrigatoriedade de
realização de testes para a entrada em Portugal e regresso aos países de origem, a Unilabs, em parceria
com o Grupo HPA Saúde reforçará, desta forma, a capacidade de testagem da região, permitindo uma
resposta mais rápida, sem necessidade de transporte de amostras fora do distrito”, lê-se na nota.

O centro de rastreio está situado em Faro.

“Em paralelo com a instalação deste centro, vai ser criada uma rede de locais específicos e rotas
programadas em unidades hoteleiras, ampliando a facilidade e conveniência no acesso a estes serviços
essenciais”, referem a Unilabs e o Grupo HPA Saúde.

“O expectável aumento do número de turistas estrangeiros exige uma resposta laboratorial eficaz e em
tempo útil”, afirmou o presidente executivo da Unilabs, Luís Menezes, citado no comunicado.

O responsável acrescentou que “a Unilabs e o grupo HPA pretendem prestar um serviço de qualidade e
excelência a todos os que dele necessitem” e, por isso, as duas entidades, optaram “por criar este
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laboratório para reforçar a capacidade de resposta local no Algarve, durante os meses de verão”.

“É um investimento em qualidade e proximidade, que consideramos ser essencial e uma mais-valia para
apoiar a retoma do turismo no Algarve”, sublinhou.

Segundo o presidente do conselho de administração da HPA Saúde, João Bacalhau, o serviço agora
disponibilizado em parceria com a Unilabs Portugal “aumenta significativamente a capacidade de resposta
na região, num período crítico para todos os milhares de visitantes, e criando as condições para uma
resposta com maior comodidade e rapidez”.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.535.376 mortos no mundo, resultantes de mais de
169,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.023 pessoas dos 848.658 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

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

30/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4732

REACH: 23000

Britânicos ainda não enchem Algarve, mas hotéis de luxo estão
lotados e mais caros
Os britânicos estão de volta ao Algarve, mas só no verão é que chegam em peso aos
hotéis Pestana e Vila Galé. Quem já está a beneficiar são os hotéis T ivoli, com taxas de
ocupação de 100%.

Os primeiros aviões com turistas britânicos começaram a chegar há duas semanas, o que provocou um
disparo nas reservas dos hotéis, embora a grande parte dessas reservas seja apenas para os
meses quentes de verão, como explicam ao ECO os responsáveis dos hotéis Pestana e Vila Galé. Pelo
contrário, quem já está a beneficiar deste boom inglês são as unidades hoteleiras de luxo, como
o s hotéis Tivoli, que estão com taxas de ocupação de 100% e cujos preços estão até mais
caros do que no ano passado.
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Jorge Beldade (diretor regional do Grupo Minor Hotels), José Theotónio (CEO do Grupo Pestana) e
Gonçalo Rebelo de Almeida (administrador do Grupo Vila Galé).
No início do mês, o primeiro-ministro britânico anunciou que Portugal estava na “lista verde” do Reino
Unido e que, a partir de 17 de maio, os britânicos podiam retomar as viagens de lazer para território
nacional. Gonçalo Rebelo de Almeida recorda aquela que foi uma “boa notícia” para o setor, mas nota
que “o arranque nas reservas foi relativamente lento”, apesar de ter havido crescimentos de dois
dígitos. “Passámos de uma realidade em que as reservas eram zero para uma realidade em que
começam a entrar algumas reservas diariamente”, diz o administrador do Grupo Vila Galé.

O alarido à volta deste regresso foi muito, mas Gonçalo Rebelo de Almeida preferiu manter as
expectativas equilibradas, uma vez que esperava que o impacto destas reservas se notasse apenas mais
para a frente. “O principal impacto vem a partir de meados de junho. E aí sim, vamos dar, em
princípio, saltos significativos em termos de ocupação dos ingleses”, diz ao ECO. Por enquanto, o
cenário não é assim tão positivo. Dos nove hotéis Vila Galé existentes no Algarve, apenas dois estão
abertos, prevendo-se abrir mais quatro a partir de junho. As taxas de ocupação estão nos 15%, detalha.

O entusiasmo está guardado para “meados de junho”. “A partir do momento em que o mercado passou
a mensagem de que estava aberto, começámos a ter reservas para junho e até outubro”, diz Gonçalo
Rebelo de Almeida, notando que “já houve, claramente, uma animação do mercado”. Junho e julho são
os meses mais procurados pelos turistas britânicos, que ficam hospedados, “normalmente, uma
semana”.

 

O mesmo cenário está a ser vivido nos hotéis do Grupo Pestana. Em conversa com o ECO, o CEO nota
que só tinham um hotel aberto no Algarve e que, com a notícia de Boris Johnson, foi possível abrir mais
dois, prevendo-se mais duas aberturas para junho. “As reservas que estão a ser feitas são para
maio e até agosto”, diz José Theotónio, notando que “a quantidade de reservas para maio e junho
teve algum significado”, mas que antes “não havia nada” e de um momento para o outro “começou a
haver”.

Ainda assim, nos hotéis Pestana também se nota muita procura para os meses de setembro e
outubro. Mas há um “mas”. “O problema é que as reservas para maio e junho estão praticamente
confirmadas, enquanto para setembro e outubro confirmar-se-ão apenas se não houver surpresas”,
explica, recordando que, no ano passado, também havia “muitas reservas para outubro e novembro e
começou tudo a fechar-se”.

José Theotónio explica, assim, que o “crescimento é exponencial” porque “não havia nenhuns” turistas e
“passaram a vir alguns”. Mas que os números absolutos ainda são baixos. “O número de britânicos a
entrar em Portugal é de cerca de 10% do que entrava em 2019. Estão a entrar cerca de 5.000
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britânicos por dia, mas em 2019 eram cerca de 50 mil. É um bom sinal, mas não é uma explosão”,
afirma.

Pelo contrário, quem já está a beneficiar deste boom turístico são os hotéis de luxo do Algarve. Das seis
unidades que o Grupo Minor Hotels tem naquela região, metade está lotada. “Tivemos uma procura
muito grande — um número muito superior — e imediata para os hotéis de cinco estrelas. Foi
realmente uma procura enorme. Os hotéis de luxo estão todos com ocupação de 100% e os
outros tiveram um aumento substancial“, diz ao ECO Jorge Beldade, diretor regional de operações da
Minor Hotels.

O responsável nota que “também houve procura para julho, agosto e setembro, mas não com a
mesma intensidade destes dois meses” [maio e junho]. Exemplo disso são os hotéis Tivoli Marina
Vilamoura, Tivoli Carvoeiro e o Anantara Vilamoura Algarve Resort.

Enquanto os hotéis de três e quatro estrelas apontam para 2023 ou 2024 uma chegada aos níveis de
2019, o segmento de luxo está mais otimista. “A nossa perspetiva é de que o verão, no nosso caso,
vai ser bastante superior ao verão de 2020 e com possibilidades de ficar muito próximo de
2019, se a situação se mantiver como está”, diz Jorge Beldade.

Hotéis de luxo estão mais caros. Hoteleiros
admitem “guerra de preços”
Perante o cenário que o setor do turismo está a passar, podiam esperar-se dois cenários: os hotéis
desciam os preços para captar mais turistas ou aumentavam os preços para compensar o tempo em
que estiveram sem os receber. A administração Vila Galé preferiu não mexer em nada. “Não alterámos
em nada a nossa política de preços, estiveram mais ou menos congelados durante este
período”, diz Gonçalo Rebelo de Almeida, garantindo que os hóspedes “irão encontrar preços próximos
aos de 2019” nos hotéis Vila Galé.

Por sua vez, o Grupo Pestana decidiu acenar aos turistas com preços especiais. “Para maio e junho
fizemos alguns preços de lançamento e para os meses de agosto e setembro fizemos algumas
promoções junto dos nossos operadores tradicionais, mas nada muito significativo”, diz José Theotónio,
referindo que “o preço médio em relação a 2019 está inferior, mas não muito”.

Uma terceira decisão foi adotada nos hotéis do Grupo Minor. “O preço médio dos quartos vendidos está
superior”, diz Jorge Beldade, sem adiantar um valor. Referindo, contudo, que, dependendo do hotel,
os preços estão “cerca de 20 euros acima do mesmo período de 2019”. “O aumento da procura
foi imenso e por isso é que o preço subiu. A subida tem a ver com o facto de os preços serem
dinâmicos”, explica. Os britânicos aguentam com esse aumento? Jorge Beldade acredita que sim. “Isso
está comprovado, porque os hotéis estão completamente cheios e a procura diária tem sido grande”.

Esta divergência de cenários pode ser explicada pelo tipo de segmento. Em entrevista ao Expansión, o
ministro do Turismo da Grécia antecipou uma “guerra enorme de preços” nos destinos do Mediterrâneo,
ou seja, que poderá haver descidas de preços para captar mais turistas. O responsável dos hotéis Tivoli
acredita que isso será mais provável de acontecer nos hotéis de três ou quatro estrelas. “Nas unidades
de cinco estrelas estamos a notar que os preços têm mais tendência de subida”, diz.

Por sua vez, do lado do Vila Galé, Gonçalo Rebelo de Almeida acredita que “isso tem tudo para
acontecer”. E explica. “O mercado encolheu muito, há menos voos e menos turistas. O mercado
deverá ser 50% do que seria em condições normais e vai haver uma disputa por esses 50%.
Quando há falta de procura, normalmente o resultado é uma queda nos preços”. Espanha costuma ser
um destino “mais agressivo” nesse aspeto, mas o administrador da Vila Galé afirma que Portugal tem
“tentado valor a qualidade do seu produto”.

José Theotónio sublinha a ideia de Gonçalo Rebelo de Almeida e explica que “estão todos a lutar pela
sobrevivência e pela retoma do setor”. “A partir do momento em que começa a haver alguma
procura, obviamente é a lei da oferta e os diferentes destinos começam a tentar captar turistas”,
detalha.
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PÚBLICO

31/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Requisição civil do SEF publicada no “Diário da República”
Foi publicada a resolução do Conselho de Ministros para a requisição civil dos inspectores
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) nos aeroportos, face ao ciclo de greves
agendado pelo sindicato para o mês de Junho.

A resolução do Conselho de Ministros que procede à requisição civil dos inspectores do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) nos aeroportos, que adiram à greve marcada para Junho, foi publicada
no Diário da República este domingo.

A resolução, que “produz efeitos imediatos”, reconhece “a necessidade de se proceder à requisição civil
dos trabalhadores da carreira de investigação e fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que
exercem funções nos postos de fronteira, aderentes à greve declarada pelo Sindicato dos Inspectores de
Investigação, Fiscalização e Fronteiras nos dias e horários referidos nos respectivos avisos prévios de
greve”.

Assim, autoriza “o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, o ministro da Administração
Interna e o ministro das Infra-estruturas e da Habitação a efectivar, sob a forma de portaria, a requisição
civil dos trabalhadores [...], faseadamente ou de uma só vez, consoante as necessidades o exijam”.

O Sindicato dos Inspectores de Investigação, Fiscalização e Fronteira do SEF marcou um ciclo de greves
para Junho, com início na próxima semana contra a intenção do Governo “de extinguir o SEF”.

No documento recorda-se que “no contexto actual, acresce às tarefas habituais dos trabalhadores que
exercem funções nos postos de fronteira, a verificação dos certificados de realização de teste RT-PCR de
despistagem da covid-19, bem como a verificação da origem dos passageiros com vista a aferir da
necessidade de realização de isolamento profiláctico por um período de 14 dias e, em caso afirmativo,
proceder à necessária notificação de tal obrigação”.

Considera o Governo que “a salvaguarda da Segurança Nacional, a necessária preservação da segurança
interna e o adequado controlo da situação pandémica, obriga a um exigente funcionamento dos postos
de fronteira”. “Nestes termos, tais funções têm natureza essencial e destinam-se à satisfação de
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necessidades sociais impreteríveis”, justifica.

Para o Governo, se a greve dos trabalhadores do SEF nos aeroportos acontecesse “faria perigar o
controlo da pandemia, bem como constituiria um efeito dissuasor da vinda de turistas estrangeiros,
pondo em causa a possibilidade de recuperação económica por via do turismo, impedindo a esperada
retoma deste sector”.

Embora tenham sido “acordados serviços mínimos”, o Governo defende que “estes revelam-se
supervenientemente como não estando dimensionados para dar resposta adequada à situação
excepcional” referida, “nem permitirem assegurar o regular funcionamento de serviços essenciais de
interesse público”.

Na quinta-feira, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, disse no Parlamento, no debate
sobre a reestruturação do SEF marcado a propósito de um projecto de resolução do CDS-PP, que a
requisição civil, decidida nesse dia em Conselho de Ministros, tinha sido solicitada pelo Governo Regional
da Madeira e pela generalidade de autarcas de áreas turísticas “como preocupação de segurança
nacional”.

Eduardo Cabrita considerou “absolutamente inaceitável e irresponsável a greve” anunciada por um dos
sindicatos do SEF.

“A greve é um grave atentado à segurança nacional, é inadmissível num quadro de uma situação de
calamidade em que cabe também ao SEF verificar as condições de segurança sanitária, designadamente
se os cidadãos que chegam a Portugal têm ou não os testes de diagnósticos de covid-19”, sublinhou.

No mesmo dia, Eduardo Cabrita anunciou que o diploma orgânico que vai criar o novo Serviço de
Estrangeiros e Asilo (SEA), que vai suceder ao SEF, vai ser aprovado até ao final do primeiro semestre
deste ano.

A resolução do Conselho de Ministros que define as orientações políticas para a criação do SEA foi
publicada em 14 de Abril em Diário da República e estabelece “as traves-mestras de uma separação
orgânica muito clara entre as funções policiais e as funções administrativas de autorização e
documentação de imigrantes”.

A resolução, que formaliza a intenção do Governo, determina quais as atribuições de natureza policial do
SEF que vão transitar para a Guarda Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública e Polícia Judiciária,
bem como as competências que vão passar para o Instituto dos Registos e Notariado, ficando o novo
SEA com “atribuições de natureza técnico-administrativa”.
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ANTENA 1

31/05/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO

NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Já foi publicada em Diário da República, a requisição civil para
travar a greve dos trabalhadores do SEF
Já foi publicada em Diário da República, a requisição civil para travar a greve dos
trabalhadores do SEF

Já foi publicada em Diário da República, a requisição civil para travar a greve dos trabalhadores do SEF
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RENASCENÇA ONLINE

31/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4980

REACH: -1

Para beneficiar do IVAucher é preciso cartão bancário e telefone
inteligente - Renascença
Programa de descontos em restaurantes, alojamento e cultura começa a 1 junho e
implica adesão e a associação de um cartão bancário ao número de contribuinte.

Quem pretenda ter acesso aos descontos do programa IVAucher, que começa a funcionar no dia 1 de
junho, tem de associar um cartão de pagamento bancário ao seu número de identificação fiscal (Nif). A
regulamentação deste programa foi publicada este sábado em Diário da República Decreto Regulamentar
n.º 2-A/2021 - DRE

Beneficiar deste programa implica assim ter um cartão bancário. Mas implica também ter um
smartphone. E do lado do comerciante é necessário ter um terminal de pagamento por cartão ou um
algum meio eletrónico como um smartphone.

Cerca de 40 por cento dos estabelecimentos comerciais em Portugal não tem terminais de pagamento
automático (TPA). Para ultrapassar essa limitação, o operador que venceu o concurso público (foi o
único concorrente) para ser parceiro do Governo nesta medida, o Pagaqui, disponibiliza uma aplicação
para pagamento eletrónico. Ou seja, os comerciantes que não tenham TPA, têm de ter algum meio
eletrónico, como tablet ou smartphone.

Da parte dos consumidores, para beneficiar da medida, é necessário aderir ao IVAucher, o que poderá
ser feito online no site do IVAucher ou da aplicação, o que implica usar o código de acesso ao portal das
finanças. Ou pode ser feito por adesão presencial em cerca de três postos de venda Pagaqui, onde o
processo exige leitura eletrónica do cartão do cidadão e do cartão bancário.

O Governo garante que, nestes processos, não há qualquer transmissão de dados entre o consumidor e
a Autoridade Tributária. Ou seja, a associação de um ou mais cartões bancários não permitirá às
entidades fiscais terem acesso às contas ou saldos dos consumidores.

Questionado sobre o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados sobre este processo, o
secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes, esclareceu que não foi sequer
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pedido parecer por considerarem que não está em causa qualquer acesso a dados pessoais. Além disso,
acrescentou num encontro com jornalistas para explicar a medida, todo o processo é voluntário.

A medida entra em vigor no dia 1 de junho e na véspera haverá uma sessão pública para apresentação,
com a presença do ministro das Finanças e que vai decorrer no jardim do Museu Nacional de Arte Antiga,
em Lisboa.

O IVAucher é um programa para estimular o consumo interno e aplica-se em três setores muito
afetados pela pandemia: restauração, alojamento e cultura. Na cultura estão incluídos espetáculos, mas
também livros e cinema.

Numa primeira fase, em junho, julho e agosto, os consumidores podem acumular o IVA pago em
compras nesses três setores e, para isso, basta pedirem fatura com número de contribuinte. Na segunda
fase, em outubro, novembro e dezembro, podem usar o IVA acumulado em novas compras. Nessa fase
é que já é preciso ter feito a adesão, ter a aplicação e ter um cartão bancário associado ao NIF. A
adesão pode ser feita em qualquer momento do programa.

Não há limite para a acumulação de descontos. Tal como não há um limite fixo para os custos
orçamentais desta medida. O Governo tem uma previsão de 200 milhões de euros, mas Mendonça
Mendes diz que até seria desejável ir além desse valor porque seria sinal de que a economia estava a
recuperar.

Para gastar os descontos, é que há um limite: não pode ultrapassar os 50 por cento da compra. Ou
seja, um consumidor que tenha 100 euros acumulados nos meses de Verão, não pode comprar uma
prenda de Natal que custe 100 euros com o seu desconto; só pode usar 50 euros. Os restantes 50 tem
de usar noutra compra ou noutras compras.

E para beneficiar do desconto tem de pagar com cartão. A fatura não é garantia de pagamento, justifica
o secretário de Estado.

O IVA usado em descontos neste programa deixa de contar para as deduções em sede de IRS, mas
todo o que não foi usado pode contar.

António Mendonça Mendes espera que o programa tenha tanto sucesso que admite que possa vir a
manter-se ou até a ser direcionado para outros setores.
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JORNAL I

31/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 2950

REACH: 14000

IVAUCHER. Programa apresentado hoje e valor a acumular não
terá limites
Crédito vai abranger todas as compras realizadas até 31 de agosto e poderá ser entre 1
de outubro e 31 de dezembro.
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ECONOMIA ONLINE

31/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

TAP prestes a fechar com novo CEO. Acionistas aprovam dia 24
de junho
Acionistas da companhia aérea preparam-se para eleger órgãos sociais, no qual irá ser
incluído o novo CEO e o novo representante dos trabalhadores. O  mandato passa de três
para quatro anos.

Já há data para a eleição dos órgãos sociais da TAP para o mandato que se iniciou em janeiro. Com seis
meses de atraso devido ao plano de reestruturação da companhia aérea, a assembleia geral (AG) de
acionistas está marcada para as 15 horas de dia 24 de junho, de acordo com a convocatória a que o
ECO teve acesso. Nessa altura, o nome do novo CEO já estará fechado.

“Deliberar sobre a eleição dos membros dos órgãos e corpos sociais para o quadriénio 2021-2024” é o
sexto ponto na ordem dos trabalhos da AG que não enfrentará qualquer dificuldade em aprovar o que
quer que seja dado que o Estado detém direta e indiretamente a quase totalidade do capital. O novo
mandato vai trazer várias alterações para a gestão da empresa, a começar pela escolha do CEO.

Após a destituição de Antonoaldo Neves com a saída do acionista privado David Neeleman, o diretor de
operações Ramiro Sequeira foi nomeado para o cargo de forma interina. O Governo sempre disse que o
novo CEO só será conhecido após o plano de reestruturação da companhia aérea ter aprovação da
Comissão Europeia e o atraso no “ok” de Bruxelas tem prolongado o processo de escolha.

Da banca aos media, trabalhadores querem ter administradores Ler Mais

Chegou a estar em cima da mesa o nome do alemão e antigo CEO da Saudi Arabian Airlines, Jaan
Albrecht Binderberger, mas acabou não avançar, como o ECO noticiou. A escolha está, no entanto,
prestes a ser conhecida já que o executivo irá integrar o conselho de administração. A lista de escolhidos
terá de ser apresentada até 15 dias antes da reunião magna.

Do mandato anterior, já são poucos os administradores em funções. Dos seis membros propostos pelo
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acionista Estado ficaram apenas o chairman Miguel Frasquilho, Bernardo Trindade e António Gomes de
Menezes. Com as várias saídas e mudanças, entraram Ramiro Sequeira, bem como os vogais Alexandra
Reis e José Manuel Rodrigues.

Mais recentemente, a 30 de abril, foi nomeada também Maria de Fátima Geada, mas de forma
temporária e para colmatar a ausência de administradores. Aliás, esta decisão será ainda votada
exatamente neste encontro.

TAP desmente Groundforce e diz que há dívida de 5,5 milhões Ler Mais

Não se sabe quem irá integrar o novo conselho de administradores, mas terá uma novidade: pela
primeira vez será nomeado pelo Estado um elemento escolhido pelos trabalhadores. As candidaturas já
estão fechadas — incluindo o nome do economista Ricardo Paes Mamede — e a votação será feita a 3
de junho. Por último, outra mudança é o alargamento do mandato, que passa de três para quatro anos,
ou seja, para o período entre 2021 e 2024.

A par dos órgãos sociais, os acionistas vão ainda votar neste encontro os relatórios de gestão e as
contas do ano passado, deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados (negativos), fazer a
apreciação geral da administração e fiscalização e ser informados da política de remunerações dos
membros dos órgãos de administração e fiscalização, aprovada pela Comissão de Vencimentos.

O aumento de capital já realizado será igualmente alvo de votação. Após ter recebido no fim de abril a
aprovação de Bruxelas, a TAP já recebeu a compensação de 462 milhões de euros pelas perdas
associadas à pandemia e o dinheiro entrou nas contas na forma de um aumento de capital totalmente
subscrito pelo acionista Estado, que passou a deter 98% do negócio da aviação.
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DN

31/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Estado ganha e os cidadãos ganham com a comparticipação dos
tratamentos termais | É tempo de decisões na gestão de
resíduos urbanos
Por: Fernando Tinta Ferreira | Por: Aires da Costa
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JORNAL DE NEGÓCIOS

31/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 54

PROGRAMA • CONVERSA CAPITAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CELSO FILIPE

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Turismo precisa das medidas já em junho
O líder da Confederação do T urismo de Portugal elogia medidas que o Governo adotou no
início da pandemia diz que os seis mil milhões de euros para o setor são bem-vindos, mas
avisa que é urgente a chegada do dinheiro às empresas.
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RTP 3

30/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 12

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 23548

REACH: -1

O presidente da Confederação do Turismo acredita que o setor
vai conseguir recuperar os quarenta mil empregos que se
perderam com a pandemia
O presidente da Confederação do T urismo acredita que o setor vai conseguir recuperar
os quarenta mil empregos que se perderam com a pandemia

O presidente da Confederação do Turismo acredita que o setor vai conseguir recuperar os quarenta mil
empregos que se perderam com a pandemia
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TVI

30/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

Porto Santo, está a ser um destino muito procurado para este
Verão
Porto Santo, está a ser um destino muito procurado para este Verão

Porto Santo, está a ser um destino muito procurado para este Verão
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CORREIO DA MANHÃ

30/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 171

REACH: 126935

ANAC suspende atividade de paraquedismo no aeródromo de
Portimão
Em causa está a espera da aprovação de "um novo procedimento para garantir a
segurança" regular da atividade.

A Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) suspendeu as atividades de paraquedismo no aeródromo
municipal de Portimão, no Algarve, até que seja aprovado "um novo procedimento para garantir a
segurança" regular da atividade. A decisão foi tomada depois de o regulador "ter constatado uma
alteração aos procedimentos de paraquedismo existentes, os quais suscitaram dúvidas quanto à sua
adequabilidade e eficácia", durante uma ação de supervisão efetuada em 2020, indicou a ANAC numa
resposta escrita enviada à agência Lusa. "Deste modo a 29 de março de 2021, antes da retoma das
atividades de paraquedismos, após as restrições impostas pelo Estado de emergência, a ANAC transmitiu
que as atividades de paraquedismo não deveriam ser retomadas, até que se encontre aprovado um
novo procedimento que garanta a segurança dessa atividade", apontou aquela entidade. A ANAC
assegura que o procedimento de segurança "não tem qualquer impacto na linha aérea regional de serviço
público" entre Portimão, Cascais, Viseu, Vila Real e Bragança ou "nas restantes atividades do
aeródromo". Contactado pela Lusa, o vereador da Câmara de Portimão com o pelouro da infraestrutura
municipal aeroportuária disse que "a desconformidade do paraquedismo é a mais sensível de entre as 21
identificadas pelo regulador" da aviação civil durante a avaliação efetuada no ano passado. De acordo
com João Gamboa, a suspensão daquela atividade tem a ver com o facto de a aterragem dos
paraquedistas "não poder ocorrer nas laterais da pista e a de os aviões que operam na atividade não
poderem descolar nem aterrar enquanto estiverem paraquedistas no ar". "É uma situação sensível de
segurança e que tem de ser resolvida entre o aeródromo e as empresas operadoras, tendo a ANAC sido
intransigente nesse aspeto. Os operadores não gostaram muito da suspensão, mas as regras são regras
e são para cumprir", sublinhou. O vereador disse que a autarquia, detentora da infraestrutura, está a
resolver as desconformidades apontadas pela ANAC, "processo que terá de ficar concluído no mês de
junho, de forma que a certificação para operar seja renovada e de acordo com o decreto-lei que entrou
em vigor no ano passado". Segundo João Gamboa, o processo foi entregue a "uma empresa de
consultores especializada na área e reconhecida pelo regulador da aviação, ao qual foi já apresentado o
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plano de ação para a resolução das desconformidades". A ANAC confirmou à Lusa a receção dos planos
de ações corretivas propostas pela autarquia portimonense, os quais, adianta, "encontram-se em
apreciação com vista à sua aprovação e execução pelo Prestador de Serviços de Informação de Voo de
Aeródromo (AFIS)". A Autoridade Nacional de Aviação Civil escusou-se a revelar as 21 desconformidades
detetadas durante a auditoria efetuada ao aeródromo municipal, alegando que as mesmas "estão
sujeitas a uma relação de confidencialidade entre a entidade supervisora e o prestador de serviços
auditado". Segundo aquela entidade, a gestão das medidas corretivas e outras eventuais medidas
decorrem dos regulamentos europeus, "não existindo qualquer impacto na linha de serviço público ou
nas restantes atividades do aeródromo". Instalado na freguesia de Alvor, nos arredores da cidade de
Portimão, o aeródromo acolhe ao longo do ano milhares de paraquedistas de todo o mundo que ali
desenvolvem a sua preparação para provas europeias e mundiais, bem como saltos recreativos,
atividade que é assegurada por duas empresas do setor.
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EVASÕES

30/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EVASÕES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4345

REACH: -1

Monchique, Caldeirão e Alte: à descoberta do Algarve entre a
serra e o barrocal
Por estes dias, alguns milhares de turistas aterram na região ávidos de estender a toalha
ao sol, na praia ou na piscina. Mas a estrela, que ali brilha 300 dias por ano, também
ilumina serras, trilhos, lagoas e praias fluviais que merecem a visita todo o ano, e fora da
época alta do turismo.

 

As serras do Algarve têm vários pontos de interesse a descobrir. (Fotografia de Sara Matos/GI).

André Rosa
30/05/2021

Por estes dias, alguns milhares de turistas aterram na região ávidos de estender a toalha ao sol, na praia
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ou na piscina. Mas a estrela, que ali brilha 300 dias por ano, também ilumina serras, trilhos, lagoas e
praias fluviais que merecem a visita todo o ano, e fora da época alta do turismo.

A região do Algarve ocupa pouco mais de 540 mil hectares e junta paisagens tão diversas quanto as
arribas do litoral, os laranjais do barrocal e os bosques das serras. É por elas, justamente, que se pode
começar este roteiro de turismo de natureza pelo lado verde do Algarve.

Bem perto da costa de Aljezur, no Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, a
aldeia de Bordeira esconde um percurso circular de sete ou 16 quilómetros um pouco difícil (o
aconselhável é fazê-lo entre setembro e junho), mas que compensa todo o esforço – o percurso da
Endiabrada e os Lagos Escondidos. Ele corresponde, em parte, com a etapa do Caminho Histórico (pelo
interior) que liga a Arrifana à Carrapateira, e percorre os bosques de carvalhos e medronheiros do sopé
da Serra de Espinhaço de Cão.

(Fotografia de Sara Matos/GI).

(Fotografia de Filipe Amorim/GI).

Nesses trilhos é possível ver pegadas de javalis, raposas, texugos e outros animais, assim como plantas
aromáticas como o rosmaninho e a esteva. Espinhaço de Cão é um dos três importantes relevos do
sistema montanhoso que delimita a região a norte e em que se incluem as serras de Monchique e do
Caldeirão. A primeira, aliás, é apelidada por “Sintra do Algarve”, por ser a mais alta (902 metros de
altitude), nebulosa e chuvosa (razão pela qual são cultivados milho e hortaliças nos seus socalcos), ter
plantas raras e nascentes de águas medicinais (que alimentam as afamadas termas).

Terreno fértil para o turismo de natureza, é nela que Reinaldo Alves, da empresa Monchique – Passeios
na Serra, faz caminhadas de nove a 12 quilómetros, de nível médio de dificuldade, com grupos de até
dez participantes “A Rota da Água dá para contar a história de Monchique, pois passa pela Fonte Santa
da Malhada Quente, as termas medievais da Fornalha, árvores de grande porte como plátanos e
carvalhos, moinhos de água e cascatas”, descreve. Já na Rota dos Saberes, que também faz, Reinaldo
dá a conhecer património ligado à cortiça, à pastorícia e às destilarias de aguardente de medronho e
aguardente com mel.
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(Fotografia de Sara Matos/GI).

N a Serra do Caldeirão, que abrange cinco concelhos e atinge 590 metros de altitude, mantém-se a
descoberta de sabores e saberes ancestrais, como a produção de aguardente biológica, cujos
medronhos são apanhados entre outubro e novembro. E na aldeia de Tenoca há ainda quem construa,
com mãos calejadas, peças utilitárias em vime e folha de palma. Tudo isto é dado a conhecer nos safaris
da Extremo Ambiente, criada há 17 anos e uma das poucas empresas a operar durante a época baixa do
turismo, conta Pedro Oliveira. Ao contrário das caminhadas, aqui há mais ação graças às subidas e
descidas em jipes todo-o-terreno, ou em motas Polaris 4×4. Em poucas horas, descobre-se o “mundo
completamente diferente” que existe para lá da fronteira da EN125, entre o barrocal das
amendoeiras, alfarrobeiras e outras árvores e a paisagem larga da serra, com passagem pela aldeia de
Alte e o Castelo de Paderne (concelho de Albufeira).

Centremos as atenções no concelho de Loulé. Por estar sobre o aquífero Querença-Silves (o maior
reservatório de água do Algarve), na Paisagem Protegida Local da Fonte Benémola, a água nunca
deixa de correr ao longo do ano, vinda da ribeira da Menalva – habitat de rãs, cágados e lontras. Para
facilitar a caminhada por este vale fluvial há um trilho marcado que leva ao encontro de noras e até
grutas com 12 metros de altura. Já em Alte, graças a uma represa em forma de piscina com quase 100
metros de comprimento, pode-se nadar na água da ribeira, abastecida pela Fonte Grande, descansar à
sombra de plátanos e fazer piqueniques. Do outro lado da aldeia, após uma curta caminhada, por vezes
a mãe natureza brinda os visitantes com uma cascata, a Queda do Vigário (que nem sempre tem água).

(Fotografia de Filipe Amorim/GI).

 
Quatro matas para caminhar, comer e descansar
O lado verde do Algarve não se faz apenas de serras e rios. Do barlavento para sotavento, também há
matas para descobrir e passar uns dias no meio da natureza – e com sorte, até avistar animais em
estado selvagem. No concelho de Lagos encontra-se a Mata Nacional Barão de São João, cujas
espécies arbóreas mediterrânicas abrigam fauna cinegética. De caminho, pode-se fazer um piquenique,
deixar as crianças brincarem no parque infantil e percorrer até seis percursos pedestres e de BTT. Em
Tavira, nos 456 hectares do Perímetro Florestal da Conceição, o espetáculo natural ganha vida com
uma família residente de gamos, que pode ser melhor observada do alto de uma torre de vigia. Já
na Mata Nacional das Dunas Litorais de Vila Real de Santo António – um sistema natural de fixação
dunar que controla os ventos marítimos – a grande estrela é o camaleão. Há, também, um caminho de
três quilómetros que vai direto à praia. Não muito longe, em Castro Marim, erguem-se os pinheiros-
mansos da Mata Nacional das Terras da Ordem, assim batizada porque pertenceu à Comenda da
Alcaidaria Mor de Castro Marim, nos tempos da Ordem de Cristo.
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(Fotografia de Reinaldo Rodrigues/GI).

Lagoas: o habitat das aves

O Parque Natural da Ria Formosa, que se estende por Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo
António, nasceu em 1987 para preservar uma laguna com nome de ria, nascida há cerca de 18 mil anos.
De tão vasta, junta praias e dunas, ilhas-barreira, sapais, bancos de areia, salinas, lagoas de água doce e
salobra, cursos de água, matas e áreas agrícolas e tem como espécie-estrela o cavalo-marinho. Mas é
também casa de muitas espécies florísticas de interesse e de aves aquáticas migratórias, que a caminho
do norte da Europa passam ali o inverno ou fazem escala. Na Lagoa dos Salgados (Silves), separada
do mar por um cordão de dunas a poucos passos dos campos de golfe e dos hotéis, as aves também
reinam, com o pisco-de-peito-azul, a pernilonga e o garçote. Para os ver, basta caminhar ao longo de
um passadiço de madeira de quase um quilómetro, por entre os juncos e caniços. Com sorte, no outono
e inverno avistam-se também bandos de flamingos-rosados.

(Fotografia de Maria João Gala/GI).

Lisboa, 09/10/17 – Reportagem Roteiro de trs dias sobre Albufeira para a Evas?es. Herdade dos
Salgados. (Sara Matos / Global Imagens)

+ Onde dormir
O Algarve é profuso em hotelaria com todo o tipo de ambiente e para diferentes gostos e carteiras. Eis
três sugestões para ficar na região, com diferentes vistas e acomodações.

Grand House Algarve (Vila Real de Santo António)
Desde 2019 que este hotel – o primeiro e único cinco estrelas da cidade – enobrece a marginal
pombalina do Guadiana. Trata-se do antigo Hotel Guadiana, original de 1926, encomendado por Manuel
García Ramirez (filho de Sebastian Ramirez, o catalão fundador da fábrica de conservas de atum) ao
arquiteto Ernesto Korrodi. Após oito anos de abandono, foi recuperado com pinças, dispondo de 31
quartos – dos quais 15 duplos – e três suítes júnior, de estilo clássico mas leve. Entre os luxos encontra-
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se um «telemóvel- mordomo» que permite aceder aos serviços do hotel, consultar os menus dos
restaurantes, aceder à Internet e fazer chamadas para todo o mundo. No bar de cocktails e no
restaurante Grand Salon, a atmosfera dos anos 1930 mantém-se viva.

Os jantares são no Grand Salon, do Grand House Algarve. (Fotografia: DR)

Monte da Vilarinha (Bordeira, Aljezur)
Encaixado entre a costa e a serra, o Monte da Vilarinha tem três T1, cinco T0 e quatro casas individuais
em que nada falta para descansar e partir à descoberta da região (a Serra de Monchique fica a uma hora
de carro). Todas as casas têm camas exteriores assentes em tijoleira, varandas com espreguiçadeiras,
chão aquecido e cozinha equipada. O hotel dispõe, também, de um serviço de comidas e bebidas com
jantar, sob marcação. Os hóspedes podem inclusive usar bicicletas ou experimentar aulas de surf, a
pedido.

 

 

 

(Fotografia de José Mónica)

Aqua Ria Boutique Hotel
O Aqua Ria Boutique Hotel fica numa rua pedonal no centro, perto do Museu Arqueológico de Faro, e tem
17 quartos simples, mas bem decorados, para dar conforto a quem pernoita na cidade. É um projeto de
Elvino Carolino, hoje com 78 anos, que começou com a abertura do restaurante Brasília, em 1971 (hoje
diferente), instalado no piso térreo do hotel.

Notícia
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TVI

30/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

A fiscalização começa no acesso às zonas balneares
A fiscalização começa no acesso às zonas balneares

A fiscalização começa no acesso às zonas balneares
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CORREIO DA MANHÃ

30/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • DOMINGO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

Paraísos em Portugal para desconfinar em férias
Algarve
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JORNAL DE NOTÍCIAS

30/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • URBANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DELFIM MACHADO

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

Passadiços são aposta para erguer o turismo
A moda dos percursos de madeira em cenários encantadores chega cada vez a mais
cidades
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PÚBLICO

30/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PEDRO CRISÓSTOMO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Desconto do IVAucher só com pagamento por cartão bancário
IVAucher arranca a 1 de Junho. Até Agosto, é possível acumular o IVA pagando “em
dinheiro” ou com cartão. Mas, no momento do desconto, é obrigatório usar meios
electrónicos
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PÚBLICO

30/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÉRGIO ANÍBAL

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Fim dos apoios abre a porta a vaga de fechos de empresas
Para os governos, decisão é entre proteger empresas em diÄculdades e o risco de criar
demasiadas “empresas zombie”
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JORNAL DE NOTÍCIAS

30/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ARNALDO MARTINS

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 35000

Confrontos na Ribeira encheram uma bolha que ninguém viu
Dia longo, regado com álcool, acaba com detenções. Marcelo Rebelo e Sousa incomodado
e portuenses estupefactos com SMS da Proteção Civil

44/71



45/71



DIÁRIO ONLINE

29/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 280

REACH: -1

Algarve recebe reunião da European Travel Commission
O Algarve vai receber a reunião geral de membros da ET C – European T ravel Commission
nos próximos dias 31 de maio e 1 de junho, o primeiro encontro presencial da
organização desde o início da pandemia.

 

O Algarve vai receber a reunião geral de membros da ETC – European Travel Commission nos próximos
dias 31 de maio e 1 de junho, o primeiro encontro presencial da organização desde o início da pandemia.

“A opção por realizar o evento em Portugal é, desde logo, demonstrativa do reconhecimento da
capacidade que o nosso país detém, enquanto anfitrião e organizador de eventos internacionais,
atestando, por outro lado, um elevado nível de confiança nas condições de segurança que o país
assegura perante a conjuntura em que vivemos”, salienta a Associação Turismo do Algarve (ATA), em
comunicado.

A reunião da ETC tem lugar em Portugal numa altura em que a organização é presidida por um
português, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, coincidindo com o decorrer da presidência
do Conselho da União Europeia por Portugal, “circunstâncias que reforçam a representatividade do país
junto das instâncias internacionais”.
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https://regiao-sul.pt/tag/ata


No Algarve, a ETC vai ainda apresentar a campanha pan-europeia «Open up to Europe», com o objetivo
de estimular e dar um novo impulso ao turismo na Europa.

(Link)
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https://regiao-sul.pt/2021/05/28/economia/algarve-recebe-reuniao-da-european-travel-commission/540803


DINHEIRO VIVO

29/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5976

REACH: -1

Faro: De capital turística a capital da cultura?
Por: Greg Richards

Faro, Capital Europeia da Cultura 2027? Trata-se de um grande desafio para uma pequena cidade, mais
conhecida pelo turismo do que pela cultura. E, contudo, como explicamos no nosso recente livro Small
Cities with Big Dreams, se as pequenas cidades tiverem sonhos suficientemente ambiciosos, também
elas poderão alcançar objetivos importantes e surpreendentes.

É claro que outras cidades de Portugal partilham desta opinião, uma vez que se encontram atualmente
dez cidades portuguesas a disputar o título de Capital Europeia da Cultura (CEC) para 2027. Porque é a
designação como CEC tão popular? Porque pode ajudar as cidades a realizarem os seus sonhos através
de um impulso cultural e criativo, estimulando a economia, aperfeiçoando a imagem que pretendem
promover, ou aumentando a sua coesão social. O que distingue Faro enquanto cidade é o seu papel
como capital do Algarve, uma das regiões turísticas mais importantes da Europa. O turismo é
responsável por 80% da economia de Faro - assim sendo, qual é o espaço que sobra para a cultura?

Na verdade, Faro compartilha uma cultura de turismo com grande parte da Europa mediterrânea. Os
seus campos, antigamente dedicados a culturas agrícolas, tornaram-se centros de atração para os
turistas, dando origem a uma nova indústria muito importante em Portugal. Mas uma visão puramente
económica do turismo é muito limitadora. Se encararmos os turistas apenas como uma fonte de
rendimento, então o Algarve (e grande parte do sul da Europa) está a apostar numa monocultura
extremamente arriscada. A pandemia tem-nos mostrado os perigos do excesso de confiança no turismo
em massa, pairando sobre o Mediterrâneo o espetro desolador de um futuro puramente industrial e
deserto. Que perspetivas existem para o rejuvenescimento do turismo, ou para o desenvolvimento de
novas alternativas mais criativas? Alcançar uma visão cultural do turismo é um bom ponto de partida. Os
turistas não são apenas sinónimo de um fluxo monetário: com eles trazem também uma cultura própria,
criatividade e novas ideias.

É importante abandonarmos a velha conceção de que devemos perseguir o turismo em massa, em
favor de uma procura crescente por conhecimento, de modo a desenvolvermos uma economia criativa.
O Algarve sempre foi um ponto de encontro de culturas, um autêntico caldeirão criativo. Não há lugar
melhor para visitar e experimentar algo inovador (como as oficinas de culinária, pintura e tecelagem
oferecidas pela Loulé Criativo), ou para construir uma vida mais imaginativa, como artistas expatriados
ou empreendedores criativos. O encanto natural do Algarve significa que pode ser adicionada massa
criativa ao aliciar novos "cidadãos temporários": turistas, estudantes e nómadas digitais. Estes recém-
chegados estimulam a inovação e impulsionam a mudança através não só do seu consumo, mas
também, e cada vez mais, através do seu papel como produtores culturais e criativos. Uma colaboração
de sucesso é uma estratégia fundamental para o desenvolvimento de massa crítica criativa, como o
exemplo das CEC anteriores que foram selecionadas pode atestar.

A CEC Luxemburgo 2007 contou com a participação não só da pequena cidade do Luxemburgo, mas
também com parceiros em França, na Alemanha e na Bélgica, reunindo uma população total de 11
milhões para encenar um impressionante e variado programa cultural. Em 2017, a cidade cipriota de
Pafos, que tem uma população semelhante à de Faro, conseguiu ultrapassar desafios financeiros e
organizar um evento CEC de êxito, através da sua colaboração com parceiros regionais. A construção de
parcerias permite que as cidades alcancem mais do que os seus recursos permitiriam por si só,
desenvolvendo mais-valias de networking. Os próprios turistas podem tornar-se parceiros: a CEC 2019
em Matera, no sul da Itália, concedeu passaportes aos seus turistas, tornando-os "cidadãos
temporários" e incentivando-os a participar diretamente na vida criativa da cidade. De resto, Faro já
mostrou anteriormente que compreende as bases de uma colaboração criativa: o festival das Açoteias
(Rooftops) de 2019 proporcionou aos residentes e visitantes uma nova visão da cidade e gerou uma
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publicidade considerável. Acima de tudo, a European Rooftop Network que foi fundada no seguimento
deste festival colocou Faro no centro de uma rede que inclui cidades muito maiores, como Barcelona e
Amesterdão.

Faro também já demonstrou o seu potencial criativo na criação de conceitos como o projeto Nova
Bauhaus - uma conceptualização inesperada e criativa de um dos efeitos secundários do turismo: a
produção de uma nova arquitetura. Este projeto está ligado à iniciativa europeia New European Bauhaus,
que combina o património cultural com uma nova forma de pensar sobre o espaço, a arquitetura e a
sustentabilidade. Outro exemplo importante da criatividade de Faro é a ligação do conceito de CEC ao
planeamento de longo prazo para o Plano Estratégico para a Cultura (PeC) de 2030.

Mas o Algarve deve ir mais além, não se devendo limitar a considerar apenas o elemento cultural. Esta
região deve ser capaz de aproveitar também a sua herança como o "Cabo Canaveral do século XVII", de
modo a promover uma plataforma de lançamento para novas descobertas criativas. O objetivo é
abordar a falta de inovação comum à maioria dos destinos turísticos com uma visão do cinturão solar
português: um destino desejado não só por quem já se encontra na reforma, mas também por
nómadas digitais, empresas de alta tecnologia e outros cidadãos europeus em movimento. O contacto
de todas estas pessoas com a cultura local é importante.

Um estudo recente da Universidade do Algarve sobre os hábitos gastronómicos dos turistas mostra que
estes podem ser incentivados a consumir mais peixe e marisco locais, e a comer alimentos mais
saudáveis em geral, na sua procura de autenticidade e novas experiências. Estas descobertas podem
gerar formas mais positivas de turismo, especialmente se o sentido de urgência devido à pandemia atual
for utilizado de forma criativa. Uma mudança de viagens curtas para estadias mais longas irá
proporcionar a qualquer viajante a possibilidade de realmente viver na pele o local que visita. O foco da
nossa atenção também deve mudar, dos turistas que apenas consomem cultura para aqueles que a
coproduzem, por exemplo: em escolas de culinária, residências artísticas e bootcamps criativos. O
principal objetivo deverá ser criar e capitalizar as diversas formas de valor geradas por quem vive e por
quem se desloca pelo Algarve.

A inovação e a criatividade devem aumentar por causa do turismo, e não apesar deste. Desta forma,
Faro poderá ser também uma pequena cidade que transforma os seus grandes sonhos em realidade.

Texto apresentado no âmbito da candidatura de Faro a Capital Europeia da Cultura 2027

Greg Richards, professor da Universidade de Breda e da Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

(Link)
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TNEWS

29/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1190

REACH: -1

Turismo industrial no Algarve promove a autenticidade do destino
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

 

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 (ver vídeo) 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.
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https://www.turismodoalgarve.pt/pt/Default.aspx
https://www.facebook.com/watch/live/?v=471328373961526&ref=watch_permalink


A partilha de experiências nacionais e internacionais revelou a importância do Turismo Industrial para o
desenvolvimento do território e das comunidades locais.

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 e gerar novas motivações de visita com capacidade de atrair turistas ao longo de
todo o ano.

“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”,
afirma João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.

Com enquadramento no conceito de Turismo Industrial já se encontram na região vários projetos em
diferentes setores de atividades, como é o caso do museu de Portimão, da mina subterrânea de sal-
gema, em Loulé 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.

(Link)

51/71

https://www.museudeportimao.pt/
http://www.mina-sal-gema-loule.com/
http://casadomedronho.com/
https://tnews.pt/turismo-industrial-no-algarve-promove-a-autenticidade-do-destino/


ALGARVE PRIMEIRO

29/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2310

REACH: -1

Turismo industrial vislumbra-se como mais uma importante
oferta na região
Turismo industrial vislumbra-se como mais uma importante oferta na região

 

O Turismo do Algarve (RTA), enquanto membro do Grupo Dinamizador da Rede Portuguesa de Turismo
Industrial, deu a conhecer esta semana a oferta existente e o 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, o Turismo do Algarve deu conta que 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) de forma a atrair
turistas ao longo de todo o ano, aponta comunicado da entidade.

 

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».

 

Para a RTA, 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.
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É neste contexto, 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. 

 

«Continuamos a fazer o levantamento de recursos neste segmento nos dezasseis 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», assinalou João Fernandes.

 

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. 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.

 

(Link)
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https://www.algarveprimeiro.com/d/turismo-industrial-vislumbra-se-como-mais-uma-importante-oferta-na-regiatildeo/38550-4


JORNAL SOL

29/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 7455

REACH: 27000

Centenas de candidaturas para postos da guarda fiscal
O Fundo Revive Natureza procura dar nova vida a quase uma centena de guardas
florestais e postos fiscais por todo o país, que receberam já centenas de propostas.
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JORNAL SOL

29/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 54

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 7455

REACH: 27000

"Pedro Nuno Santos não é qualificado para ter a tutela da TAP"
Entrevista a Sérgio Palma Brito, analista em aviação e turismo
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POSTAL

29/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

ICNF aprova regras para estruturas de apoio a autocaravanismo
no Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina
Plano de ordenamento interdita a prática de campismo e caravanismo fora dos locais
para tal destinados, e prevê no seu regulamento que a instalação de estruturas de apoio
ao autocaravanismo carece de “autorização especial”

O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) anunciou hoje que aprovou um conjunto
de normas orientadoras para a instalação de Áreas de Serviço de Autocaravanas (ASA) no Parque
Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV).

Em comunicado, o ICNF realçou que estas normas estabelecem critérios de localização e os
procedimentos a seguir para a instalação das ASA em áreas da Rede Natura 2000 deste parque natural,
que “tem sido alvo de elevada pressão neste domínio”, na sequência do crescimento exponencial do
turismo em autocaravana.

O Plano de Ordenamento do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (POPNSACV)
“interdita a prática de campismo e caravanismo fora dos locais para tal destinados”, mas prevê que a
instalação de estruturas de apoio ao autocaravanismo poderá ocorrer “quando demonstrada a
inexistência de alternativas de localização fora do Parque” e após uma “autorização especial” emitida
pelo ICNF.

Esta “autorização especial” é independente de todas as restantes autorizações das entidades necessárias
para a instalação das estruturas, salientou ainda, realçando que as ASA não se enquadram nas tipologias
de empreendimento turístico, “constituindo um complemento aos Parques de Campismo e de
Caravanismo”.

Assim, de acordo com a norma aprovada pelo ICNF, as ASA são espaços sinalizados para a manutenção
e pernoita de autocaravanas por um período não superior a 72 horas, equipados com uma ou mais
estações de serviço com escoamento de águas residuais, esvaziamento de WC químico/sistema de
lavagem e despejo de cassetes sanitárias, abastecimento de água potável e despejo de resíduos sólidos
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urbanos.

Entre as regras para a sua localização, o ICNF estabelece que esta é interdita em Áreas de Proteção
Total, Áreas de Proteção Parcial do tipo I e do tipo II, assim como na Orla Costeira, em 500 metros
medidos “a partir da linha da máxima preia-mar de águas vivas equinociais, com exceção nas áreas
identificadas na planta de síntese como áreas não sujeitas a regime de proteção [ANARP]”.

Em áreas de Rede Natura 2000 (RN2000), as propostas têm de ser acompanhadas de planos de
integração paisagística, com indicação das espécies vegetais a utilizar (obrigatoriedade de uso de
espécies autóctones), a rede de caminhos e os pavimentos a propor, sendo proibido que ocupem “áreas
suscetíveis de afetar negativamente espécies ou habitats” que levaram à classificação da área como
RN2000.

Os terrenos afetados à construção das ASA deverão “estar já infraestruturados ou suscetíveis de ser
infraestruturados pelo promotor, designadamente para ligação aos sistemas municipais/públicos [rede de
água, esgotos e elétrica]”, e localizados preferencialmente dentro ou contíguos a um aglomerado
urbano.

O ICNF estabelece também que as propostas para a criação de ASA têm ainda de, entre outros
requisitos, demonstrar a “inexistência de alternativas de localização” fora do PNSACV e que não afetam
“áreas com interesse ecológico ou grande sensibilidade e valia paisagística”, nem espécies ou habitats.

A decisão do ICNF, publicada na sua página na Internet em 20 de maio (https://www.icnf.pt/) foi
aprovada “após um trabalho conjunto com autarquias, Turismo de Portugal e Comissões de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo e do Algarve”.

Este anúncio do ICNF ocorre no dia em que o parlamento discutiu, a pedido do PCP, propostas dos
comunistas, dos Verdes, do BE e do PSD de alteração a artigos do Código da Estrada que limitam o
aparcamento e a pernoita de autocaravanas em zonas que não o permitam expressamente. Os
diplomas seguiram agora para debate na especialidade.

Em causa estão alterações introduzidas em janeiro pelo Governo no Código da Estrada, nomeadamente
dois artigos, o 48.º e o 50.º-A, relativos à prática do autocaravanismo e que tiveram a oposição das
associações do setor.
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TVI

29/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 152223

REACH: -1

Estamos portanto, de regresso ou uma aparente salutar
normalidade e que melhor sítio para confirmar esta nova era do
que a Albufeira e a sua mítica zona de bares
Estamos portanto, de regresso ou uma aparente salutar normalidade e que melhor sítio
para confirmar esta nova era do que a Albufeira e a sua mítica zona de bares

Estamos portanto, de regresso ou uma aparente salutar normalidade e que melhor sítio para confirmar
esta nova era do que a Albufeira e a sua mítica zona de bares
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SIC

29/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 128088

REACH: -1

Com o Verão a chegar à medida que avança a vacinação os
países mais dependentes do turismo tentam recuperar visitantes
Com o Verão a chegar à medida que avança a vacinação os países mais dependentes do
turismo tentam recuperar visitantes

Com o Verão a chegar à medida que avança a vacinação os países mais dependentes do turismo tentam
recuperar visitantes

65/71



DINHEIRO VIVO

29/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Guias intérpretes veem em 2021 “um ano perdido” e pedem que
os apoios continuem
Portugal contará com cerca de 1200 guias certificados.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

29/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Aprovada revisão de regras das autocaravanas
Em causa proibição de pemoita fora de locais indicados. Alentejo e Algarve com novos
critérios
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