
SAPO

01/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 34000

Época balnear arranca no Algarve com reforço de meios e 514
nadadores-salvadores
A Autoridade Marítima vai reforçar os meios de vigilância e salvamento no Algarve
durante a época balnear que hoje começa, com as praias da região a contarem com 514
nadadores-salvadores, disse à Lusa fonte oficial.

Em declarações à Lusa, o comandante da Zona Marítima do Sul, o dispositivo existente desde o início de
abril ao longo dos cerca de 200 quilómetros da costa algarvia “é reforçado com equipas de várias
valências” para garantir a segurança das praias até ao dia 30 de setembro.

“O reforço incide nos projetos ‘SeaWatch’ de vigilância motorizada, praia segura de vigilância apeada,
tripulantes das estações salva-vidas, que têm por missão as patrulhas náuticas, e de um sistema de
informações para a gestão da capacidade dos espaços balneares pelos capitães de porto”, especificou
Fernando Rocha Pacheco.

Nos quatro meses de época balnear, as missões de vigilância e de salvamento serão asseguradas por 29
tripulantes, distribuídos por seis viaturas todo-o-terreno ‘Amarok’, quatro motos aquáticas (salvamento)
e os meios náuticos das estações salva-vidas da região algarvia.

Além deste dispositivo, haverá também um total de 514 nadadores-salvadores nos areais balneares,
“elementos que os concessionários das praias têm obrigatoriamente de implementar para vigilância e
salvamento marítimo dos banhistas durante toda a época balnear”.

À semelhança do que sucedeu no ano passado, será reforçada a vigilância apeada por motivos da
lotação das zonas balneares devido à pandemia da covid-19.

“Esse reforço será repetido este ano para a salvaguarda das pessoas e para a sensibilização das boas
práticas na saúde”, apontou o também capitão do porto de Faro.

Fernando Rocha Pacheco aproveitou para apelar a que os banhistas “pensem na sua segurança individual
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e coletiva, e respeitem as normas que estão definidas, nomeadamente, nos distanciamentos físicos,
higienização e uso de máscara”.

As regras aplicadas na época balnear de 2020 devido à pandemia da covid-19 vão manter-se este ano,
com exceção das relativas à atividade desportiva no areal ou à utilização de alguns equipamentos de
lazer nas praias.

As restantes medidas, como a necessidade de uso de máscara no acesso aos cafés ou restaurantes e às
casas de banho e a não necessidade de uso de máscara no areal mantêm-se.

Já o incumprimento das regras relativas ao acesso e ocupação das praias passa a estar este ano sujeito
a um regime contra-ordenacional.

No Algarve, são 87 as praias com bandeira azul, permanecendo como a região portuguesa com maior
número de galardões, de acordo com o Programa Bandeira Azul.

Estão distribuídas pelos concelhos de Albufeira (24), Loulé (11), Vila do Bispo (11), Portimão (sete),
Lagoa (seis), Vila Real de Santo António, Tavira, Olhão, Faro e Aljezur com quatro, Castro Marim com
três e Silves com duas.

Por outro lado, a associação ambientalista Quercus atribuiu este ano o prémio Qualidade Ouro a 93
praias do Algarve, mais 17 do que no ano passado, sendo a segunda região portuguesa com mais praias
galardoadas com a distinção.
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DN

01/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS REIS RIBEIRO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Portugal demora quase três anos a recuperar da pandemia, o 3º
mais lento dos países ricos
Se tudo correr bem, Portugal só vai repor os níveis de PIB per capita algures entre
outubro e dezembro do ano que vem.
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EXPRESSO

31/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

460 mil hóspedes e 946,8 mil dormidas: em abril, o alojamento
turístico inverteu a quebra
O alojamento turístico recebeu 460 mil hóspedes e 946,8 mil dormidas em abril,
aumentando 762,6% e 510,8% face a abril de 2020, respetivamente, invertendo a
tendência descendente, revelou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE)

O alojamento turístico recebeu 460 mil hóspedes e 946,8 mil dormidas em abril, aumentando 762,6% e
510,8% face a abril de 2020, respetivamente, invertendo a tendência descendente, revelou hoje o
Instituto Nacional de Estatística (INE).

"Em abril, 47,6% dos estabelecimentos de alojamento turístico estiveram encerrados ou não registaram
movimento de hóspedes (60,4% em março)", informa o instituto na sua publicação, hoje divulgada.

Esta recuperação em abril do setor do alojamento turístico, que em março tinha registado descidas de
59% nos 283,7 mil hóspedes recebidos e de 66,5% nas 636,1 mil dormidas registadas, é ressalvada
pelo INE como continuando "a grande distância" do nível de abril de 2019, sem o impacto da pandemia
de covid-19, quando os hóspedes e as dormidas diminuíram, respetivamente, 80,3% e 84,2%.

Ainda assim, nos primeiros quatro meses do ano, verificou-se uma diminuição de 70,1% das dormidas
totais, resultante de quedas de 39% nos residentes e de 85,6% nos não residentes.

Em abril, as dormidas na hotelaria (73,4% do total) aumentaram 678,8% face ao mês homólogo de
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2020 - em que Portugal esteve em confinamento -, destacando o INE terem caído 86% face a abril de
2019, enquanto as dormidas nos estabelecimentos de alojamento local (19,7% do total) cresceram
219,7% (caindo 77,9% face ao mesmo mês de 2019) e as de turismo no espaço rural e de habitação
(peso de 6,9%) aumentaram 785%, mas desceram 58,7% face a abril de 2019.

Os dados do INE mostram que, em abril, o mercado interno (peso de 70,6%) contribuiu com 668,1 mil
dormidas e os mercados externos com 278,7 mil e, comparando com abril de 2019, registaram-se
decréscimos de 60,3% nas dormidas de residentes e de 93,5% nas de não residentes.

Somando os primeiros quatro meses do ano, o INE verificou uma diminuição de 70,1% das dormidas
totais, resultante de quedas de 39% nos residentes e de 85,6% nos não residentes, representando,
neste período, as dormidas de residentes 68,1% do total, quota que contrasta com os 33,4% de 2020 e
os 29,7% do total, sendo os maiores decréscimos registados nos turistas canadianos (-97,4%) e
chineses (-96,4%).

Por regiões, os dados do INE mostram que Lisboa representou 1/4 das dormidas em abril, ao concentrar
24,4% das dormidas, seguindo-se o Norte (19,7%), o Centro (15,5%) e o Algarve (14,9%).

No conjunto dos primeiros quatro meses do ano, as regiões com menores diminuições no número de
dormidas foram o Alentejo (-38,4%), Região Autónoma dos Açores (-45,5%), Centro (-56,7%) e Norte
(-63,6%), enquanto as restantes regiões registaram decréscimos superiores a 70%.

"Neste período, todas as regiões apresentaram decréscimo no número de dormidas de residentes, com
as menores reduções a registarem-se na RA Madeira (-20,1%), RA Açores (-23,8%) e Alentejo (-
26,6%)", destaca o INE, adiantando que, no conjunto dos primeiros quatro meses do ano, em termos
de dormidas de não residentes, o Alentejo registou uma redução de 64,6%, enquanto as restantes
regiões apresentaram decréscimos superiores a 70%.

Também em abril diminuiu (-29,2%) a estada média nos estabelecimentos de alojamento turístico (2,06
noites), mais do que a queda (18,5%) registada em março.

Mas foi menor a redução da estada média dos residentes (-28,6%) do que a dos não residentes (-
30,5%).
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CORREIO DA MANHÃ

01/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 66000

IVAucher vai matar a Fatura da sorte | Só conta para descontos
CAE da atividade principal
IVAucher vai matar a Fatura da sorte | Só conta para descontos CAE da atividade
principal
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CORREIO DA MANHÃ

01/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 47

PROGRAMA • DISCURSO DIRETO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 630

REACH: 66000

Tristes e revoltados com decisão do Governo
Pedro Costa Ferreira, presidente das Agências de Viagens (APAVT ) , sobre exclusão no
IVAucher
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CORREIO DA MANHÃ

01/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

Pessoal dispensado
Com o objetivo de reduzir despesas, a TAP não renovou contratos a 386 trabalhadores
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RTP 3

01/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 3 ÀS 15

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 70644

REACH: -1

Já está em vigor a requisição civil dos inspetores do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras devido à greve que arrancou hoje
Já está em vigor a requisição civil dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
devido à greve que arrancou hoje

Já está em vigor a requisição civil dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras devido à greve
que arrancou hoje
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JORNAL I

01/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Turismo
Alojamento inverte queda em abril
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DN

01/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Leão admite aumentar dotação do IVAucher
Ministro das Finanças está otimista quanto à evolução da economia nacional, admitindo
mesmo um crescimento acima dos 4%.
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ECONOMIA ONLINE

01/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Apoio à retoma muda de regras a partir de hoje
A partir de junho, as empresas mais afetadas pela pandemia deixam de poder cortar em
100% os horários de todos os trabalhadores, mudança que os empregadores não veem
com "bons olhos".

Os empregadores mais castigados pela pandemia vão deixar de poder cortar em 100% os horários de
todos os seus trabalhadores, ao abrigo do apoio à retoma progressiva, a partir deste mês. Só poderão
fazê-lo, a partir de agora, no máximo, a 75% dos trabalhadores. Os empresários criticam essa mudança
e defendem que a medida deveria manter os contornos que teve até aqui, pelo menos, até julho.

O apoio à retoma progressiva destina-se às entidades empregadoras em crise empresarial, permitindo-
lhes cortar o período normal de trabalho, em função das suas quebras de faturação, ao mesmo tempo
que lhes garante um apoio da Segurança Social para o pagamento dos salários e, em alguns casos, um
desconto nas contribuições sociais.

Apoio à retoma a 100% vai manter-se em maio e junho Ler Mais

Assim, até aqui, as empresas com quebras iguais ou superiores a 75% puderem cortar, no limite, em
100% o período normal de trabalho dos seus trabalhadores. Contudo, a partir de junho, esse corte
máximo passará a poder abranger até 75% dos trabalhadores ao serviço da empresa. Em alternativa, o
empregador poderá reduzir até 75% o período normal de trabalho à totalidade dos seus trabalhadores. A
exceção a essa nova regra são atividades se enquadrem, nos setores de bares, discotecas, parques
recreativos e fornecimento ou montagem de eventos.

Estas alterações foram decidas pelo Governo face ao desconfinamento do país e à retoma gradual das
atividades económicas. Os empresários não veem, contudo, com “bons olhos” estas mudanças à
medida em causa.

Em conversa com o ECO, o líder da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João
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Vieira Lopes, sublinha que a recuperação está a ser positiva, mas “ainda tem graus de incerteza”, pelo
que defende que o apoio à retoma deveria manter, pelo menos, por agora os contornos que teve até
aqui.

Na mesma linha, António Condé Pinto, presidente executivo da Associação Portuguesa de Hotelaria,
Restauração e Turismo (APHORT), frisa que, na hotelaria, ainda há muitos estabelecimentos fechados —
“sobretudo a hotelaria das cidades” — pelo que, apesar dos sinais positivos da economia, o apoio à
retoma progressiva deveria manter-se como foi até aqui, pelo menos, até julho. “A partir de julho, já
teremos outra perspetiva seguramente. Caso contrário, precisaremos de outros remédios“, atira o
responsável.

Turismo em lay-off sem TSU só nas horas não trabalhadas Ler Mais

Já Orlando Gomes, líder da Multitendas, é um dos empresários que, por atuar no setor dos eventos,
poderá continuar a beneficiar do apoio à retoma progressiva com as mesmas condições que até aqui.
Ainda assim, está preocupado quanto a julho. A legislação ainda não indica que corte máximo dos
horários será permitido ao abrigo do apoio à retoma nessa altura, mas fonte do Ministério do Trabalho
sinalizou que o teto deverá fixar-se nos 75%.

“A partir de julho, haverá uma redução. Pergunto: o que é que vou fazer aos meus trabalhadores?
Muitas empresas já fecharam, já foi muita gente para o desemprego”, diz o responsável. A Multitendas
tem mais de 100 trabalhadores e a esmagadora maioria tem estado no apoio à retoma progressiva,
desde agosto do ano passado, com o horário cortado em 100%. Antes disso, a empresa esteve no lay-
off simplificado.

Ao ECO, Orlando Gomes explica que a época alta de 2021 já “está perdida”, uma vez que as feiras e
festivais foram cancelados e não há casamentos. “Não há casamentos por causa da limitação dos
convidados. Não há feiras. O ano passado foi tudo cancelado e este ano idem“, conta.

Para o empresário, o apoio à retoma progressiva “tem é de ser melhorado, não pode ser diminuído”;
Orlando Gomes defende ainda que a medida deveria implicar a isenção das contribuições sociais exigidas
aos empregadores (nalguns casos, há um desconto, mas não isenção total, como se prevê no lay-off
simplificado). “Porque, caso contrário, não há empresário que aguente“.

Lay-off tradicional atinge recorde em abril Ler Mais

De acordo com o Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, até ao final de abril,
mais de 39 mil entidades empregadores tinham pedido à Segurança Social o apoio à retoma progressiva,
sobretudo nos setores do alojamento, restauração e similares, comércio por grosso e a retalho,
reparação de veículos automóveis e motociclos.

Esta medida tem sido considerado pelos empresários menos atrativa que o lay-off simplificado — aliás,
nunca chegou a ser tão popular quanto esse regime –, mas este último só está disponível para os
empregadores cujas atividades estejam encerradas por imposição legal ou administrativa.
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EXECUTIVE DIGEST

01/06/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

IVAucher: Eis o que precisa de fazer para transformar um
imposto num "free pass"
Os ministros João Leão, do Estado e das Finanças, e Graça Fonseca, da Cultura, em
conjunto com o secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendes, e Rita
Marques, do T urismo, apresentaram o IVAucher, que tem como lema “O IVA que vai e
volta”. Como é que afinal este imposto sai e regressa ao consumidor final?

Os ministros João Leão, do Estado e das Finanças, e Graça Fonseca, da Cultura, em conjunto com o
secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, António Mendes, e Rita Marques, do Turismo, apresentaram o
IVAucher, que tem como lema “O IVA que vai e volta”. Como é que afinal este imposto sai e regressa ao
consumidor final?

A Executive Digest responde aos principais temas, para que saiba o que é o IVAucher e o que precisa de
fazer para transformar um imposto num “free pass”.

Afinal, o que é o IVAucher ?

O IVAucher é um mecanismo previsto pelo Orçamento de Estado de 2021. Originariamente preparado
para ser aplicado o início do ano, o programa foi adiado devido ao confinamento que assolou o primeiro
trimestre, entrando em vigor a partir de hoje. Com este programa vai poder acumular o IVA pago em
restauração, alojamento, e cultura, para voltar a gastar nestas áreas.

Sou consumidor. Tenho de me registar em algum lado? O que tenho de fazer?

Basta apenas pedir uma fatura com o seu número de contribuinte. Depois pode esperar que tal seja
validado no efatura pelo comerciante ou, caso tenha pressa, ir à sua página no Portal das Finanças e
validar por si a fatura.

Sou comerciante? Sou obrigado a ter um terminal de multibanco se quiser aderir?

Não. A pensar nos comerciantes, o Estado pediu à empresa de tecnologia Pagaqui, em consórcio com a
instituição islandesa Borgun, ambas pertencentes ao grupo SaltPay que desenvolvesse um sistema
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100% gratuito.

Como lembrou durante a apresentação do programa, o CEO da empresa, João Barros, “para quem não
tem forma de aceitar pagamentos com cartão bancário, desenvolvemos uma plataforma 100% online,
com adesão simplificada, onde qualquer comerciante pode inscrever-se e, a partir, daí iniciar o
pagamento”.

O software vai estar disponível em IVAucher.pt, um site inaugurado hoje pelo Governo.

Quanto posso gastar?

Apenas pode ter, no máximo, 50% de desconto em cada produto pago.

Preciso de acumular o IVA só na restauração se quero gastar esse dinheiro em restaurantes também,
por exemplo?

Não é necessário haver correspondência entre o setor onde acumula o IVA  e onde o gasta. Assim, pode
conseguir este valor ao comprar uma refeição e aplicar esse dinheiro numa ida ao teatro.

Quero viajar e pagar um hotel. Posso aplicar o dinheiro acumulado numa agência de viagens?

Não. Esta medida não se aplica ao setor das viagens, apenas a alojamento, restauração e cultura. Neste
caso, apenas pode pedir para que o valor seja gasto no hotel.

A partir de quando posso gastar o IVA que acumulei?

Como explicou ontem, António Mendonça Mendes, secretário de Estado para os Assuntos ficais, este
programa é temporário e dividido em três fases: De 1 de junho a 31 de agosto, os consumidores podem
acumular o valor do IVA pago nas compras efetuadas nos três setores referidos.

Na segunda fase, durante o mês de setembro, o montante do benefício acumulado é sujeito a validação
e apuramento definitivo.

Na terceira fase, entre 1 de outubro e 31 de dezembro, os consumidores podem utilizar o benefício
acumulado e apurado, em qualquer um dos três setores abrangidos, até ao limite de 50% por compra.

O IVA descontado continua a poder ser deduzido no IRS?

Todo o saldo que não for usado seguirá os trâmites normais previsto no art.º 78.º-F do Código do IRS,
pelo que 15% do IVA gasto em despesas nos setores da restauração e alojamento pode ser abatido ao
IRS.
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PÚBLICO

01/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PEDRO CRISÓSTOMO

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 15000

Governo retoma o discurso do virar de página
João Leão esteve esta segunda-feira a apresentar os contornos do programa IVAucher
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JORNAL DE NEGÓCIOS

01/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 3700

TAP precisa de mais 206 saídas para atingir meta
A T AP precisa que mais 206 trabalhadores saiam para atingir o objetivo de reduzir em
dois mil o pessoal
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JORNAL DE NEGÓCIOS

01/06/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA SANLEZ

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Pandemia atira ANA para prejuízos de 80 milhões
A concessionária dos aeroportos nacionais passou de lucros de 300 milhões de euros para
os primeiros prejuízos da sua história
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SIC NOTÍCIAS

31/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 68530

REACH: -1

No Algarve, prepara-se para a abertura da época balnear
No Algarve, prepara-se para a abertura da época balnear

No Algarve, prepara-se para a abertura da época balnear
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SIC NOTÍCIAS

31/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Impacto económico da Liga dos Campeões: hóteis e bares foram
os que mais ganharam
Mais de 15 mil adeptos ingleses estiveram no Porto.

No Porto, começam a fazer-se contas ao impacto económico da passagem dos adeptos ingleses pela
cidade depois da final da Liga dos Campeões.

Segundo o Presidente do Turismo Porto e Norte, Luís Pedro Martins, o retorno na hotelaria é "bastante
positivo", uma vez que boa parte dos hóteis conseguiu atingir uma ocupação de 75%, sendo que alguns
chegaram a estar lotados.

Na zona dos bares na Ribeira, os numeros também são animadores. António Fonseca, Presidente da
Associação de Bares da Zona Histórica do Porto, diz que o impacto económico foi signiticativo.

O cenário foi diferente para alguns estabelecimentos de restauração. Os contrangimentos de trânsito e a
presença dos britânicos levaram os consumidores habituais a afastarem-se de alguns restaurantes,
sendo que alguns chegaram a fechar devido à desmarcação de reservas, avança Daniel Serra da Pro.var.
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SIC NOTÍCIAS

31/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 82236

REACH: -1

No aeroporto de Faro tem estado a aumentar as filas de turistas
que querem entrar no país
No aeroporto de Faro tem estado a aumentar as filas de turistas que querem entrar no
país

No aeroporto de Faro tem estado a aumentar as filas de turistas que querem entrar no país
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TSF ONLINE

31/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 5760

REACH: 40244

″Pescaliças.″ Escola de Hotelaria do Algarve cria enchidos feitos
com peixe
São chouriças feitas com peixe de aquacultura para responder a um mercado que
procura uma alimentação mais saudável.

A aparência é igual a um enchido tradicional feito com carne mas este é diferente. "O sabor é muito
apimentado, é óbvio que sabe a peixe e a curcuma dá um sabor oriental", explica a aluna Jannete van de
locht. É aluna do curso de Gestão e Produção de Cozinha da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve e
nos últimos tempos esteve envolvida no projeto de criar as "Pescaliças", as chouriças feitas com peixe.

Fizeram-nas sob orientação do professor e chefe de cozinha Abílio Guerreiro. "Tem a constituição um
pouco diferente do enchido tradicional", avança o chefe. "Não leva pimentão vermelho e sim especiarias
e alguma gordura para hidratar", explica.

Estas chouriças com sabor a mar são feitas com corvina de aquacultura, numa parceria com a estação
de aquacultura do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que cede o peixe. "As pescaliças
não vão ao fumeiro tradicional, fazemo-lo com paprika fumada e vão ao forno a desidratar durante 5
dias".

A escola tenta levar os alunos a fazerem produtos inovadores, de modo a ir ao encontro das tendências
de mercado. Jannete conta que ela própria não come carne, mas esta chouriça com sabor a peixe já
seria uma alternativa que poderia fazer parte das suas escolhas. "Quando eu publiquei nas minhas redes
sociais esta informação sobre as chouriças de peixe tive muitas respostas e um amigo perguntou-me
onde poderia comprar", diz satisfeita.

Além de terem inovado na preparação do produto os estudantes deste curso divertiram-se também a
meter a mão na massa. "Foi literalmente um dia a encher chouriços", afirma Jannete a rir.

Os enchidos, ou melhor, as "pescaliças" já estão no congelador e nos próximos dias serão um dos
pratos avaliado pelo júri do exame final dos estudantes de cozinha.
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