
TSF

19/07/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve
João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve
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JORNAL SOL

17/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 15670

REACH: 27000

‘O turismo é a alma do país. Foi o setor que nos tirou da última
crise’
João Fernandes ‘censura’ as medidas anunciadas de restrição anunciadas pelo Governo
porque considerar que são tardias para a sua aplicação. Responsável defende que as
mesmas deveriam ser anunciadas à terça-feira para dar tempo de serem implementadas
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JORNAL I

19/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 2

AVE: € 3003

REACH: 14000

Greve. Braço de ferro entre TAP e Groundforce deixou centenas
de passageiros “pendurados”
Sindicato dos trabalhadoresda empresa de handling protestam contra a “Situação de
instabilidade insustentável”, no pagamento de salários e “outras componentes
pecuniárias”
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JORNAL DE NOTÍCIAS

19/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DIOGO FERREIRA NUNES

FAV: 3

AVE: € 6330

REACH: 35000

Turismo revoltado com efeito da greve no setor
Quem viaiou nas companhias low-cost sofreu menos o impacto da greve dos
trabalhadores da Grounforce
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CORREIO DA MANHÃ

19/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 28

PROGRAMA • CORREIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • WILSON LEDO

FAV: 5

AVE: € 6670

REACH: 66000

ALGARVE É O DESTINO PREFERIDO DOS POLÍTICOS
T radição pesa forte nas escolhas de descanso de verão das principais figuras da vida
política
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DN

19/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

Investidores apostam em pequenos apartamentos
Espaços que estavam no Alojamento Local acabaram por passar para o mercado de
venda.
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DN

19/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DIOGO FERREIRA NUNES

FAV: 2

AVE: € 2450

REACH: 4100

Greve na Groundforce deixa dois terços dos voos de Lisboa em
terra
Além da T AP, todas as companhias de bandeira se viram obrigadas a cancelar voos no
maior aeroporto do país. Turismo já apela a requisição civil nas próximas greves.
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PÚBLICO

19/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍSA PINTO

FAV: 3

AVE: € 3715

REACH: 15000

Greve na Groundforce levou ao cancelamento de 650 voos
durante o fim-de-semana
Confederação do T urismo pede ao Governo para evitar novas paralisações e recorrer, se
for preciso, a requisição civil

18/75



19/75



JORNAL DE NEGÓCIOS

19/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • FOTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 2

AVE: € 987

REACH: 3700

Greve da Groundforce leva ao cancelamento de voos
Entre sábado e domingo foram cancelados mais de 700 voos em Lisboa, Porto, Faro,
Funchal e Porto Santo devido à greve na Groundforce
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JORNAL DE NEGÓCIOS

19/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DIANA RAMOS

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

TAP bem posicionada para manter “slots”
Companhia portuguesa vai estar sob pressão da concorrência aquando da divulgação de
objetivos negociados com Bruxelas no plano de reestruturação. Governo acredita que
documento negociado com a Comissão Europeia já acomoda corte de faixas horárias.
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TVI

18/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 2

AVE: € 101482

REACH: -1

O número de desempregados em Portugal aumentou quase 30%
no primeiro ano da pandemia
O número de desempregados em Portugal aumentou quase 30% no primeiro ano da
pandemia

O número de desempregados em Portugal aumentou quase 30% no primeiro ano da pandemia
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TVI

18/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

Chegaram de férias ao Algarve muitos milhares de portugueses
nesta segunda quinzena de Julho
Chegaram de férias ao Algarve muitos milhares de portugueses nesta segunda quinzena
de Julho

Chegaram de férias ao Algarve muitos milhares de portugueses nesta segunda quinzena de Julho
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TVI

18/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

Vazios não estão os parques de campismo que estão a ser cada
vez mais procurados como opção de férias longe dos grandes
centros urbanos
Vazios não estão os parques de campismo que estão a ser cada vez mais procurados
como opção de férias longe dos grandes centros urbanos

Vazios não estão os parques de campismo que estão a ser cada vez mais procurados como opção de
férias longe dos grandes centros urbanos
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CORREIO DA MANHÃ

18/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • AVIAÇÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • WILSON LEDO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

Greve da Groundforce lança caos em Lisboa
Aeroporto de Lisboa teve longas filas, com passageiros desesperados por soluções
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TVI

18/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

Para muitos milhares de portugueses, as férias já começaram e,
apesar das restrições e destes tempos mais complicados que
todos vivemos há hábitos que vão sendo retomados mesmo que,
de forma mais comedida
Para muitos milhares de portugueses, as férias já começaram e, apesar das restrições e
destes tempos mais complicados que todos vivemos há hábitos que vão sendo retomados
mesmo que, de forma mais comedida

Para muitos milhares de portugueses, as férias já começaram e, apesar das restrições e destes tempos
mais complicados que todos vivemos há hábitos que vão sendo retomados mesmo que, de forma mais
comedida
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DN

18/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • TERESA COSTA

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Paragens na Groundforce geram confusão nos aeroportos
Lisboa foi mais afetada, mas a greve no handling deverá provocar mais perturbação
hoje, sem serviços mínimos
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DN

18/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA MAFALDA INÁCIO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Num mês, as faixas etárias mais novas registaram mais de 31 mil
casos
Há um mês que o número de casos de infeção nas três faixas etárias mais jovens mantém
uma tendência de subida. De tal forma, que neste período mesmo a faixa dos 0-9 anos
registou mais casos do que a dos 50 aos 59
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PÚBLICO

18/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍSA PINTO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Trabalhadores da Groundforce só param greve com estabilidade
salarial
Ontem foi caótico e hoje promete ser pior, uma vez que não há serviços mínimos
decretados. T rabalhadores de empresa de handling queixam-se de serem as vítimas
“numa guerra de accionistas”
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JORNAL DE NOTÍCIAS

18/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • TERESA COSTA

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Greve na Groundforce cancela quase 300 voos | Costa assume
divergências com Parlamento
Aeroporto de Lisboa foi o mais afetado, provocando longas filas. Protesto no “handling”
deverá provocar mais perturbação hoje, sem serviços mínimos | Primeiro-ministro avisa
Oposição que “todos têm de respeitar a Constituição"
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SIC

17/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 153705

REACH: -1

Os parques aquáticos já podem reabrir
Os parques aquáticos já podem reabrir

Os parques aquáticos já podem reabrir
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SIC

17/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 153705

REACH: -1

Os autarcas algarvios pedem uma alteração dos critérios do
mapa de risco da COVID-19
Os autarcas algarvios pedem uma alteração dos critérios do mapa de risco da COVID-19

Os autarcas algarvios pedem uma alteração dos critérios do mapa de risco da COVID-19
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TVI

17/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 177594

REACH: -1

Este fim de semana também trouxe a reabertura dos parques
aquáticos
Este fim de semana também trouxe a reabertura dos parques aquáticos

Este fim de semana também trouxe a reabertura dos parques aquáticos
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TVI24

17/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Verão Azul - Segredos da Ria Formosa
Verão Azul - Segredos da Ria Formosa

Verão Azul - Segredos da Ria Formosa
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JORNAL SOL

17/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4896

REACH: 11000

'O turismo é a alma do país. Foi o setor que nos tirou da última
crise'
João Fernandes ‘censura’ as medidas anunciadas de restrição anunciadas pelo Governo
porque considerar que são tardias para a sua aplicação. Responsável defende que as
mesmas deveriam ser anunciadas à terça-feira para dar tempo de serem implementadas.
Mas prefere que sejam anunciadas em cima da hora do que fechar sector.

por Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres Pinto

Alguma vez imaginou ver o Algarve assim?

Não, a expectativa que todos tínhamos até fevereiro – até porque o Algarve estava a crescer mais de
15% na época baixa – era atenuar a sazonalidade fora da época alta. As perspetivas eram que iríamos
ter mais um ano recorde de procura nacional e internacional. Fomos apanhados completamente
desprevenidos, nunca imaginei viver uma circunstância destas. Tomei posse no final de julho de 2018 e
desafios não me faltaram. Passados oito dias tinha os incêndios de Monchique com o Reino Unido a dizer
que o Algarve estava a arder e felizmente conseguimos ultrapassar essa adversidade. Tive o Brexit à
porta com falências de três companhias aéreas que valiam 10% dos passageiros no aeroporto de Faro.
Era o caso da Monarch, da Air Berlin e da Niki. Tive a greve dos motoristas de matérias perigosas com
especial impacto no Algarve porque foi na Páscoa e a 15 de agosto, mas tudo isso a região conseguiu
ultrapassar.

Foi o início de um mandato atribulado...

Ainda não tive outra realidade. Mas os resultados seja por via do impacto do referendo do Brexit, seja
por via destas circunstâncias que referi foram sendo sempre ultrapassados. Recuperámos a procura
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britânica, a capacidade aérea e vemos projetos turísticos a aparecerem. Isso também é um sinal de
esperança.

A Associação de Hotelaria de Portugal já veio admitir que a retoma ‘abortou’...

Há dois meses, a expectativa era de termos uma procura privilegiada, nomeadamente por parte do
mercado britânico, já que a 17 de maio decidiu colocar-nos na lista verde e o Algarve é o principal
destino em Portugal para os britânicos. Também nesse mesmo dia, a Alemanha tinha retirado Portugal
da lista vermelha, logo o Algarve iria beneficiar. Ou seja, nas duas semanas seguintes, tivemos uma
procura interessante que indiciava que iríamos ter um bom verão, a que se juntava a procura nacional
que, o ano passado até foi superior ao ano recorde de 2019 nos meses de agosto, setembro e outubro.
O Algarve teve mais dormidas de portugueses nesses meses face ao que tinha tido no período homólogo
do ano anterior, sem pandemia. É claro que ao longo do ano teve um decréscimo, mas pensámos que
íamos repetir essa realidade. Duas semanas depois assistimos a uma realidade completamente distinta,
apareceu uma nova estirpe a evoluir muito rapidamente em Portugal e no Reino Unido. E vemos agora
que se está a espalhar em toda a Europa.

Acha que essas decisões foram políticas?

Quando chegámos a meados de junho já com a realidade do fecho do corredor aéreo – porque nos
retiraram da lista verde no caso britânico e com a Alemanha a reavaliar a situação de Portugal dias
depois – percebemos que não iríamos ter o resultado que esperávamos. Com o avanço da vacinação e
com a entrada do certificado digital, a esperança era que houvesse um verão diferente com a tal procura
externa e interna. Mas fomos vendo que, independentemente desse consenso que foi estabelecido no
Conselho Europeu, por exemplo, a Alemanha no dia 23 apresentou um relatório publicado do Instituto
Robert Koch sobre a estirpe Delta, em que os principais países da entrada desta estripe na Alemanha
eram o Afeganistão, Itália e Rússia. Mas passado dois dias veda o acesso a Portugal, não é muito lógico.
O que parece à distância de quem não está envolvido nestas discussões é que houve uma penalização
sobre a posição portuguesa de ter antecipado a possibilidade dos britânicos viajarem para Portugal.

E que coincidiu com a Champions...

O que já percebemos é que a Champions, pelos dados que são públicos, não foi o foco para a
proliferação da estirpe Delta, até porque tem um foco mais expressivo em Lisboa. Parece-me que o
Governo britânico já tinha premeditado esta medida, no sentido que durante o período de férias
intermédios permitiam às famílias com miúdos em idades escolares viajarem para fora, terem algum
desafogo até à data que tinham previsto acabar com essa liberdade. Parece-me que é mais lógico
entender isto à luz de uma medida de política interna, mais do que uma questão diplomática entre países.
Agora apanhou toda a gente de surpresa porque os gregos estavam à espera de ver as suas ilhas a
migrarem para o corredor verde, os espanhóis com as Canárias e as Baleares com essa expectativa e
nós de permanecermos. E a verdade é que nem Malta que tinha, na altura, nove casos por cem mil
habitantes foi incluída na lista verde. Houve uma opção claramente política, o que criticamos é que foi
mascarada de um problema que supostamente existia em Portugal e que ainda hoje está por descobrir
depois de rastreios epidemiológicos, em que não identificaram nenhum grande foco de uma estirpe do
Nepal. Identificam-se sim a estirpe Delta.

Ao mesmo tempo, Portugal tem cada vez mais restrições. Não desincentiva a procura?

Há uma coisa que foi menos conseguida por parte do Governo que é anunciar à quinta-feira uma medida
que é nova, que implica esclarecimento, tempo de adaptação, à sexta publicar as regras e os
esclarecimentos e entrar em vigor no sábado, como aconteceu na semana passada. Esse tempo de
resposta como o ministro da Economia já veio reconhecer é desadequado. Ainda assim, o caminho que
o Governo português tem vindo a trilhar, assim como muitos outros Governos, não é apenas de
restringir e de confinar. Apresenta uma medida que permite casar com os instrumentos que hoje temos
para manter a atividade económica e não fechá-la, mas garantindo saúde. Isso são boas medidas, acho
é que foram apresentadas muito em cima da hora. Tenho falado com inúmeros restaurantes e
alojamentos turísticos que, numa primeira fase, estranharam as medidas, tiveram dificuldades em
perceber como é que as iam implementar e agora são os seus principais defensores porque perceberam
que a contraproposta a essa situação era fechar.
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Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal. Agora também pode receber o jornal em
casa ou subscrever a nossa assinatura digital.
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JORNAL SOL

17/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 62

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 1960

REACH: 27000

Governo prolonga Apoiar
O programa Apoiar vai ser alargado às empresas que continuam encerradas desde o
início da pandemia de covid-19
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JORNAL SOL

17/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 64

PROGRAMA • A FECHAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 1960

REACH: 27000

Investigação aprofundada na TAP
Comissão Europeia e plano de restruturação
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TVI

17/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

As restrições impostas pela pandemia não impedem os turistas
portugueses de passarem as habituais férias no Algarve
As restrições impostas pela pandemia não impedem os turistas portugueses de passarem
as habituais férias no Algarve

As restrições impostas pela pandemia não impedem os turistas portugueses de passarem as habituais
férias no Algarve
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JORNAL SOL

17/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 7455

REACH: 27000

UMAS FÉRIAS COMO NUNCA SE VIRAM
Responsáveis do setor do alojamento e restauração dizem que as medidas causam
muitas dúvidas. Empresários tentam fazer o que podem mas falam em perdas e
portugueses fazem férias, mas com outros cuidados
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RTP 1

17/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 74816

REACH: -1

Vamos tentar perceber como é que esta greve está a afetar o
aeroporto de Faro
Vamos tentar perceber como é que esta greve está a afetar o aeroporto de Faro

Vamos tentar perceber como é que esta greve está a afetar o aeroporto de Faro
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CORREIO DA MANHÃ

17/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SALOMÉ PINTO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Mais 300 milhões € para a TAP
Governo pede autorização a Bruxelas

49/75



CORREIO DA MANHÃ

17/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • SOBE & DESCE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

PEDRO SIZA VIEIRA
Setor do turismo lançou novo alerta ao Governo, com a AHRESP a dizer que o Algarve
está atualmente em “modo de sobrevivência"
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CORREIO DA MANHÃ

17/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

ALGARVE | PARQUES ABREM
Os parques aquáticos Slide & Splash, Aquashow e a zona de diversão do Zoomarine
reabrem hoje
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DINHEIRO VIVO

17/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Comércio de rua em Lisboa e Porto resiste à espera dos turistas
A equação é simples: teletrabalho mais queda do turismo é igual a menos pessoas no
coração das cidades.
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PÚBLICO

17/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 37

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAQUEL MARTINS

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Grandes empresas avançam no despedimento colectivo,
pequenas podem ser as próximas
T ravagem no desconfinamento e a retirada dos apoios do Estado podem levar a que a
tendência se estenda
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PÚBLICO

17/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 36

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • VICTOR FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Atraso no plano de reestruturação da TAP força nova injecção de
300 milhões
Decisão da Comissão Europeia de analisar de forma mais “aprofundada” se o plano do
Governo cumpre as condições do mercado europeu das ajudas públicas vai atrasar o
processo durante mais alguns meses
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PÚBLICO

17/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 31

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLOS CIPRIANO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

Soluções inadequadas para aproveitar o serviço Lisboa-Algarve
Transportes
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JORNAL DE NOTÍCIAS

17/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 48

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 790

REACH: 35000

Greve nos aeroportos | Lucros caíram 40% em 2020
Breves -Últimas
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JORNAL DE NOTÍCIAS

17/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 35000

Pernoitas só de duas noites para autocaravanas| Portugal
recupera na venda de automóveis
PS quer incluir proibição de estacionamento para dormida nas zonas costeiras e
protegidas | Portugal está entre os 10 países que mais estão a recuperar nas vendas de
carros até junho
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PÚBLICO

17/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARA GONÇALVES

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Portugueses preparam regresso ao Algarve e às ilhas
Algarve continua no top de preferências, mas as viagens de avião estão de regresso. A
proximidade e a ausência de testes PCR são factores que ditam as escolhas. Mas há uma
excepção notável
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POSTAL

16/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Turismo algarvio perdeu cerca de 85% dos seus rendimentos e
está “em modo de sobrevivência"
Setor vive uma grande incerteza com as restrições, numa crise que já vai em quase dois
anos e sem saída à vista

O presidente da delegação do Algarve da ARHESP, Cristóvão Lopes, disse hoje que o turismo algarvio
perdeu, com a pandemia, cerca de 85% dos seus rendimentos, estando “em modo de sobrevivência".

Cristóvão Lopes, que falava em Águeda nas Jornadas Internacionais do Turismo, disse que o setor “vive
neste momento uma grande incerteza com as restrições, numa crise que já vai em quase dois anos e
sem saída à vista.

“Esta é a maior crise que alguma vez vivemos, em que o setor do turismo perdeu, em média, cerca de
dois terços dos seus proveitos e viu a sua importância para o Produto Interno bruto cair para metade,
isso em termos nacionais porque só no Algarve essas perdas situaram-se nos 85%”, disse o
representante da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.

O representante da associação diz, por isso, que o setor está “em modo de sobrevivência, antevedo que
a atividade “vai passar por uma longa e difícil recuperação".

“Temos várias incógnitas pela frente e tentamos adaptar-nos ao contexto atual altamente volátil, em
que as regras mudam semanalmente, muitas vezes sem qualquer período para nos podermos adaptar, e
com um impacto gravíssimo sobre os nossos hóspedes”, afirmou.

Para Cristóvão Lopes, o desafio é tentar perceber entre as mudanças que a pandemia trouxe, quais as
que são conjunturais e quais as estruturais, sendo essencial para iniciar a recuperação que seja resolvida
a questão da segurança sanitária, em que as vacinas são um dos aspetos mais relevantes.

A indústria hoteleira, avançou, está a transformar os seus espaços tendo em conta essas preocupações,
de forma a evitar as aglomerações e promovendo áreas nos seus espaços exteriores, sempre que
possível.
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A crise assentou também novas tendências, com procura de destinos geográficos mais rurais e pouco
massificados, a que os grupos hoteleiros não estão indiferentes, diversificando as suas propostas.

“São projetos que terão escalas diferentes, mas são uma oportunidade para apostar noutro tipo de
oferta e qualificar ainda mais o destino Portugal, complementando a nossa oferta turística”, descreveu.

Apesar das “nuvens” que ainda pairam sobre o setor, o representante da ARHESP declarou-se otimista
quanto ao futuro, observando que “sempre que as medidas foram relaxadas, as pessoas voltaram a
viajar e querem voltar a fazê-lo”.

Já o presidente da Associação portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa
Ferreira, trouxe às jornadas o mesmo tom quanto ao futuro, vaticinando que no pós-pandemia “o
Mundo estará provavelmente mais próximo das agências de viagens”.

Para o fundamentar, referiu que as pessoas veem nas agências de viagens um porto seguro, quando a
realidade de hoje é feita de variáveis como restrições de viagens, voos cancelados, quarentenas em
diversos destinos e regras sanitárias diferentes nos países.

“De repente uma ligação que era para ser feita por Frankfurt passa a ter de ser feita por Paris, e todas
essas dificuldades aproximam os clientes das agências de viagem”, concluiu.

Frisou, no entanto, que “os apoios do Estado são essenciais porque a retoma vai ser lenta e com
percalços”.

No âmbito das Jornadas Internacionais de Turismo, vai ser atribuído pela Câmara de Águeda o galardão
“Chapéu de Ouro”, que “pretende distinguir com relevância aqueles que, pelo seu trabalho e dedicação,
tenham contribuído em 2020 para o desenvolvimento do setor turístico”.
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MAGAZINE
IMOBILIÁRIO

16/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4460

REACH: -1

Turismo do Algarve está em modo de sobrevivência – Magazine
Imobiliário
Nas Jornadas Internacionais do T urismo, em Águeda, o presidente da delegação do
Algarve da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (ARHESP),
Cristóvão Lopes, alertou para o facto do turismo algarvio ter perdido cerca de 85% dos
seus rendimentos durante o período da pandemia e que, por isso, encontra-se “em modo
de sobrevivência “ e vai enfrentar uma “longa e difícil recuperação.”Foram hoje (16 de
Julho) formalmente constituídas mais duas novas comissões de co-gestão de áreas
protegidas de âmbito nacional. Já são dez as área

Nas Jornadas Internacionais do Turismo, em Águeda, o presidente da delegação do Algarve da
Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (ARHESP), Cristóvão Lopes, alertou para o
facto do turismo algarvio ter perdido cerca de 85% dos seus rendimentos durante o período da
pandemia e que, por isso, encontra-se “em modo de sobrevivência “ e vai enfrentar uma “longa e difícil
recuperação.”

Segundo Cristóvão Lopes, o sector “vive neste momento uma grande incerteza com as restrições,
numa crise que já vai em quase dois anos e sem saída à vista.”

Como salientou: “Esta é a maior crise que alguma vez vivemos, em que o sector do turismo perdeu, em
média, cerca de dois terços dos seus proveitos e viu a sua importância para o Produto Interno Bruto
(PIB) cair para metade, isso em termos nacionais porque só no Algarve essas perdas situaram-se nos
85%.” Perante este cenário, disse que o sector está “em modo de sobrevivência” e acredita que “vai
passar por uma longa e difícil recuperação.”
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Ainda assim, Cristóvão Lopes declarou que a indústria hoteleira está a transformar os seus espaços de
forma a evitar as aglomerações e promovendo áreas nos seus espaços exteriores. E que, por isso,
revela-se optimista quanto ao futuro, uma vez que “sempre que as medidas foram relaxadas, as
pessoas voltaram a viajar e querem voltar a fazê-lo.”

Nestas jornadas também participou o presidente da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e
Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, que vaticinou que no pós-pandemia “o mundo estará
provavelmente mais próximo das agências de viagens”, considerando que as pessoas vêem nas agências
de viagens como um porto seguro, sobretudo porque a realidade actual é pontuada por restrições de
viagens, voos cancelados, quarentenas em diversos destinos e regras sanitárias diferentes nos países.
Como explicou: “De repente uma ligação que era para ser feita por Frankfurt passa a ter de ser feita por
Paris, e todas essas dificuldades aproximam os clientes das agências de viagem.”

Na opinião de Pedro Costa Ferreira “os apoios do Estado são essenciais porque a retoma vai ser lenta e
com percalços.”

Refira-se ainda que no decorrer das Jornadas Internacionais de Turismo a Câmara Municipal de Águeda
vai atribuir o galardão “Chapéu de Ouro” que visa “distinguir com relevância aqueles que, pelo seu
trabalho e dedicação, tenham contribuído em 2020 para o desenvolvimento do sector turístico.”

DR Foto: Região do Turismo do Algarve

Foram hoje (16 de Julho) formalmente constituídas mais duas novas comissões de co-gestão de áreas
protegidas de âmbito nacional. Já são dez as áreas protegidas que possuem comissão de co-gestão.

Mais de um terço dos investidores imobiliários pretendem comprar hotéis na Europa, de acordo com a
última publicação da Cushman & Wakefield, Hotel Investor Beat. Apesar da crise no sector do turismo e
das viagens, causada por Covid-19, 21% dos investidores admite reduzir o investimento no sector
hoteleiro e apenas 10% colocaram os seus planos em stand-by.

O Stay Hotel Porto Aeroporto é a mais recente unidade hoteleira da Stay Hotels. Construído de raiz, este
é o décimo primeiro hotel da marca no País e o terceiro na cidade do Porto, com um investimento que
rondou os 428 mil euros.
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SÁBADO

16/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 390

REACH: 59592

Turismo algarvio em "modo de sobrevivência"
ARHESP revela que turismo algarvio perdeu cerca de 85% dos seus rendimentos por
causa da pandemia.

Cristóvão Lopes, que falava em Águeda nas Jornadas Internacionais do Turismo, disse que o setor "vive
neste momento uma grande incerteza com as restrições, numa crise que já vai em quase dois anos e
sem saída à vista.

"Esta é a maior crise que alguma vez vivemos, em que o setor do turismo perdeu, em média, cerca de
dois terços dos seus proveitos e viu a sua importância para o Produto Interno bruto cair para metade,
isso em termos nacionais porque só no Algarve essas perdas situaram-se nos 85%", disse o
representante da Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.

O representante da associação diz, por isso, que o setor está "em modo de sobrevivência, antevedo que
a atividade "vai passar por uma longa e difícil recuperação".

"Temos várias incógnitas pela frente e tentamos adaptar-nos ao contexto atual altamente volátil, em
que as regras mudam semanalmente, muitas vezes sem qualquer período para nos podermos adaptar, e
com um impacto gravíssimo sobre os nossos hóspedes", afirmou.

Para Cristóvão Lopes, o desafio é tentar perceber entre as mudanças que a pandemia trouxe, quais as
que são conjunturais e quais as estruturais, sendo essencial para iniciar a recuperação que seja resolvida
a questão da segurança sanitária, em que as vacinas são um dos aspetos mais relevantes.

A indústria hoteleira, avançou, está a transformar os seus espaços tendo em conta essas preocupações,
de forma a evitar as aglomerações e promovendo áreas nos seus espaços exteriores, sempre que
possível.

A crise assentou também novas tendências, com procura de destinos geográficos mais rurais e pouco
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massificados, a que os grupos hoteleiros não estão indiferentes, diversificando as suas propostas.

"São projetos que terão escalas diferentes, mas são uma oportunidade para apostar noutro tipo de
oferta e qualificar ainda mais o destino Portugal, complementando a nossa oferta turística", descreveu.

Apesar das "nuvens" que ainda pairam sobre o setor, o representante da ARHESP declarou-se otimista
quanto ao futuro, observando que "sempre que as medidas foram relaxadas, as pessoas voltaram a
viajar e querem voltar a fazê-lo".

Já o presidente da Associação portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa
Ferreira, trouxe às jornadas o mesmo tom quanto ao futuro, vaticinando que no pós-pandemia "o
Mundo estará provavelmente mais próximo das agências de viagens".

Para o fundamentar, referiu que as pessoas veem nas agências de viagens um porto seguro, quando a
realidade é agora feita de variáveis como restrições de viagens, voos cancelados, quarentenas em
diversos destinos e regras sanitárias diferentes nos países.

"De repente uma ligação que era para ser feita por Frankfurt passa a ter de ser feita por Paris, e todas
essas dificuldades aproximam os clientes das agências de viagem", concluiu.

Frisou, no entanto, que "os apoios do Estado são essenciais porque a retoma vai ser lenta e com
percalços".

No âmbito das Jornadas Internacionais de Turismo, vai ser atribuído pela Câmara de Águeda o galardão
"Chapéu de Ouro", que "pretende distinguir com relevância aqueles que, pelo seu trabalho e dedicação,
tenham contribuído em 2020 para o desenvolvimento do setor turístico".
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TVI

16/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 126853

REACH: -1

O arroz de lingueirão é um prato típico da gastronomia
portuguesa e é uma das receitas mais procurados por quem
visita ao Algarve
O arroz de lingueirão é um prato típico da gastronomia portuguesa e é uma das receitas
mais procurados por quem visita ao Algarve

O arroz de lingueirão é um prato típico da gastronomia portuguesa e é uma das receitas mais
procurados por quem visita ao Algarve
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JORNAL DE NEGÓCIOS

16/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8075

REACH: 65586

Turismo algarvio está em modo de sobrevivência, diz delegação
algarvia da AHRESP
O presidente da delegação do Algarve da AHRESP afirma que o turismo algarvio perdeu,
com a pandemia, cerca de 85% dos seus rendimentos, estando 'em modo de
sobrevivência'.

O presidente da delegação do Algarve da AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal), Cristóvão Lopes, disse hoje que o turismo algarvio perdeu, com a pandemia, cerca de 85%
dos seus rendimentos, estando "em modo de sobrevivência". Cristóvão Lopes, que falava em Águeda
nas Jornadas Internacionais do Turismo, disse que o setor "vive neste momento uma grande incerteza
com as restrições, numa crise que já vai em quase dois anos e sem saída à vista. "Esta é a maior crise
que alguma vez vivemos, em que o setor do turismo perdeu, em média, cerca de dois terços dos seus
proveitos e viu a sua importância para o Produto Interno bruto cair para metade, isso em termos
nacionais porque só no Algarve essas perdas situaram-se nos 85%", disse o representante da
Associação de Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal. Leia Também França pede teste com
menos de 24 horas a quem regressa de Portugal O representante da associação diz, por isso, que o
setor está "em modo de sobrevivência, antevendo que a atividade "vai passar por uma longa e difícil
recuperação". "Temos várias incógnitas pela frente e tentamos adaptar-nos ao contexto atual altamente
volátil, em que as regras mudam semanalmente, muitas vezes sem qualquer período para nos podermos
adaptar, e com um impacto gravíssimo sobre os nossos hóspedes", afirmou. Para Cristóvão Lopes, o
desafio é tentar perceber entre as mudanças que a pandemia trouxe, quais as que são conjunturais e
quais as estruturais, sendo essencial para iniciar a recuperação que seja resolvida a questão da
segurança sanitária, em que as vacinas são um dos aspetos mais relevantes. Leia Também Francisco
Calheiros: “Temos grandes dúvidas” de que o verão de 2021 seja melhor do que o do ano passado A
indústria hoteleira, avançou, está a transformar os seus espaços tendo em conta essas preocupações,
de forma a evitar as aglomerações e promovendo áreas nos seus espaços exteriores, sempre que
possível. A crise assentou também novas tendências, com procura de destinos geográficos mais rurais e
pouco massificados, a que os grupos hoteleiros não estão indiferentes, diversificando as suas propostas.
"São projetos que terão escalas diferentes, mas são uma oportunidade para apostar noutro tipo de
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oferta e qualificar ainda mais o destino Portugal, complementando a nossa oferta turística", descreveu.
Leia Também Litoral algarvio todo com recolher às 23:00 Apesar das "nuvens" que ainda pairam sobre o
setor, o representante da AHRESP declarou-se otimista quanto ao futuro, observando que "sempre que
as medidas foram relaxadas, as pessoas voltaram a viajar e querem voltar a fazê-lo". Já o presidente da
Associação portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT), Pedro Costa Ferreira, trouxe às
jornadas o mesmo tom quanto ao futuro, vaticinando que no pós-pandemia "o Mundo estará
provavelmente mais próximo das agências de viagens". Para o fundamentar, referiu que as pessoas
veem nas agências de viagens um porto seguro, quando a realidade de hoje é feita de variáveis como
restrições de viagens, voos cancelados, quarentenas em diversos destinos e regras sanitárias diferentes
nos países. "De repente uma ligação que era para ser feita por Frankfurt passa a ter de ser feita por
Paris, e todas essas dificuldades aproximam os clientes das agências de viagem", concluiu. Frisou, no
entanto, que "os apoios do Estado são essenciais porque a retoma vai ser lenta e com percalços". No
âmbito das Jornadas Internacionais de Turismo, vai ser atribuído pela Câmara de Águeda o galardão
"Chapéu de Ouro", que "pretende distinguir com relevância aqueles que, pelo seu trabalho e dedicação,
tenham contribuído em 2020 para o desenvolvimento do setor turístico".
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