
DINHEIRO VIVO

07/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • LUÍS REIS RIBEIRO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Governo recorre a segredos estatísticos para encontrar empresas
mais fortes e mercados de maior potencial
Pandemia fez afundar exportações e descapitalizou negócios. Governo usa dados novos
sobre empresas e tipo de turistas para desenhar um novo plano para a retoma
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OPÇÃO TURISMO

09/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

Turismo de Portugal abre nova candidatura ao Programa FIT 2.0
O T urismo de Portugal reserva 1,2 milhões de euros para apoiar a inovação no turismo.
T rata-se do Programa FIT  – Fostering Innovation in T ourism 2.0,destinado
exclusivamente a programas de ideação, de aceleração e inovação aberta promovidos
por incubadoras e cujas candidaturas estão abertas até 31 deste mês de Agosto.

O Turismo de Portugal reserva 1,2 milhões de euros para apoiar a inovação no turismo. Trata-se do
Programa FIT – Fostering Innovation in Tourism 2.0,destinado exclusivamente a programas de ideação,
de aceleração e inovação aberta promovidos por incubadoras e cujas candidaturas estão abertas até 31
deste mês de Agosto.

Nesta 5.ª edição, o programa destina-se ao desenvolvimento de uma rede de incubadoras de empresas
especialmente focadas no desenvolvimento de ideias, soluções, produtos e modelos de negócio
associados ao turismo, com capacidade de revitalizar e potenciar a inovação e o crescimento
competitivo do sector.

O objectivo do Programa FIT 2.0 é apoiar programas de ideação, de aceleração e inovação aberta que
possam contribuir para a construção de empresas e destinos turísticos mais sustentáveis, mais
responsáveis e ainda mais resilientes. E, nesse sentido, serão desenvolvidos em parceria entre as
incubadoras nacionais, as empresas e a academia, com ênfase na retoma e na competitividade da
actividade turística.

O Programa FIT 2.0 é uma das medidas do Plano ’Reactivar o Turismo | Construir o Futuro’, criado para
incentivar a retoma da actividade turística nacional, e está alinhado com os objectivos da Estratégia
Turismo 2027, que visam posicionar Portugal como um hub internacional especializado em turismo e
uma referência na produção de bens e serviços para a actividade turística à escala mundial.

O Turismo de Portugal irá ainda desenvolver, no contexto do Plano Reactivar o Turismo | Construir o
Futuro’ um programa específico que pode dispor até 15% da dotação global de cada regulamento, para
promover e consolidar o rápido e estruturado acesso ao mercado de startups participantes nos
programas FIT.

Nas quatro edições anteriores, o programa do Turismo de Portugal já apoiou 56 programas de ideação,
aceleração e inovação aberta, com um incentivo global de 4 milhões de euros, envolvendo mais de mil
participações de startups e projectos.
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SIC NOTÍCIAS

08/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3890

REACH: -1

Limitações e restrições horárias estão a mudar hábitos de quem
vai de férias
Pela segunda temporada consecutiva em pandemia, clientes e espaços noturnos vivem
um verão condicionado.

No Algarve, neste mês de agosto, já se nota um aumento de turistas, ainda assim muito aquém dos
anos anteriores.

Pela segunda temporada consecutiva em pandemia, clientes e espaços noturnos vivem um verão
condicionado.

É ainda de dia que a noite começa para quem está de férias, com limitação dos horários de
funcionamento até às 02:00, a tendência é reservar mesa cedo e fazer render as horas.

Além das restrições que condicionam o convívio, a impossibilidade de dançar noite fora numa pista de
dança é das principais lamentações. Sem discotecas abertas, os espaços apostam na sofisticação para
atrair e manter os clientes.

Alguns excessos e distúrbios têm sido registados, sobretudo em Albufeira. Ainda assim, os
estabelecimentos garantem estar a fazer o que podem para tornar as saídas noturnas seguras.
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DN

08/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA SANTOS PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Britânicos e espanhóis querem viajar, mas portugueses é que
salvam verão
O Algarve espera uma retoma ténue nos meses de verão. O  mercado doméstico deverá
segurar o principal destino turístico português, já que os estrangeiros continuam a ser
poucos. Espanhóis, franceses e alemães voltam a preferir destinos europeus.
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SIC

09/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 230558

REACH: -1

No Algarve já se notam aumento de turistas, ainda assim aquém
dos anos anteriores
No Algarve já se notam aumento de turistas, ainda assim aquém dos anos anteriores

No Algarve já se notam aumento de turistas, ainda assim aquém dos anos anteriores
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JORNAL SOL

07/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 64

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

Hotéis do Algarve quase nos 100%
A partir de 20 de agosto, reservas estão em alta
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SIC

09/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 128088

REACH: -1

A União Europeia aposta no certificado digital covid para o
regresso à normalidade possível
A União Europeia aposta no certificado digital covid para o regresso à normalidade
possível

A União Europeia aposta no certificado digital covid para o regresso à normalidade possível
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JORNAL SOL

07/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 63

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

Algarve: estrangeiros ‘fogem’
A taxa de ocupação global média/quarto no Algarve foi 49,5% no mês de julho, 40,6%
abaixo do valor registado em 2019.
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TVI24

08/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 53690

REACH: -1

A taxa de ocupação no Algarve continua abaixo do que é
esperado
A taxa de ocupação no Algarve continua abaixo do que é esperado

A taxa de ocupação no Algarve continua abaixo do que é esperado
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RTP 1

08/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 99754

REACH: -1

Mais de metade dos portugueses vão passar férias na sua zona
de residência
Mais de metade dos portugueses vão passar férias na sua zona de residência

Mais de metade dos portugueses vão passar férias na sua zona de residência
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JORNAL ECONÓMICO

07/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Restauração é responsável por 80% do valor apurado para
IVAucher
O sector do alojamento é o segundo com mais peso, com 3,8 milhões de euros em IVA,
cerca de 18% do total, seguindo-se a cultura com 0,4 milhões de euros, apenas 2% do
IVA.

O sector da restauração foi responsável por 16,8 milhões de euros em IVA só no mês de junho, valendo
80% do valor apurado para o programa IVAucher, avança o jornal “Público” este sábado com dados
fornecidos pelo Ministério das Finanças. O valor pode ser recuperado pelos consumidores a partir de 1 de
outubro.

O programa tem um total de 21,2 milhões de euros à espera para serem usados pelos consumidores. O
sector do alojamento é o segundo com mais peso, com 3,8 milhões de euros em IVA, cerca de 18% do
total, seguindo-se a cultura com 0,4 milhões de euros, apenas 2% do IVA.

De acordo com a publicação, o Ministério das Finanças dá conta de um aumento da quantidade de
faturas com número de contribuinte face a junho de 2020 mas ainda abaixo dos valores de 2019. O
sector do alojamento verificou uma tributação superior à registada em 2019, levando a uma subida de
6% do IVA cobrado.

Na semana passada, o ministério de João Leão informou que tinham sido registadas 6,2 milhões de
faturas com número de contribuinte em junho, o que correspondia a consumos de 167 milhões de
euros.
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CORREIO DA MANHÃ

09/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 171

REACH: 126935

Caos no Aeroporto Humberto Delgado em Lisboa com chegada
de turistas
Duas horas de espera na chegada à capital.

Continua o caos no Aeroporto de Lisboa em pleno mês de agosto, que marca a chegada de muitos
turistas aos nosso país. Na madrugada deste domingo, habitualmente o período de chegada do maior
número de voos intercontinentais, o tempo de espera para passar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras
(SEF) superou as 2h30. Segundo apurou o CM, entre as 05h00 e as 07h00 de domingo aterraram em
Lisboa 18 voos vindos do espaço não Schengen (fora da Europa comunitária), para além dos habituais
voos europeus. Apesar de não existir, de momento, nenhuma greve do SEF, nem todos os postos do
Aeroporto de Lisboa estavam ocupados àquela hora. A região de Turismo de Lisboa já lançou um apelo
ao Governo para que resolva a questão dos atrasos no aeroporto que prejudicam a oferta turística da
capital. Leia também Algarve refuta pré-aviso de greve do SEF e pede requisição civil Multidão enche
Aeroporto de Lisboa e causa o caos após chegada de 13 voos num curto espaço de tempo Requisição
civil do SEF publicada no Diário da República 25 mil turistas chegam ao Algarve até ao final da semana
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CORREIO DA MANHÃ

09/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • CORREIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 6670

REACH: 66000

Nortada afasta água quente das praias
Vento provoca afloramento costeiro que empurra a água fria para a superfície
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SUL INFORMAÇÃO

08/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Startup Portimão comemora 4 anos com «duas talks
inspiradoras»
É espera a presença de Carlos Miguel, secretário de Estado Adjunto e do
Desenvolvimento Regional, na sessão de encerramento
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A Startup Portimão comemora, na tarde desta terça-feira, 10 de Agosto, quatro anos de
existência, com a realização de «talks inspiradoras» em que serão protagonistas Melissa Rito
(REJOICE be genuine) e Pedro Esteves (Link-a-Ring), dois dos mais recentes empreendedores
da incubadora do município. Para a cerimónia de encerramento está prevista a presença de
Carlos Miguel, secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional.

Na sessão de abertura, agendada para as 16h30, Luís Matos Martins fará o balanço quatro anos da
StartUp Portimão e apresentará as conquistas e a visão de futuro da incubadora de Portimão, numa
cerimónia em que marcarão presença o presidente da Região de Turismo do Algarve João Fernandes e o
presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve José Apolinário.

A primeira talk estará a cargo de Melissa Rito, que divulgará as matrizes da REJOICE be genuine, uma
empresa sustentada na filosofia ‘farm-to-truck’ e que disponibiliza os melhores ingredientes, produzidos
por pequenos agricultores e produtores nacionais.

A ideia é proporcionar a vivência e a partilha de experiências ligadas à gastronomia, à cultura e ao bem-
estar, ao mesmo tempo que a empresa pretende aumentar a consciência individual e coletiva para um
futuro mais sustentável.

Quanto a Pedro Esteves falará sobre a sua empresa consultora no setor da restauração Link-a-Ring, que
criou com Teresa Sequeira e Joana Esteves.

Localizado na Aldeia do Carrasco, este espaço veio implementar no mercado uma solução de aluguer
temporário de cozinha, ao permitir que, sem investimento inicial, qualquer pessoa possa testar o seu
produto ou conceito de restauração, sem o risco de perder o valor investido.

Além deste novo conceito, a Link-a-Ring criou recentemente a Bomburgers Faro, uma marca de
hambúrgueres artesanais, assim como a iTi Poke, que é o Poke Bar Digital da cidade de Portimão.

Para a cerimónia de encerramento, presidida por Filipe Vital, vice-presidente da Câmara Municipal de
Portimão, é esperada a presença do secretário de Estado Adjunto e do Desenvolvimento Regional Carlos
Miguel.

Seguir-se-á um networking e a visita às instalações da incubadora de empresas do município, localizadas
no Autódromo Internacional do Algarve, na freguesia da Mexilhoeira Grande, sendo a programação do 4º
aniversário da StartUp Portimão transmitida em direto, a partir das 16h30, na sua página no Facebook.
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https://www.facebook.com/startupportimao


 

Notícia

20/38

https://www.sulinformacao.pt/2021/08/startup-portimao-comemora-4-anos-com-duas-talks-inspiradoras/


VISÃO JÚNIOR

08/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 34

PROGRAMA • #AR LIVRE

PAÍS • PORTUGAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Férias numa tenda
Fazer comida sem uma cozinha? Dormir onde não há um quarto? No campismo tudo é
diferente
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JORNAL ECONÓMICO

07/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Um quarto dos bebés nascidos no Algarve são filhos de mãe
estrangeira
Nas três maternidades da região – nos hospitais públicos de Faro e Portimão e num
hospital privado, em Faro -, nascem por ano, aproximadamente, 4.500 bebés, um quarto
dos quais de mãe estrangeira e, dentro deste grupo, cerca de 30% filhos de mães de
nacionalidade brasileira.

Um quarto dos bebés nascidos no Algarve são filhos de mães estrangeiras, na sua maioria do Brasil, mas
também de países como a Índia, Nepal e Paquistão, disse hoje à Lusa fonte do Centro Hospitalar
Universitário do Algarve (CHUA).

“Nós temos um historial no Algarve, que já vem desde há longa data, em que, percentualmente, cerca
de 25% dos partos são de mulheres estrangeiras, o que é muito representativo”, afirmou Fernando
Guerreiro, responsável pelo departamento de Ginecologia, Obstetrícia e Reprodução do CHUA.

Segundo dados da PORDATA analisados pela agência Lusa, enquanto os nascimentos em Portugal
diminuíram 25,1% nas últimas duas décadas, com todas as outras regiões a acompanharem essa
tendência, o Algarve aumentou 3,8%, sendo a única a aumentar o número de bebés, de 4.164 em 2001
para 4.323 em 2020 (3,8%).

Nas três maternidades da região – nos hospitais públicos de Faro e Portimão e num hospital privado, em
Faro -, nascem por ano, aproximadamente, 4.500 bebés, um quarto dos quais de mãe estrangeira e,
dentro deste grupo, cerca de 30% filhos de mães de nacionalidade brasileira.
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“Em primeiro lugar continua a estar a nacionalidade brasileira, mas enquanto há uns anos tínhamos
Roménia, Ucrânia e Moldávia, com cerca de 8 a 9%, verificamos, agora, um decréscimo ligeiro nessas
nacionalidades e um aumento, sobretudo, da Índia, Nepal e Paquistão”, explicou João Guerreiro.

Segundo o diretor do serviço de Ginecologia e Obstetrícia do hospital de Portimão, o aumento de
nascimentos entre estas comunidades asiáticas explica-se pelo facto de se tratar de “uma população
jovem, já com um peso significativo na região” e que ali encontrou “condições para procriar” e constituir
família.

“Na sua maioria, esta população trabalha fundamentalmente na agricultura, nas ditas estufas”, sobretudo
nos concelhos do barlavento (oeste) algarvio, embora também vão nascer a Portimão muitos bebés de
mães estrangeiras residentes no concelho de Odemira, em Beja, onde se concentram boa parte das
grandes explorações agrícolas a sul do país.

Segundo aquele responsável, Portimão recebe muitas grávidas da zona de Odemira, “que teoricamente
deveriam parir em Beja”, mas que recorrem à unidade de Portimão “porque as vias de comunicação e o
acesso são mais rápidos”, procura que se reflete também nas consultas de Interrupção Voluntária da
Gravidez, assim como noutras especialidades.

Na unidade de Portimão (barlavento), 10% dos nascimentos são de mães que residem em Aljezur, Vila
do Bispo e Odemira e, na unidade de Faro (sotavento), Vila Real de Santo António e Castro Marim
representam igualmente 10% dos nascimentos, quantificou Fernando Guerreiro.

De acordo com a distribuição geográfica dos nascimentos registados na região nas últimas duas décadas,
Aljezur é o concelho com o maior aumento, passando de 31 nascimentos em 2001 para 57 em 2020
(mais 83,8%), seguido de Vila do Bispo (mais 58,0%), Silves (mais 36,0%) e Albufeira (mais 16,5%).

Em declarações à Lusa, o presidente da Câmara de Aljezur, José Gonçalves, considerou que o aumento
de nascimentos no concelho, que é também acompanhado de uma subida nos residentes, segundo
dados preliminares dos Censos2021, são sinal de “uma mudança de paradigma”, que leva as populações
e jovens casais a procurar qualidade de vida em zonas de baixa densidade.

“Registamos com agrado este aumento dos nascimentos, que é sinal de que o paradigma está a mudar,
acima de tudo porque hoje procura-se qualidade de vida e muitas vezes consegue-se essa qualidade nas
zonas mais recatadas, de baixa densidade, e a pandemia veio potenciar esta questão.

Segundo o autarca, há “jovens casais que se estão a fixar em Aljezur, muitos estrangeiros, mas também
alguns portugueses”, que escolheram aquele território do noroeste algarvio para “criar o seu próprio
negócio e se estabelecerem”.

José Gonçalves atribuiu a fixação de jovens casais no concelho do distrito de Faro a atividades como a
agricultura ou o ‘surf’, ambas com uma expressão significativa na zona, mas também às políticas de
incentivo para atrair de jovens a Aljezur.

“Este tipo de incentivos, que têm tido nos últimos anos mais expressão, cativa os jovens casais”,
considerou o autarca, dando como exemplos a aquisição de lotes a custos controlados para
autoconstrução ou a disponibilização gratuita de manuais escolares em todos os níveis de ensino.

Entre as pessoas que se fixam no concelho estão as que “fugiram da grande cidade à procura de melhor
qualidade de vida”, jovens que “saíram para estudar e trabalhar e estão a regressar”, mas também
“quadros de empresas ligadas à agricultura” ou “nómadas do trabalho”, que com a pandemia e o
teletrabalho procuram locais afastados das grandes cidades para se estabelecerem.

Contudo, avisou o autarca, há também “desafios” que surgem com este aumento populacional, como os
preços das casas para arrendamento ou a falta de trabalhadores em áreas como a restauração,
hotelaria ou construção civil.

“Temos de procurar soluções de casas com rendas a preços acessíveis para poder fixar todo um
conjunto de pessoas de várias áreas, porque há uma dificuldade grande de conseguir gente para
trabalhar”, concluiu.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

08/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • JUSTIÇA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 790

REACH: 35000

Casal detido por burlar hotéis
Breve

27/38



GOLFE PORTUGAL &
ISLANDS

08/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 34

PROGRAMA • CLUB NEWS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

VOLVIK CUP
O campo dos Salgados (Albufeira) promoveu mais uma edição da Volvik Cup
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BARLAVENTO

07/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Boutique Hotel Vivenda Miranda com gestão do Carvoeiro Clube
Group
Boutique Hotel Vivenda Miranda, unidade de referência no Algarve tem novo investidor e
nova gestão do Carvoeiro Clube Group.

O Carvoeiro Clube Group, com gestão suíça e holandesa e reconhecida como uma das mais
conceituadas empresas na promoção e gestão imobiliária do Algarve, abriu em meados de junho o seu
mais recente projeto, o Boutique Hotel Vivenda Miranda, em Lagos.

O icónico hotel de 4 estrelas+ com design de luxo, não é apenas o primeiro hotel do grupo, mas
também o mais distante da sua base em Carvoeiro.
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https://www.carvoeiroclubegroup.com/pt
https://www.vivendamiranda.com/pt/home


Conhecido pela sua localização, no topo da falésia por cima da Praia de Porto de Mós, o Boutique Hotel
Vivenda Miranda passou por uma extensa e completa remodelação desde que foi adquirido no início
deste ano.

Sobre esta nova aquisição a CEO Patricia Buerer diz que «a Vivenda Miranda é exatamente o que sempre
quisemos, um hotel com design de luxo num estilo boutique, com 27 quartos decorados individualmente
e numa localização incomparável. Graças aos nossos 30 anos de experiência na indústria hoteleira e
turística e em conjunto com o investidor suíço, Freddy Burger, um empresário de sucesso na área de
eventos & entretenimento, temos a certeza que levaremos a Vivenda Miranda de volta ao caminho do
sucesso».

O restaurante do hotel «Mirandus», e o seu espaço ao ar livre beneficiam de uma magnífica localização,
o que tem atraído, não só os hóspedes do hotel, como também muitos outros clientes.

No «Mirandus» o chef Christoph Voigt mantem os altos padrões da cozinha, com uma seleção bastante
convidativa de especialidades sazonais que oferece o melhor da terra e do mar.

Na carta de vinhos e bebidas estão presentes todas as regiões portuguesas, cocktails misteriosos e
diversificados são preparados entusiasticamente à sua frente.
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Para um boutique hotel como este, o departamento de comidas e bebidas é fundamental para o seu
sucesso comercial, considera a CEO Patricia Buerer.

Por isso toda a equipa foi devidamente selecionada e todos os funcionários falam diferentes idiomas
incluindo inglês e alemão. Um dos principais objetivos é que o Boutique Hotel Vivenda Miranda seja um
local de eleição para os hóspedes e também para os residentes de Lagos e da região algarvia.

Fundada em 1982, a empresa Carvoeiro Clube Group, que pertence a Andreas Stocker (suíço) e Erik de
Vlieger (holandês) é distinta na gestão de resorts e no ramo imobiliário.

O Boutique Hotel Vivenda Miranda junta-se agora aos oito resorts do portfólio do grupo que já tem
novos projetos para o futuro.

 

 

Notícia
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https://www.carvoeiroclubegroup.com/
https://barlavento.sapo.pt/algarve/boutique-hotel-vivenda-miranda-com-gestao-do-carvoeiro-clube-group


DINHEIRO VIVO

07/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • SÓNIA SANTOS PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Novo resort turístico em Castro Marim paga contrapartidas de
11,6 milhões
Verdelago ganhou uma nova vida nas mãos da Oxy Capital. O  resort turístico de luxo já
está em construção, depois de 20 anos na gaveta. O  investimento ronda os 270 milhões
de euros
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AMBITUR

06/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 200

REACH: -1

3ª edição do Prémio Nacional de Turismo recebe 439
candidaturas | Ambitur
A 3ª edição do Prémio Nacional de T urismo, iniciativa organizada em parceria entre o BPI
e o semanário Expresso, recebeu 439 candidaturas de empresas turísticas de todo o país,
um crescimento de cerca de 10% em relação à edição anterior.

A 3ª edição do Prémio Nacional de Turismo, iniciativa organizada em parceria entre o BPI e o semanário
Expresso, recebeu 439 candidaturas de empresas turísticas de todo o país, um crescimento de cerca de
10% em relação à edição anterior.

O volume de candidaturas é demonstrativo da resiliência do setor do Turismo que, apesar do contexto
pandémico, consegue apresentar iniciativas de qualidade e que demonstram capacidade de inovação,
refere a organização, em comunicado.

A distribuição das candidaturas pelas categorias reflete a representatividade alargada do setor: a maior
fatia dos projetos encontra-se na categoria de Turismo Gastronómico (30%), seguida pelo Turismo
Autêntico (29%), estando as restantes candidaturas distribuídas pelas categorias de Turismo Inovador
(17%), Turismo Sustentável (14%) e Turismo Inclusivo (10%).

Além destas candidaturas, foram efetuadas 39 nomeações destinadas à categoria especial “Carreira”.

Pedro Barreto, administrador de Empresas e Institucionais do Banco BPI, referiu que “é com grande
satisfação que, mais uma vez, assistimos a um elevado número de candidatos, o que demonstra a
relevância deste prémio para destacar o que melhor se faz ao nível do setor do turismo em Portugal.
Considero muito positiva a abrangência do Prémio, com candidatos em todas as categorias, todos os
distritos e todos os tipos de empresas. Foi precisamente para apoiar este setor de uma forma mais
forte, que o BPI criou, há aproximadamente três anos, equipas e ofertas dedicadas a estes Clientes e
desenvolveu o Prémio Nacional do Turismo”.
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Pedro Barreto ressalva ainda “a importância do forte envolvimento de vários parceiros, com particular
destaque para a Impresa, a Deloitte, o Turismo de Portugal, as Regiões de Turismo, as Associações do
Setor e as Universidades, que contribuíram de forma decisiva para a divulgação da iniciativa e para o
sucesso alcançado.” Considera igualmente determinante “o apoio incondicional, deste o primeiro
momento, do Ministério da Economia e da Transição Digital, que muito contribuiu para o prestígio do
Prémio Nacional do Turismo”.

O processo de avaliação das candidaturas será assegurado pela Deloitte durante os meses de setembro
e outubro, através do qual será atribuída uma pontuação a todos os projetos. No mês de novembro,
serão realizadas as reuniões dos Comités e do Júri, constituídos por representantes das Regiões de
Turismo, principais Associações do Setor, Universidades, Fundações associadas à cultura, e das várias
áreas da sociedade portuguesa que acompanham o setor.

Competirá ao Júri eleger os grandes vencedores da 3ª edição do Prémio Nacional de Turismo, que serão
anunciados em dezembro de 2021.

O BPI é um parceiro para as empresas do setor do turismo: foi patrocinador oficial da “Bolsa de Viagens”
promovida pela Bolsa de Turismo de Lisboa, é parceiro fundador do Nest – Centro de Inovação do
Turismo e assinou um protocolo de colaboração com a Associação de Municípios da Rota da Estrada
Nacional 2, que lhe permite apoiar o desenvolvimento do interior do país, financiando as atividades de
exploração, investimento, reconversão, remodelação e adaptação de empresas e negócios da Rota.

Dispõe na sua oferta várias linhas de crédito específicas para as empresas do setor do Turismo e
apresenta soluções completas e competitivas no domínio do investimento, gestão de tesouraria e
cobertura de riscos, sempre com o acompanhamento dedicado de equipas especializadas.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

08/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • EDUARDO PINTO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Carimbo a carimbo para o Douro ter mais turistas
Comunidade Intermunicipal criou um passaporte para desafiar os visitantes a
conhecerem melhor os 19 concelhos da região e permanecerem pelo menos uma semana
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