
SIC NOTÍCIAS

02/09/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 54824

REACH: -1

Os passageiros vindos do Brasil e do Reino Unido deixam de
estar obrigados a cumprir quarentena quando chegam a
Portugal. A medida foi recebida com entusiasmo pela Associação
de Turismo do Algarve
Os passageiros vindos do Brasil e do Reino Unido deixam de estar obrigados a cumprir
quarentena quando chegam a Portugal. A medida foi recebida com entusiasmo pela
Associação de Turismo do Algarve

Os passageiros vindos do Brasil e do Reino Unido deixam de estar obrigados a cumprir quarentena
quando chegam a Portugal. A medida foi recebida com entusiasmo pela Associação de Turismo do
Algarve
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PÚBLICO

02/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1840

REACH: 15000

Brasil e Reino Unido sem exigência de quarentena
De acordo com o Governo, os cidadãos que agora chegam destes dois países apenas têm
de apresentar um teste negativo
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NEWSAVIA

01/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 650

REACH: -1

TAP anuncia programação de Inverno – Brasil terá 52
voos/semana para 12 cidades
A T AP Air Portugal anunciou nesta quarta-feira, dia 1 de setembro, que vai realizar no
próximo mês de dezembro mais 91 voos por semana do que aqueles que oferece
atualmente, no pico de verão, perío…

A TAP Air Portugal anunciou nesta quarta-feira, dia 1 de setembro, que vai realizar no próximo mês de
dezembro mais 91 voos por semana do que aqueles que oferece atualmente, no pico de verão, período
que é tradicionalmente o de maior atividade nas companhias aéreas.

A programação de voos da companhia portuguesa para o Inverno IATA, que tem início a 31 de outubro e
se prolonga até 26 de março de 2022, prevê, no período de pico de operação, um total de 941 voos de
ida-e-volta por semana, mais 91 frequências semanais do que as 850 que a empresa está a oferecer
este verão. Para a América do Norte serão retomadas todas as rotas, enquanto para o Brasil a TAP
indica que irá realizar 52 voos semanais para 12 cidades brasileiras, as quais não foram ainda reveladas.
O plano de voos estará carregado nos sistemas de distribuição até ao próximo dia 10 de setembro,
assegura a empresa aérea.

A companhia destaca, em comunicado distribuído em Lisboa, que “este aumento da oferta no pico de
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inverno dá um sinal positivo e de confiança na recuperação da procura de viagens, em linha com as
projeções internacionais para o setor, contribuindo para as perspetivas de recuperação operacional e
económica da empresa”.

Um centena de voos /semana à partida do Norte de Portugal

Nos aeroportos nacionais, a TAP assinala que vai realizar 101 voos por semana à partida da cidade do
Porto, o segundo maior aeroporto português, que serve o Norte de Portugal, com ligações diretas para
Lisboa, Madeira, Londres, Paris, Zurique, Genebra, Nova Iorque, Rio de Janeiro e São Paulo.

A ilha da Madeira vai beneficiar de 49 voos por semana para Lisboa e para o Porto. Ponta Delgada, na
ilha de São Miguel, terá 15 voos por semana para Lisboa e a ilha Terceira sete frequências semanais para
a capital. Faro vai ter 21 voos semanais para Lisboa.

No total, a TAP vai ligar Portugal a 37 cidades do resto da Europa, com 585 voos por semana. As
ligações semanais diretas a África e Médio Oriente vão ascender aos 93 voos para 15 destinos.

Reposição de todas as rotas de Portugal para a América do Norte

Nos Estados Unidos da América, México e Canadá, a TAP vai repor a operação em todas as rotas em
que já operava antes da pandemia para a América do Norte, com um total de 59 voos por semana em
11 rotas: Boston, Newark (à partida de Lisboa e do Porto), Washington, Nova Iorque/JFK, Miami,
Chicago, São Francisco (EUA), Montreal e Toronto (Canadá) e Cancun (México).

Para o Brasil a transportadora aérea portuguesa vai oferecer 52 voos semanais nas 12 rotas que vai
operar no próximo Inverno IATA, correspondente a igual período no hemisfério norte, e, por fim, para a
Venezuela, a transportadora aérea vai realizar um voo por semana. A TAP confirma ainda a anunciada
inauguração de voos regulares para Punta Cana, na República Dominicana, com uma oferta de três
ligações semanais, uma operação que servirá principalmente o mercado turístico e das agências de
viagens.

O comunicado da TAP destaca que a companhia “continua assim a consolidar e diversificar a sua
operação no hub de Lisboa, oferecendo aos clientes cada vez mais opções de destinos e de viagens e
aumentando também a sua oferta nos restantes aeroportos nacionais”, que é o caso do Porto, em
relação aos últimos dois anos. Quanto aos aeroportos da Madeira e de Faro/Algarve os passageiros que
optarem pela TAP continuam a ter de passar por Lisboa para chegar ou seguir para destinos
internacionais.

Paralelamente, assinala a TAP no comunicado, “com o reforço de voos neste Inverno, a companhia
portuguesa assegura também, em períodos tão importantes como o Natal e Ano Novo, as viagens das
comunidades portuguesas e torna possíveis as reuniões familiares dos portugueses que se encontram
distantes das suas famílias”.
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PUBLITURIS

01/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

Um novo estilo de trabalhador/turista
A pandemia fez com que os nómadas digitais ganhassem cada vez mais relevância e
espaço, ou melhor, espaços. Depois da primeira experiência na Madeira, nasceu,
recentemente, o Digital Nomads Caparica. As portas para a expansão a outros locais em
Portugal, não estão fechadas, mas não para já.

Em novembro do ano passado, o Publituris já tinha deixado a pergunta: “São os nómadas digitais os
novos turistas?”. Se na altura, a Secretaria de Estado do Turismo, Rita Marques, considerava que “a
pandemia veio trazer algumas oportunidades” que dão a possibilidade de “conciliar os compromissos
profissionais com aqueles que se prendem com a esfera pessoal e familiar”, também é certo que
salientava que Portugal tem sido “pioneiro no contexto internacional no que toca à promoção de
programas no setor do turismo que se suportam nas tendências atuais e futuras”.

Ora, foi na Costa de Caparica que nasceu a mais recente oferta para estes “novos turistas”, salientando
Claúdia Paulino, co-founder da Associação Digital Nomads Caparica, que se trata de um projeto que está
a trabalhar na “atração de trabalhadores remotos e nómadas digitais através da criação de todas as
condições para que estes escolham a Caparica como o seu próximo destino”.

Criar uma comunidade Parte essencial do projeto é, no entanto, a criação de uma comunidade, já que,
“se é verdade que os nómadas digitais já visitam a Caparica, o que os motiva a ficar num local por mais
tempo é a comunidade, algo que ainda não existe, mas que já estamos a criar”, admite a responsável
pelo projeto localizado na Margem Sul.
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Mas o que diferencia o projeto da Caparica de outros existentes no nosso país? Em primeiro lugar, há
que considerar que em Portugal continental, segundo Cláudia Paulino, “nenhum projeto ainda conseguiu
criar uma comunidade do início”. Ou seja, existem “comunidades orgânicas”, como são os casos de
Lisboa e da Ericeira, ou “não existe e o tempo de estadia e experiência dos nómadas digitais não é ideal”,
diz.

Outra diferença do “Digital Nomad Caparica” é que une vários parceiros locais, que vão desde espaços de
coworking, coliving, wellness, aceleradoras de startups, universidades, restauração e muito mais, de
forma a “providenciar uma integração perfeita entre a comunidade local e a comunidade de nómadas
digitais”, salienta Cláudia Paulino.

Localizado junto à praia, essa é, reconhecidamente, uma das vantagens, uma vez “cada vez mais
pessoas procuram um estilo de vida mais descontraído junto da natureza onde possam fazer desporto
num ambiente tranquilo”, reconhecendo, ainda, que “muitos nómadas vêm de grandes cidades e de uma
vida de stress, por isso procuram muito o surf, o oceano e este estilo de vida mais tranquilo”.

Com o posicionamento a ser claro – “colocar a Caparica no topo da preferência dos nómadas digitais na
Europa, seguindo aquilo que aconteceu na Madeira e, naturalmente, em Lisboa “ – a estratégia para
atrair nómadas digitais “é muito diferente da estratégia para atrair um turista normal”, admite a
responsável pelo projeto, salientando que “campanhas pagas não resultam”. Assim, considera-se que os
nómadas digitais funcionam “muito pelo passa palavra dentro da comunidade”. Por isso “decidimos ser
essencial trabalhar com membros da comunidade, como Gonçalo Hall, nómada digital que também
esteve por trás do projeto da Madeira que tem tido bastante sucesso”, diz Cláudia Paulino.

Objetivos: 1.000 nómadas até final de 2021. Crescer até aos 5.000 num período de 3 anos.

Deste modo, e após o arranque em julho, o projeto vai trabalhar com outros membros da comunidade
para ajudar a passar a sua experiência na Caparica. “Vamos trazer retreats e grupos de viagem e, acima
de tudo, vamos oferecer uma experiência inesquecível a todos os que passam, porque os nómadas são
a melhor forma de promover um destino, criam conteúdo, partilham a sua experiência e atraem a sua
rede para os locais onde se sentem bem. É isso que queremos criar na Caparica”, diz a responsável.

Realidade acelerada em 10 anos E quem são os nómadas-alvo? Pois bem, existem dois tipos de
mercado-alvo. O primeiro são os nómadas digitais que “procuram um destino urbano, mas com uma
excelente qualidade de vida, acesso à praia, ao surf e com acesso rápido a uma capital com tudo o que
esta tem para oferecer”.

Além deste, existe, também, um grande movimento de trabalhadores remotos que viajam 3-4 meses
por ano, muitas vezes com as suas famílias, e que procuram locais com “boa qualidade de vida para
serem o seu destino”. Ambos são “muito interessantes e procuram o mesmo”, considera Cláudia
Paulino, sendo que o trabalhador remoto gasta um pouco mais na acomodação, porque fica por um
período mais limitado de tempo, enquanto o nómada gasta mais em comida e experiências.

Com a segurança a ser considerada essencial, a verdade é que o crescimento do trabalho remoto e do
nomadismo digital “estava a crescer antes da pandemia”, diz Cláudio Paulino, salientando que “esta
apenas funcionou como um acelerador em cerca de 10 anos daquilo que já era a realidade de muitos
profissionais”.

O que mudou é simples. “o trabalho remoto é aceite por muitas empresas com milhares de funcionários,
o que possibilita que mais pessoas possam testar este estilo de vida”. O trabalho remoto veio “ajudar
todos estes profissionais de todas as idades” e a certeza é a de que “o trabalho remoto é o ‘novo
normal’”. E a prova está na própria comunidade, com algumas pessoas a serem chamadas de volta aos
escritórios, em setembro e que despediram-se imediatamente ou estão à procura de trabalho 100%
remoto.
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Com o foco a estar, claramente, no desenvolvimento no projeto da Caparica, “Portugal é um país cheio
de potencial para este mercado”. Por isso, Cláudia Paulino conclui que, no futuro, “não fechamos as
portas a uma expansão da ideia e do projeto a outros locais em Portugal”.
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A VOZ DO @LGARVE

01/09/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Plataforma Digital «Algas na Praia» apresenta dados obtidos com
a colaboração dos cidadãos
No âmbito do projeto NUT RISAFE, investigadores do Centro de C iências do Mar (CCMAR)
e da Faculdade de C iências e T ecnologia da Universidade do Algarve lançaram uma
plataforma digital, no início do mês de agosto, sobre a proliferação de algas nas praias do
Algarve,

apelando à participação dos cidadãos. Apesar de, na altura, a época balnear já se ter iniciado, os
investigadores receberam cerca de uma centena de respostas, reconhecendo, assim, como fundamental,
a contribuição da população para os dados obtidos.

Numa primeira análise, estes dados revelam proliferações de algas na costa sul do Algarve durante todo
o mês de agosto, emergindo três zonas distintas, caracterizadas por três espécies diferentes. A primeira
zona, compreendida entre Lagos a Olhos de Água, apresenta proliferações da alga castanha Rugulopterix
okamurae, uma espécie invasora originária dos mares da Coreia/Japão. A segunda, que se distribui entre
Vilamoura e a Praia de Faro, caracteriza-se pelo aparecimento da alga vermelha Asparagopsis armata
(fase esporófita), espécie invasora originária da Austrália. Por último, na terceira zona, situada entre a
ilha da Armona e Vila Real de Santo António, prolifera a alga verde Ulva sp., espécie autóctone.

Segundo Rui Santos, professor da Universidade do Algarve e investigador do CCMAR, “é muito curioso
verificar que não há sobreposição espacial entre as espécies, indicando diferenças ambientais entre as
zonas que determinam o crescimento e acumulação de cada espécie”.  Segundo o investigador, “será
necessário caraterizar ambientalmente estas zonas e testar quais as condições ambientais ótimas para o
crescimento de cada uma destas espécies no sentido de poder desenvolver um modelo preditivo das
proliferações de algas e potencialmente poder atuar sobre as condições chave dessas proliferações”.

O registo sistemático das acumulações de algas na costa portuguesa, através da plataforma “Algas na
Praia”, permitirá, no futuro, responder a várias questões: o que está na sua origem? Quais os seus
impactos? Estarão estas acumulações a tornar-se mais ou menos frequentes?

Recorde-se que investigadores do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve, e de
várias outras universidades, encontram-se a estudar algumas destas algas. O aparecimento e
acumulação excessiva destas plantas marinhas pode estar relacionado com o excesso de nutrientes
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resultantes da descarga de efluentes urbanos ou até mesmo da fertilização excessiva na agricultura.

O cidadão comum tem agora a oportunidade de ajudar os investigadores a identificar estas algas através
da referida plataforma, algasnapraia.ualg.pt, e, assim, permitir a sua análise e monotorização.

Os investigadores defendem que a contribuição da população continua a ser fundamental na
monitorização destes fenómenos, apelando, ainda, à sua continuidade durante este ano e o próximo.

Por: UAlg
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ALGARVE VIVO

01/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • BIMESTRAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Rota do Petisco marca setembro na região
ONZE MUNICÍPIOS CONVIDAM A DESCOBRIR IGUARIAS
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BARLAVENTO

01/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

«Algarve Craft & Food» apresenta-se a artesãos e produtores
locais na Biblioteca Municipal
O artesanato local e os produtos alimentares típicos algarvios são os principais
ingredientes do projeto «Algarve Craft & Food»
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ALGARVE VIVO

01/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • BIMESTRAL

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Das praias mais belas às mais secretas
Algarve tem inúmeros areais com prémios, mas acima de tudo com uma beleza
inquestionável
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BARLAVENTO

01/09/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Caminhar pelo Algarve ao natural
Zen T rekk mostra o mais puro Algarve em caminhadas com vista para o mar e para a
serra, em comunhão com a Natureza
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