
EXPRESSO

18/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

PS sinaliza regresso ao teletrabalho parcial e testagem nos
aeroportos
A um dia do regresso ao Infarmed, a líder parlamentar do PS deixa pistas sobre as
medidas que o Governo socialista admite tomar, para evitar um novo Inverno em alerta
vermelho: teletrabalho em espelho, testagem (ou controlo de certificados) à chegada ao
aeroporto e máscaras obrigatórias em alguns espaços. Podem ser mais, admitiu Ana
Catarina Santos, dependendo do que digam os especialistas

Foi do nada que a ministra do Trabalho admitiu, esta semana, o cenário de um regresso ao teletrabalho
obrigatório; foi de supetão que Siza Vieira, ministro da Economia, veio recusar uma medida tão drástica.
Mas esta quarta-feira, na Circulatura do Quadrado da TVI24, a líder parlamentar socialista veio prenunciar
uma bissetriz: "Devemos pensar no regresso ao teletrabalho, nem que seja parcial e em espelho", para
evitar um cenário de regresso em força do vírus que obrigue a uma nova interrupção da economia

Ana Catarina Mendes, que está no núcleo duro de decisão política de António Costa - e costuma medir
com esse grupo as suas intervenções públicas -, foi mais longe, nas medidas que antevê como indicadas
neste momento em que os números de infectados voltou a subir, ainda que com os internados e
número de óbitos mais baixos do que em vagas anteriores da Covid-19. Rejeitando medidas de
confinamento de não vacinados, como está a ser aplicado na Áustria ("ainda não estamos nessa fase e
estamos com um índice de vacinação assinalável"), a dirigente socialista sublinhou que a situação
presente "não exclui que tenhamos de avaliar os números com algum cuidado e que tenham de ser
tomadas algumas medidas". Os últimos números, sabe-se, apontam para o maior número de novos
casos desde agosto, com internamentos a subir há 11 dias.

As que indicou nesta quarta-feira à noite foram minimais, para além do regresso a algum tipo de
teletrabalho obrigatório: "É preciso reforçar as medidas que já existem: reforçar o uso da máscara em
sítios onde há mais aglomerados e sítios fechados"; "o reforço da testagem"; ou garantir que, desta
vez, há mesmo fiscalização das entradas no país: "As entradas nos aeroportos têm mesmo de ser
sujeitas a teste ou certificado - até por causa das festas de Natal e fim de ano, altura em que muitos
portugueses regressam ao país".
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"Do que temos ouvido dos responsáveis políticos estas medidas parecem evidentes, o que não dispensa
de ouvir os especialistas e que possam daí resultar mais medidas", admitiu Ana Catarina Mendes,
sublinhando que "estamos outra vez no inverno e a pandemia não acabou". De resto, a atual fase de
vacinação "tem de acelerar" - embora tenha desvalorizado as críticas de Lobo Xavier, no mesmo
programa, aos atrasos na aplicação desta terceira dose.

Quanto a um eventual regresso ao estado de emergência, a líder parlamentar do PS disse esperar que
não seja necessário. Sobretudo pelo "grau de vacinação" do país, superior a toda a UE (87% dos
adolescentes já tem vacinação completa em Portugal, maiores de 65 chegam aos 100%). Esse cenário,
disse, "foi afastado pelo Presidente". Mas sem certezas: "A incerteza é aquilo em que vivemos. Acho
muito difícil que voltemos a um estado de emergência. Não acho expectável, mas ninguém o pode dizer
com certeza".

O cenário, de resto, foi também já recusado pelo primeiro-ministro, António Costa. Embora seja certo
que, mesmo perante a dissolução da Assembleia da República, esse instrumento possa estar à mão dos
deputados, desde que votado pela Comissão Permanente da AR que ficará em funções a partir do fim do
mês.

Na quarta-feira, mas pela manhã, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva admitiu também que
na reunião do Infarmed, esta sexta-feira, será levantada a questão das linhas vermelhas. Ou seja, se os
níveis de internamentos e de óbitos, por exemplo, que sinalizam perigo para o país têm de ser revistos
ou permanecem em linha com o necessário.

Para já, o certo é que o Governo voltará a comparticipar testes rápidos de antigénio a partir de sexta-
feira. E em dúvida estará a medida em que as máscaras voltam a ser obrigatórias: o Secretário de
Estado da Saúde defendeu-o dentro e fora de portas: “Não tiram nada a ninguém e são boas barreiras”,
Marcelo também. Haverá mais do que isso?

2/25



AMBITUR

17/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

Algarve teve verão falado em Português
O mercado interno superou as melhores expectativas do setor do alojamento turístico no
Algarve para a época alta do verão, ao contribuir com 3,6 milhões de dormidas entre
julho e setembro de 2021, correspondendo a um aumento de 30% face ao mesmo
período de 2019, que foi o melhor ano de sempre para o turismo em Portugal. Os dados
foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O mercado interno superou as melhores expectativas do setor do alojamento turístico no Algarve para a
época alta do verão, ao contribuir com 3,6 milhões de dormidas entre julho e setembro de 2021,
correspondendo a um aumento de 30% face ao mesmo período de 2019, que foi o melhor ano de
sempre para o turismo em Portugal. Os dados foram revelados pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE).

O Algarve registou 858 mil dormidas de turistas portugueses em setembro (+30,5%), 1,7 milhões em
agosto (+37%) e 1 milhão em julho (+19,2%), resultados que representam em cada mês máximos
históricos do mercado interno na região algarvia.

Deste modo, o mercado interno contribuiu para consolidar o processo de retoma da atividade turística
no Algarve, que concentrou 38,1% das dormidas de portugueses no trimestre em território nacional.

Os turistas estrangeiros, por sua vez, realizaram cerca de 2,6 milhões de dormidas no terceiro trimestre
do ano, um decréscimo de 58,4% ou menos 2,8 milhões face a 2019, penalizando a performance do
destino.

No total, contabilizando as dormidas de residentes e não residentes, os estabelecimentos de alojamento
turístico do Algarve registaram perto de 6,2 milhões de pernoitas em julho, agosto e setembro, um
recuo de 31,2% face ao período homólogo de 2019.
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OPÇÃO TURISMO

18/11/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

Algarve: 3,6 milhões de dormidas no 3º trimestre
O Algarve, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), contribuiu com 3,6
milhões de dormidas entre Julho e Setembro de 2021. Ou seja, um aumento de 30% face
ao mesmo período de 2019, que foi o melhor ano de sempre para o turismo em Portugal.

O Algarve, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), contribuiu com 3,6 milhões de
dormidas entre Julho e Setembro de 2021. Ou seja, um aumento de 30% face ao mesmo período de
2019, que foi o melhor ano de sempre para o turismo em Portugal.

O Algarve registou 858 mil dormidas de turistas portugueses em Setembro (+30,5%), 1,7 milhões em
Agosto (+37%) e 1 milhão em Julho (+19,2%), resultados que representam em cada mês máximos
históricos do mercado interno na região algarvia.

Refira-se ainda que o Algarve concentrou 38,1 por cento das dormidas de portugueses no trimestre em
território nacional.

Os turistas estrangeiros, por sua vez, realizaram cerca de 2,6 milhões de dormidas no terceiro trimestre
do ano, um decréscimo de 58,4% ou menos 2,8 milhões face a 2019, penalizando a ‘performance’ do
destino.

No total, contabilizando as dormidas de residentes e não residentes, os estabelecimentos de alojamento
turístico do Algarve registaram perto de 6,2 milhões de pernoitas em Julho, Agosto e Setembro, um
recuo de 31,2% face ao período homólogo de 2019.
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JORNAL DO ALGARVE

18/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

“Precisamos de 60 mil ativos e não há habitação para eles”
Durante o 32.º Congresso Nacional da Hotelaria e T urismo (CNHT ), que decorreu em
Albufeira de 10 a 12 de novembro, os especialistas dos setor debateram os entraves à
fixação de pessoas ativas na região
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JORNAL I

18/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • ZOOM // ENTREVISTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 14000

Frederico Falcão. “Temos tido um crescimento fantástico, valores
que Portugal nunca atingiu”
Os vinhos portugueses têm ido cada vez mais longe. O  crescimento das exportações foi
grande em 2020 e 2021 vai pelo mesmo caminho. O  retrato é feito ao i pelo presidente da
Vini Portugal.

7/25



8/25



9/25



 

10/25



JORNAL DO ALGARVE

18/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ENTREVISTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO PRUDÊNCIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Desemprego no Algarve cai abaixo da média nacional
Delegada Regional do IEFP sublinha que queda ocorre pela primeira vez desde 2019
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PÚBLICO

18/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • INICIATIVAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANDRÉ BORGES VIEIRA

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Desenha-se um hotel no Douro com olho nos “vistos gold”
O empreendimento turístico está projectado para os terrenos da antiga fábrica Milnorte,
na Régua
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PORTIMÃO JORNAL

18/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • A FRASE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

A partir do momento em que tivermos uma ligação que já vem
do centro da Europa e puder ligar ao Algarve, e com o número
crescente de turistas e passageiros que escolhem de forma
crescente a ferrovia como meio de transporte, dá para perceber
os ganhos que o Algarve terá”
Por: Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas e da Habitação
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ALGARVE RESIDENT

18/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Former Algarve tourism boss challenges Elidérico Viegas for
AHETA leadership
Hélder Martins, former president of the Algarve tourism board (RT A), has announced his
bid for the presidency of the Algarve hoteliers association (AHETA)
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BARLAVENTO

17/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Helder Martins é candidato a presidente da AHETA
Afirmar a associação, a recuperação pós-pandemia e em cenário Brexit são os principais
desafios
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JORNAL DO ALGARVE

18/11/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Hélder Martins quer ser presidente da AHETA
Hélder Martins, antigo presidente da RT A – Região de T urismo do Algarve, será candidato
a presidente da direção da AHET A - Associação dos Hotéis e Empreendimentos T urísticos
do Algarve, foi anunciado por fonte ligada ao próprio
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SIC

17/11/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 153705

REACH: -1

O turismo ainda está longe do que era antes da pandemia, o que
significa um rombo na entrada de dinheiro no país
O turismo ainda está longe do que era antes da pandemia, o que significa um rombo na
entrada de dinheiro no país

O turismo ainda está longe do que era antes da pandemia, o que significa um rombo na entrada de
dinheiro no país
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TVI24

17/11/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 67113

REACH: -1

Na retoma do turismo, o aumento das dormidas no Algarve
continua longe dos números registados em 2019 antes da
pandemia
Na retoma do turismo, o aumento das dormidas no Algarve continua longe dos números
registados em 2019 antes da pandemia

Na retoma do turismo, o aumento das dormidas no Algarve continua longe dos números registados em
2019 antes da pandemia. Nos meses de Verão foi o mercado interno registou a maior subida. Em pleno
mês de Novembro, numa altura em que encerram 40% das unidades hoteleiras a sul, o mercado
externo continua a escolher o Algarve como destino, o bom tempo, o preço e a proximidade são fatores
que pesam. E o okay to far away costumávamos falar também do mundo. O economista Madrid e nem
sei como é que o também Fábio era esse, se não é isso, isso foi um falhanço e o aumento da procura de
estrangeiros tem a ver com o levantamento das restrições a nível dos países de origem, portanto, isso
teve um impacto direto no aumento da procura do mercado . britânico. Os irlandeses também estamos
com com muitos suíços. Mas foi o mercado interno que registou a maior subida nos meses de Verão,
este hotel na baixa de Albufeira, que encerrou portas em Novembro do ano passado está agora com
taxas de ocupação de 70% e se as unidades de alojamento turístico registaram 5,6 milhões de dormidas
em Setembro. Este município foi o que mais cresceu. Até Agosto, portanto, foi um ano horrível,
portanto, praticamente tivemos fechados quebras muito semelhante a 2020. Agora Agosto já que se
começou a sentir alguma coisa, nós temos praticamente muito próximo já de 2019. Temos estado a
sentir um Pick up de reservas a médio e médio prazo. Quando fala médio prazo, falta a Abril para Maio já
muito parecido. A A 2019 agora em Novembro, estamos praticamente cheia, estamos hotel, está agora
em Novembro zona de Albufeira, como se sabe foi aquela que tinha. Descido mais atendendo a que as
grandes quebras que se verificaram nos anos em que, no ano anterior e se também este ano foi do
mercado britânico e, portanto, é aquela que também é que regista maior percentagem de aumento. As
dormidas em alojamento turístico subiram 58% em Setembro. O Algarve contribuiu para mais de
metade dessa percentagem. Os números estão ainda longe dos observados em 2019, mas os hoteleiros
esperam ter na Páscoa do próximo ano a tão desejada retoma.
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TVI

17/11/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

Na retoma do turismo, o aumento das dormidas no Algarve
continua longe dos números registados em 2019 antes da
pandemia
Na retoma do turismo, o aumento das dormidas no Algarve continua longe dos números
registados em 2019 antes da pandemia

Na retoma do turismo, o aumento das dormidas no Algarve continua longe dos números registados em
2019 antes da pandemia. Nos meses de Verão foi o mercado interno registou a maior subida. Em pleno
mês de Novembro, numa altura em que encerram 40% das unidades hoteleiras a sul, o mercado
externo continua a escolher o Algarve como destino, o bom tempo, o preço e a proximidade são fatores
que pesam. O Óquei, sobretudo fora além dos tribunais aos quais também o mundo. O economista Maria
Silva, como é que ela o homem February ex, se não é isso, isso foi um falhanço e o aumento da procura
de estrangeiros tem a ver com o levantamento das restrições a nível dos países de origem, portanto,
isso teve um impacto. Direto no aumento da procura do mercado . britânico. Os irlandeses também
estamos com com muitos suíços. Mas foi o mercado interno que registou a maior subida nos meses de
Verão. Este hotel na baixa de Albufeira, que encerrou portas em Novembro do ano passado está agora
com taxas de ocupação de 70%. E se as unidades de alojamento turístico registaram 5,6 milhões de
dormidas em Setembro. Este município foi o que mais cresceu. Até Agosto, portanto, foi um ano
horrível, portanto, praticamente tivemos fechados quebras muito semelhante a 2020. Agora Agosto já
que se começou a sentir alguma coisa, nós temos praticamente muito próximo já de 2019. Temos
estado a sentir um Pick up de reservas a médio e médio prazo quando fala médio prazo, falta Abril para
Maio já muito parecido. A A 2019 agora em Novembro, estamos praticamente cheias, nós temos outros
que agora devemos zona de Albufeira como se sabe foi aquela que tinha. Descido mais atendendo a que
as grandes quebras que se verificaram nos anos em que, no ano anterior e se também este ano foi do
mercado britânico e, portanto, é aquela que também é que regista maior percentagem de aumento. As
dormidas em alojamento turístico subiram 58% em Setembro. O Algarve contribuiu para mais de
metade dessa percentagem. Os números estão ainda longe dos observados em 2019, mas os hoteleiros
esperam ter na Páscoa do próximo ano a tão desejada retoma.
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