
JORNAL DE NEGÓCIOS

22/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 4800

REACH: 3700

Alívio no Porto já só chega com nova matriz de risco
Os dados da DGS mostram que cinco concelhos, incluindo o Porto, ficam garantidamente
com as regras mais severas até 29 de julho, data em que o Governo já poderá adotar
novos critérios para avaliar a pandemia, incluindo uma eventual nova matriz de risco.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

22/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 1

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RITA NEVES COSTA

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 35000

Hotéis só cobram estadia a clientes sem certificado se estiver nas
normas
Política de cancelamento tem de ter informação do pagamento de taxa para hóspedes
que recusem apresentar documentos de vacinação e de rastreio
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AMBITUR

21/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

AHP pretende demonstrar que “O Turismo tem futuro” em
Congresso | Ambitur
Um “statement“, considera Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da Associação
da Hotelaria de Portugal, sobre o tema ao qual se vai subordinar o 32º Congresso da
Hotelaria e T urismo, que vai realizar-se em Albufeira, no Algarve, de 11 a 13 de
novembro deste ano. Sob o desígnio “O T urismo tem futuro”, a responsável considera
que esta é “uma posição de toda a indústria, pois todos somos turistas e viajantes”.

Um “statement“, considera Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de
Portugal, sobre o tema ao qual se vai subordinar o 32º Congresso da Hotelaria e Turismo, que vai
realizar-se em Albufeira, no Algarve, de 11 a 13 de novembro deste ano. Sob o desígnio “O Turismo tem
futuro”, a responsável considera que esta é “uma posição de toda a indústria, pois todos somos turistas
e viajantes”.

A apresentação do evento teve hoje lugar na Câmara Municipal de Albufeira e juntou o presidente da
Câmara, José Carlos Rolo, o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, Raul Martins, presidente
da Associação da Hotelaria de Portugal, e Cristina Siza Vieira, vice-presidente da Associação. Esta foi
ainda a ocasião para assinatura de dois protocolos, entre a AHP e o município de Albufeira e a Entidade
Regional do Turismo do Algarve, que visam o apoio ao 32º Congresso da Hotelaria e Turismo.

Raul Martins realçou na ocasião os “tempos complexos e difíceis que atravessamos”, mas destaca que
“é tempo de olhar para a frente”. Sendo assim, e sob o lema “O turismo tem futuro”, o responsável
destaca que mais “que um tema para o Congresso, esta é a certeza da hotelaria e turismo nacional”. Ou
seja, “é chegado o momento de debater o setor e o que queremos para o futuro”, tendo em conta a
retoma prevista para 2022. Alerta o responsável que é preciso “preparar o caminho”, pois prevê-se que
em 2024 se atinjam os valores de 2019 e que voltem alguns dos constrangimentos a uma maior
evolução que existiam no passado, como o caso das limitações do Aeroporto internacional de Lisboa.

Questionado sobre se o tema também procura uma reafirmação política relativamente à atividade
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económica turística, o responsável aponta para a transversalidade da geração de riqueza da atividade
turística, “desde a agricultura às tipografias”. Por outro lado, “pretendemos responder aqueles que são
céticos quanto à atividade económica do turismo”. Acrescenta ainda Raul Martins que o setor “não está
preocupado em afirmar que é o setor económico que vai à frente no país, quem quiser de outros setores
que o faça, mas nós estamos cá”.

João Fernandes, presidente da Entidade Regional do Turismo do Algarve, considerou, na apresentação do
Congresso, que se pode e deve abordar “que o turismo tem futuro, porque também um passado”. Para
o responsável “muitos colocam em causa o setor que nos tirou da última crise e que também nos irá
tirar desta”. Indica ainda o responsável que não há nenhum setor de atividade em Portugal com
capacidade de se aproximar daquilo que a atividade turística irá representar até 2023 na geração da
riqueza. Por fim, acrescenta que “quando há uma crise há a ideia que se acabou o turismo. Mas o
turismo tem sempre a capacidade de duplicar, após estas, a sua importância no país”.

Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, abordando a atualidade,
em plena época alta do verão, considera que se está numa “situação que não é nada agradável, uma
situação péssima. Mas esperemos em breve” se dê o virar de página.

Apesar de ainda ser prematuro, pois ao longo dos próximos meses será ainda trabalho o programa do
Congresso, Cristina Siza Vieira indica que este poderá almejar atingir um número superior às cinco
centenas de participantes. O evento terá lugar no Nau Salgados Palace.
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SÁBADO

22/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • MARCAS COM VALOR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 3960

REACH: 31900

Estratégia digital para a melhor infraestrutura turística do Mundo
As campanhas da marca Portugal são digitais, chegam a 170 milhões de pessoas em mais
de 130 países, e mudam em duas semanas se for necessário.
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SÁBADO

22/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 128

PROGRAMA • GPS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 3960

REACH: 31900

24 horas na mais bela praia da Ria Formosa
Escondida entre Manta Rota e a Fábrica encontramos uma pequena aldeia com uma
panorâmica inigualável, praias incríveis e ostras ao preço da chuva.
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VISÃO

22/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • LUÍSA OLIVEIRA

FAV: 4

AVE: € 5862

REACH: 33100

FUGIR DAS MULTIDÕES
Se as praias lindíssimas são o bilhete postal da costa alentejana, também são os sítios
genuínos, menos conhecidos e, por isso mesmo, mais pacatos.
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JORNAL DO ALGARVE

22/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Fim de quarentena no Reino Unido é “passo em frente”, dizem
hoteleiros
O levantamento pelo Reino Unido da quarentena imposta a viajantes provenientes de
Portugal é um “passo em frente” para o turismo e a hotelaria algarvia está “expectante”
quanto ao impacto da medida nas reservas, segundo a principal associação hoteleira
regional
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JORNAL DO ALGARVE

22/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

“Turismo algarvio está em “modo de sobrevivência”
O presidente da delegação do Algarve da ARHESP, Cristóvão Lopes, disse na sexta-feira
que o turismo algarvio perdeu, com a pandemia, cerca de 85% dos seus rendimentos,
estando “em modo de sobrevivência”
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CMTV

21/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL HORA DO

ALMOÇO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve aguarda turistas
Algarve aguarda turistas

Algarve aguarda turistas
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TVI

21/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 126853

REACH: -1

Noites quentes atraem turistas ao Algarve
Noites quentes atraem turistas ao Algarve

Noites quentes atraem turistas ao Algarve
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JORNAL DE NOTÍCIAS

21/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8086

REACH: 109166

ANA diz que situação do fim de semana nos aeroportos não pode
repetir-se
O presidente executivo da ANA, T hierry Ligonnière, afirmou esta terça-feira que a
situação vivida este fim de semana nos aeroportos devido à greve da Groundforce não se
pode repetir e considerou impossível atrasar mais a revogação da licença de ocupação.

O presidente executivo da ANA, Thierry Ligonnière, afirmou esta terça-feira que a situação vivida este fim
de semana nos aeroportos devido à greve da Groundforce não se pode repetir e considerou impossível
atrasar mais a revogação da licença de ocupação.

"Sabemos das grandes dificuldades dos trabalhadores da Groundforce, mas este tipo de situações
[vividas no passado fim de semana] não se pode repetir sob pena de, neste contexto de fragilidade,
levar para as mesmas dificuldades muitas empresas que precisam da operação deste verão para
sobreviverem", referiu Thierry Ligonnière.

Ouvido na Comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à
pandemia da doença covid-19 e do processo de recuperação económica e social, o presidente executivo
(CEO) da ANA -- Aeroportos de Portugal afirmou ainda, em resposta a uma questão da deputada do PCP
Alma Rivera, que a decisão de revogação da licença de ocupação da Groundforce não está a favorecer a
Portway - empresa que pertence ao universo da ANA e que também presta serviço de assistência em
terra ('handling').

Como a Lusa noticiou na segunda-feira, a Groundforce acumula, desde março de 2020, uma dívida de
13 milhões de euros à ANA - Aeroportos de Portugal em taxas de ocupação em todos os aeroportos da
rede nacional, segundo fonte oficial da gestora aeroportuária.
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"A Groundforce ocupa espaços de domínio público aeroportuário pelos quais são devidas taxas conforme
legislação em vigor", explicou a mesma fonte, recordando que "a ocupação destes espaços está sujeita
a licença".

"Devido ao não pagamento desde março de 2020, e após esgotadas todas as vias para recebimento
dos valores em dívida em todos aeroportos da rede ANA, superiores a 13 milhões de euros, a ANA vê-se
obrigada a tomar medidas legalmente previstas, com vista à regularização da situação", indicou então a
mesma fonte.

Salientando que a Groundforce não paga as referidas taxas desde março de 2020, enquanto a Portway
as tem em dia, o gestor recusou que a decisão vise favorecer a subsidiária do grupo Vinci (que tem a
concessão da ANA), dizendo mesmo que ao não ter tomado antes esta decisão, tem prejudicado a
Portway.

"Atrasamos muito essa tomada de decisão, mas não podemos atrasar mais, porque as questões das
dificuldades financeiras da Groundforce estão a transformar-se também em dificuldades operacionais e
não podemos deixar que os passageiros, as companhias aéreas, sejam reféns destas dificuldades que a
Groundforce está a atravessar", referiu Therry Ligonnière.

Ainda sobre a greve dos trabalhadores da Groundforce, reiterou que não se pode "permitir que se
repitam os enormes constrangimentos nos aeroportos" e particularmente os vividos pelos passageiros e
respetivas famílias.

Os trabalhadores da Groundforce têm nova greve marcada para os dias 31 de julho, 1 e 2 de agosto.

Além desta greve, desde o dia 15 de julho que os trabalhadores da Groundforce estão também a
cumprir uma greve às horas extraordinárias, que se prolonga até às 24 horas do dia 31 de outubro de
2021.

A Groundforce é detida em 50,1% pela Pasogal e em 49,9% pelo grupo TAP, que, em 2020, passou a
ser detido em 72,5% pelo Estado português.
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PÚBLICO

21/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 790

REACH: 34600

Ligação ao aeroporto de Faro e à Andaluzia: as prioridades para
o Algarve no Plano Ferroviário
O comboio “passa ao lado” de Quarteira e Albufeira e quem não tem carro não chega a
horas à Universidade nem vai a algumas das praias mais conhecidas.

A estação do caminho-de-ferro de Loulé/Quarteira situa-se a sete quilómetros de cada uma das duas
cidades - com cerca de 20 mil habitantes cada uma - e o comboio ainda lá não chega. A estes dois
exemplos junta-se Albufeira. O mapa dos transportes públicos está desfasado da realidade do
desenvolvimento urbanístico de uma região que saiu dos carris e deslocou-se em direcção ao mar. Viajar
de comboio ou autocarro entre duas localidades, ainda que próximas, é um exercício para passageiros
pacientes. E o percurso dos sete quilómetros, entre a estação da CP de Faro e campus universitário das
Gambelas, pode levar 45 minutos. O objectivo agora é alterar esta situação.

O Ministério das Infraestruturas e Habitação lançou o debate sobre o Plano Ferroviário Nacional ( PNF),
que contempla propostas para que haja ligações integradas - rodovia, caminho-de-ferro e a mobilidade
suave -, uma velha aspiração dos autarcas mas ainda por concretizar. Depois da zona centro, foi a vez
da CCDR/Algarve, esta semana, promover a discussão sobre as propostas do PNF para a região.

O representante do Ministério das Infraestruturas, Frederico Francisco, encarregue da missão de
coordenar o plano, admitiu que o comboio, nos moldes em que funciona, não serve os interesses dos
residentes nem dos visitantes. Quarteira e Loulé, sublinhou, são “dois exemplos que saltam à vista” de
como o mapa da rede ferroviária do Algarve “passa ao lado de cidades importantes”. De resto,
acrescentou, em “toda a região que fica entre Faro e Portimão, o comboio passa longe da zona onde
seria mais interessante”. O aeroporto de Faro, a principal porta de entrada de turistas, também não é
servido pelo comboio. Com a Universidade, repete-se o diagnóstico: estudantes e professores (uma
comunidade com quase 10 mil pessoas) não dispõe da oferta pública de transporte com frequência
aceitável.

 

A proposta definitiva do PNF deverá ser posta a discussão pública no primeiro semestre do próximo ano.
No caso do Algarve, afirmou o presidente da CCDR, José Apolinário, existe a “vontade consensualizada”
de não perder a oportunidade de reforçar a ligação à Europa. “Pugnamos pelo desenvolvimento do
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corredor sudoeste ibérico, com uma ligação de velocidade alta entre Algarve e a Andaluzia, entre o
aeroporto internacional de Faro e o aeroporto de Sevilha”. A ideia, acrescentou, é partilhada pelo
conselho regional da CCDR.

A solução tram train
A proposta abrange ainda uma “ligação ferroviária ligeira, por tram train (metro de superfície), desde a
estação de Faro até ao Aeroporto, Universidade do Algarve (Ualg), Parque das Cidades (com o futuro
Hospital Central do Algarve) e Loulé. De resto, a sugestão já vem expressa num estudo da Ualg,
coordenado por Manuel Tão, em 2018. O objectivo é criar uma nova centralidade entre Faro e Loulé,
tendo como raio de influência o vizinho concelho de São Brás de Alportel. No total, diz o documento,
atinge-se 141 mil habitantes, potenciando ao mesmo tempo a ligação às zonas turísticas: Quinta do
Lago, Vale do Lobo, Quarteira e Vilamoura. O modelo tram train, sublinha Apolinário, deve também ser
implementado entre Tunes e Lagos, “mantendo o comboio de longo curso e utilizando a linha que agora
vai ser electrificada, bem como um ramal dedicado até ao Autódromo/ arque Tecnológico”.

Nas ligações de Faro a Lisboa, após a anunciada modernização da via férrea, o objectivo – tal como
sucede noutras regiões do país - é que o comboio seja um meio de transporte competitivo em tempo de
viagem em relação ao automóvel. Actualmente, gasta-se 2h33 a fazer o percurso de carro, 3h15 de
autocarro e 3h10 de comboio. Com a modernização da Linha do Sul entre Tunes e Torre Vã (obra
prevista no programa nacional de modernização até 2030), a distância encurta meia hora, havendo
ainda a promessa de que todas as cidades da região fiquem a menos de 3h00 da Lisboa.

“Mais prioritário” do que o ganho na ligação à capital, definiu o reitor da Ualg, Paulo Águas, é criar um
modelo de transportes intermodal de qualidade na região. Exemplificou: um aluno de Olhão que estude
em Gambelas gasta 53 minutos para fazer 14 quilómetros em transporte público e 18 minutos se vier
de automóvel. Mais significativa ainda, destacou, é a discrepância em relação às localidades mais
afastadas. De Vila Real de Stº António a Faro (70 km), um estudante perde uma hora na viagem mas
depois para percorrer mais meia dúzia de quilómetros até Gambelas tem de contar com mais 44
minutos. Desta forma, criticou, “temos muitos jovens de Vila Real de Stº António, Portimão e Lagos
excluídos do acesso ao ensino superior”.

Na discussão sobre o serviço público que pode ser prestado pela CP, Manuel Tão, defendeu que “é
desejável que a ligação ao aeroporto seja o mais polivalente possível”. Nesse sentido, entende que linha,
além dos tram train, possa comportar  também os comboios de longa distância. Desse modo, o
transporte de combustível para os aviões que é feito em camiões auto-tanques - 30 veículos pesados
por dia, durante os meses de Verão - poderia ser assegurado directamente através da via férrea. O jet
fuel chega de comboio à estação de Loulé vindo do porto de Sines e depois segue como se fosse uma
“bomba explosiva” a circular sobre rodas pela EN 125, apinhada de carros.

Por seu lado, o movimento “Mais Ferrovia” entende que a electrificação da “Linha do Algarve, per si, não
basta e nem irá resolver o grande problema da mobilidade na região”. José Caramelo, antigo responsável
pela Refer na região, defende que se construa um novo traçado/nova linha de ligação ferroviária ligeira,
“tipo metro de superfície, que sirva o aeroporto, praia de Faro, Montenegro e Gambelas/Universidade”.   
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BARLAVENTO

21/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Afinal, que ferrovia quer o Algarve?
Bases do Plano Ferroviário Nacional (PFN) foram apresentadas numa sessão pública em
Faro
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A VOZ DO @LGARVE

21/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

VILAMOURA RECEBE CONFERÊNCIA MUNDIAL DE MARINAS
A Associação Portuguesa de Portos e Marinas (APPR) irá acolher, no Outono de 2023, a
Conferência Mundial de Marinas do International Council of Marine Industry (ICOMIA), a
realizar em Vilamoura.

Esta será a primeira vez que Portugal recebe a Conferência Mundial de Marinas, num concurso que
contou com diversas candidaturas da Europa e EUA.

Isolete Correia, administradora da Vilamoura World, proprietária da Marina de Vilamoura, destaca, em
comunicado, o facto de Portugal ter vencido este processo de candidatura para a organização desta
conferência que é o maior encontro da indústria da náutica de recreio.

De referir que a APPR, fundada em 1991, reúne as marinas e instalações portuárias de recreio de
Portugal, representando-as junto das entidades oficias, concluindo Isolete Correia, também presidente da
APPR, que Portugal “é um país com fortes tradições náuticas e, portanto, o lugar perfeito para acolher
esta conferência que será uma oportunidade única para mostrar o nosso país a todos os participantes,
em particular a região do Algarve”.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

21/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8075

REACH: 65586

Tailandesa Minor vende dois hotéis Tivoli no Algarve por 148
milhões
O grupo tailandês comprou 14 hotéis da marca T ivoli em Portugal em 2016 ao falido
Grupo Espírito Santo (GES) por 294 milhões. Agora, vende duas das unidades no Algarve
por 148 milhões, obtendo mais valias de 26 milhões.

A tailandesa Minor International (Mint) concluiu a venda de dois hotéis no Algarve - o Tivoli Marina
Vilamoura e o Tivoli Carvoeiro - ao fundo Azora European Hotel & Lodging, FCR, da espanhola Azora
Gestión, por 148 milhões de euros. As duas unidades hoteleiras vão continuar a ser geridas pela Minor,
através do NH Hotel Group (NHH), por 20 anos, que poderão ser estendidos por mais 10, informa em
comunicado esta quarta-feira, 21 de julho.

A aquisição dos Tivoli passou por várias fases. A cadeia hoteleira era controlada pela Rioforte e entrou
em dificuldades financeiras logo em 2014, na sequência da resolução do Banco Espírito Santo (BES) e
colapso do GES. A Rioforte iniciou, por essa altura, um processo de venda dos hotéis, que deveria ter
sido concluído até ao final de 2014. Só que a empresa do universo Espírito Santo que geria as
sociedades do setor não financeiro entrou em insolvência, levando a um impasse negocial que impedia a
entrada de um novo investidor. Com a Rioforte falida, a cadeia de hotéis também acabou por entrar em
Processo Especial de Revitalização (PER), no qual se contavam 822 credores.
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