
DN

04/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 40

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 822.50

REACH: 4100

Rita Marques: “Vamos ver se salvamos a Páscoa de 2022”
Secretária de Estado lembrou os “impactos brutais” da covid-19 no setor, mas mostrou-
se cautelosa quanto ao futuro próximo
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EXPRESSO DO
ORIENTE

05/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2455

REACH: -1

Carlos Moedas é o novo presidente do Turismo de Lisboa - Jornal
Expresso do Oriente
O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, é o novo presidente da
Direcção da Associ

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, é o novo presidente da Direcção da
Associação Turismo de Lisboa (ATL). A cerimónia de tomada de posse decorreu no dia 3 de Dezembro,
no Pátio da Galé.

Durante a sua intervenção, Carlos Moedas falou sobre o setor do Turismo que, antes da pandemia,
representava 27% do PIB e 40% do emprego na cidade de Lisboa e agora enfrenta desafios no quadro
de uma progressiva retoma, no entanto, deixou a garantia de reforço do apoio aos empresários e
comerciantes e a promessa de apostar mais em “planeamento, em antecipação e prevenção” porque,
conforme afirmou “a economia da cidade não pode voltar a fechar”.

Leia o discurso completo AQUI.
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CORREIO DA MANHÃ

05/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 47

PROGRAMA • DISCURSO DIRETO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

“ESPERAMOS AUMENTO DE TURISTAS PORTUGUESES”
Elidérico Viegas, representante dos hoteleiros no Algarve, sobre perspetiva para Fim de
Ano
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SIC

05/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 153705

REACH: -1

Os hoteleiros do Algarve pensam regressar no final do ano às
taxas de ocupação de 2019
Os hoteleiros do Algarve pensam regressar no final do ano às taxas de ocupação de 2019

Os hoteleiros do Algarve pensam regressar no final do ano às taxas de ocupação de 2019
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CORREIO DA MANHÃ

06/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

Autarquias mantêm poder de veto da obra
Proposta do Governo para ultrapassar chumbo da infraestrutura no Montijo caducou
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JORNAL DE NOTÍCIAS

06/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Bruxelas avisa que há penalizações no PRR por má gestão
Finanças prestam informação pobre sobre empresas públicas. Balanços trimestrais por
divulgar desde 2018

7/38



8/38



JORNAL I

06/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Economia. Crescimento ameaçado com as novas restrições
Especialistas ouvidos pelo i acreditam que restrições podem trazer problemas a vários
setores e, consequentemente, à economia. Mas não afastam continuidade do
crescimento, apesar de não ser tão expressivo.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

06/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Taxa de carbono rende 4 milhões no verão
As companhias transferiram para o regulador da aviação civil durante os meses de julho,
agosto e setembro um total de quase 3,9 milhões de euros, que cobraram de taxa de
carbono aos passageiros do transporte aéreo
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DN

05/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8488

REACH: 81591

″TAP parece ter desistido desta parte do país″, acusa Turismo do
Norte
"Perante o que parece ser o menosprezo da T AP pela região", o T urismo do Porto e
Norte reclama recursos para atraiar mais companhias para o aeroporto Francisco Sá
Carneiro.

O Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) reclamou este sábado recursos para ajudar a atrair ao
Aeroporto Francisco Sá Carneiro companhias aéreas "que verdadeiramente reconheçam o valor deste
território", excluindo a TAP, que "parece ter desistido" da região.

"Perante o que parece ser o menosprezo da TAP pela região, o Turismo do Porto e Norte reclama
recursos para apoiar o aeroporto [Sá Carneiro, na Maia] e, por essa via, as regiões Norte e Centro de
Portugal na atração de companhias aéreas que verdadeiramente reconheçam o valor deste território e
que já demonstraram interesse em operar no destino", afirma a entidade turística.

A infraestrutura aeroportuária do Grande Porto opera atualmente a 70% valores que registava no
período pré-pandémico, mas só um em cada 10 passageiros dos voos de e para o Porto recorrem aos
serviços da TAP, refere.

"A companhia de bandeira do país, paga por todos os portugueses, não trata todas as regiões por igual e
o progressivo esvaziamento da sua operacionalidade no Aeroporto Francisco Sá Carneiro é para nós
totalmente incompreensível", comentou, a propósito, o presidente do TPNP, Luís Pedro Martins.

Do plano de apoio da entidade regional de turismo a companhias aéreas "muito tem sido feito, mas a
verdade é que na hora de captar o mercado de aviação, que é decisivo para a retoma do destino, os
nossos recursos financeiros são manifestamente insuficientes", queixou-se Luís Pedro Martins,
sublinhando que este cenário é "consideravelmente mais grave" quando o alvo são as companhias
aéreas de longo curso.

Estas iniciativas, enfatizou, "reclamam recursos financeiros" e a região "precisa de ser ressarcida da
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inoperacionalidade da TAP, que parece ter desistido desta parte do país".

Ao contrário, alega, a ANA Aeroportos tem investido no Aeroporto Sá Carneiro e em novembro concluiu
a ampliação do 'taxiway', acrescentando 1.300 metros de pista e um desvio para permitir melhor
sequência de descolagens e uma saída rápida da pista de 300 metros.

"Um investimento forte num aeroporto sucessivamente premiado e de reconhecida qualidade, mas que
não parece dizer nada apenas à TAP, uma vez que o mesmo não se passa com outras companhias",
realçou o responsável.

A rentabilidade da operação no Aeroporto do Porto, assinalou, "é visível na recetividade das companhias
aéreas que apostam na área de influência deste aeroporto, e que têm progressivamente retomado a
operação, em contraciclo com aquilo que se passa com a TAP".

A programação de voos até março de 2022 das 19 companhias que operam atualmente no Aeroporto
Sá Carneiro cobre 21 mercados potenciais e mais de uma centena de rotas, sendo "fundamental", na
leitura do TPNP, que se retomem ligações de longo curso para destinos como Brasil, Estados Unidos e
Canadá, bem como Ásia e Pacífico.

"Para este objetivo torna-se cada vez mais evidente que não podemos contar com a TAP", que,
segundo o TPNP, tem actualmente apenas sete rotas do Porto cobrindo o mercado internacional.

No terceiro trimestre de 2021, a TAP duplicou, para 10%, a sua quota de mercado" no Porto em número
de passageiros transportados, segundo números da autoridade aeronáutica.

"Esta duplicação mostra um crescimento que se espera que continue", comentou logo a TAP,
acrescentando que continua a ser a companhia que "oferece mais voos intercontinentais diretos do Porto
para destinos no Brasil e Estados Unidos", ainda que já não detenha a liderança do transporte aéreo
de/para o Aeroporto Sá Carneiro.

A TAP referiu ainda tratar-se de uma companhia com um modelo de negócios de "'hub and spoke'", onde
60% dos seus passageiros fazem em Lisboa a ligação entre voos que não têm como destino Portugal.
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VISÃO

05/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

Arábia Saudita quer plano para fortalecer a Organização Mundial
do Turismo
A Arábia Saudita, que com Espanha vai liderar um grupo de trabalho da Organização
Mundial do T urismo (OMT ), defendeu hoje que esta organização é "fraca" e precisa de
um plano para ser mais forte, resiliente e sustentável

O ministro saudita do Turismo, Ahmed Al Khateeb, em entrevista à agência de notícias espanhola Efe,
defendeu que a OMT “não é forte, não é como a Unesco”, outra das agências especializadas das Nações
Unidas. “Se quisermos que o seja, sem um plano claro, não vamos conseguir”, defendeu.

O governante lembrou que o transporte aéreo e a hotelaria, do setor do turismo, foram em todo o
mundo os mais afetados pela pandemia da covid-19, defendendo haver necessidade de uma
organização forte para liderar uma recuperação.

Fortalecer a organização vai exigir, segundo o ministro, uma grande coordenação e cooperação
internacional que “esteve ausente durante grande parte dos últimos dois anos”, e tornar mais eficientes e
transparentes os métodos de trabalho para garantir benefícios reais e mensuráveis ?aos Estados
membros.

Ahmed Al Khateeb disse que foi a iniciativa saudita de traçar um plano de fortalecimento da organização
que levou Estados membros a solicitar a transferência da sede da OMT de Madrid para Riad, capital da
Arábia Saudita, e que se se reuniu nos últimos oito meses com os homólogos de mais de 100 países.

Mas a ideia da mudança da sede não partiu do governo saudita, garantiu, mas dos países que
entenderam que tê-la em Riad facilitaria a supervisão do desenvolvimento do plano em causa.

Quando o governo espanhol rejeitou a proposta de transferência da sede, os dois países concordaram
em trabalhar juntos na proposta saudita, para apresentá-la à assembleia geral, que acaba de aprová-la.

O grupo, no qual todas as regiões estarão representadas, desenvolverá a estratégia da OMT para os
próximos quatro anos, que apresentará ao seu conselho executivo dentro de três meses após o início
dos trabalhos.

VP // JNM
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VISÃO

04/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 27000

Turismo do Norte pede recursos para atrair mais voos ao Porto
mas exclui a TAP
O T urismo do Porto e Norte de Portugal (T PNP) reclamou hoje recursos para ajudar a
atrair ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro companhias aéreas "que verdadeiramente
reconheçam o valor deste território", excluindo a T AP, que "parece ter desistido" da
região

“Perante o que parece ser o menosprezo da TAP pela região, o Turismo do Porto e Norte reclama
recursos para apoiar o aeroporto [Sá Carneiro, na Maia] e, por essa via, as regiões Norte e Centro de
Portugal na atração de companhias aéreas que verdadeiramente reconheçam o valor deste território e
que já demonstraram interesse em operar no destino”, afirma a entidade turística.

A infraestrutura aeroportuária do Grande Porto opera atualmente a 70% valores que registava no
período pré-pandémico, mas só um em cada 10 passageiros dos voos de e para o Porto recorrem aos
serviços da TAP, refere.

“A companhia de bandeira do país, paga por todos os portugueses, não trata todas as regiões por igual e
o progressivo esvaziamento da sua operacionalidade no Aeroporto Francisco Sá Carneiro é para nós
totalmente incompreensível”, comentou, a propósito, o presidente do TPNP, Luís Pedro Martins.

Do plano de apoio da entidade regional de turismo a companhias aéreas “muito tem sido feito, mas a
verdade é que na hora de captar o mercado de aviação, que é decisivo para a retoma do destino, os
nossos recursos financeiros são manifestamente insuficientes”, queixou-se Luís Pedro Martins,
sublinhando que este cenário é “consideravelmente mais grave” quando o alvo são as companhias
aéreas de longo curso.

Estas iniciativas, enfatizou, “reclamam recursos financeiros” e a região “precisa de ser ressarcida da
inoperacionalidade da TAP, que parece ter desistido desta parte do país”.

Ao contrário, alega, a ANA Aeroportos tem investido no Aeroporto Sá Carneiro e em novembro concluiu
a ampliação do ‘taxiway’, acrescentando 1.300 metros de pista e um desvio para permitir melhor
sequência de descolagens e uma saída rápida da pista de 300 metros.

“Um investimento forte num aeroporto sucessivamente premiado e de reconhecida qualidade, mas que
não parece dizer nada apenas à TAP, uma vez que o mesmo não se passa com outras companhias”,
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realçou o responsável.

A rentabilidade da operação no Aeroporto do Porto, assinalou, “é visível na recetividade das companhias
aéreas que apostam na área de influência deste aeroporto, e que têm progressivamente retomado a
operação, em contraciclo com aquilo que se passa com a TAP”.

A programação de voos até março de 2022 das 19 companhias que operaram atualmente no Aeroporto
Sá Carneiro cobre 21 mercados potenciais e mais de uma centena de rotas, sendo “fundamental”, na
leitura do TPNP, que se retomem ligações de longo curso para destinos como Brasil, Estados Unidos e
Canadá, bem como Ásia e Pacífico.

“Para este objetivo torna-se cada vez mais evidente que não podemos contar com a TAP”, que,
segundo o TPNP, tem actualmente apenas sete rotas do Porto cobrindo o mercado internacional.

No terceiro trimestre de 2021, a TAP duplicou, para 10%, a sua quota de mercado” no Porto em número
de passageiros transportados, segundo números da autoridade aeronáutica.

“Esta duplicação mostra um crescimento que se espera que continue”, comentou logo a TAP,
acrescentando que continua a ser a companhia que “oferece mais voos intercontinentais diretos do Porto
para destinos no Brasil e Estados Unidos”, ainda que já não detenha a liderança do transporte aéreo
de/para o Aeroporto Sá Carneiro.

A TAP referiu ainda tratar-se de uma companhia com um modelo de negócios de “‘hub and spoke'”, onde
60% dos seus passageiros fazem em Lisboa a ligação entre voos que não têm como destino Portugal.

JGJ (SPYC) // JNM
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JORNAL SOL

04/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • DANIELA SOARES

FERREIRA

FAV: 4

AVE: € 1960

REACH: 27000

NERVOS À FLOR DA PELE COM NOVAS REGRAS
Certificados de vacinação e testes à covid já fazem parte do dia-a-dia dos portugueses.
Empresários queixam-se e há quem receie pelo seu futuro devido aos cancelamentos de
‘última hora’.
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A VOZ DO @LGARVE

04/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Municípios do Algarve não promovem festas de Passagem de Ano
A decisão dos municípios do Algarve foi consensualizada em sede de Reunião do Conselho
Intermunicipal da AMAL. Os autarcas consideram não estar reunidas as condições para
permitir a realização de espetáculos na Passagem de Ano.

No contexto de pandemia que atualmente se vive, e atendendo à recente evolução epidemiológica, os
Municípios do Algarve deliberaram, na reunião do Conselho que se realizou hoje, dia 3, na Câmara
Municipal de São Brás de Alportel, não realizar os espetáculos e festas de Passagem de Ano nos
concelhos da região.

Mesmo que estas iniciativas fossem de realização ao ar livre, teriam que obedecer a um conjunto de
orientações da DGS que os autarcas afirmam não haver condições para serem cumpridas, uma vez que
implicam uma grande concentração de pessoas. Quanto ao Fogo-de-Artifício, alguns autarcas irão
manter essa tradição, sendo que outros decidiram não avançar uma vez que podem promover
aglomeração de pessoas. Por esta razão também foram canceladas várias iniciativas que integravam a
programação de Natal.

Conscientes de que esta decisão poderá trazer constrangimentos aos empresários e comerciantes da
região, defendem que, nesta altura, o foco deverá estar centrado na proteção da saúde e bem-estar da
população do Algarve, razão pela qual a Comunidade Intermunicipal do Algarve apela, uma vez mais,
para que continuem a ser cumpridas as recomendações da Direção-Geral da Saúde.

Recorde-se que, de acordo com o já anunciado pelo Governo, todo o país se encontra, até dia 20 de
março de 2022, em Estado de Calamidade.
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EXPRESSO

04/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 85612

Alguns hotéis da Serra da Estrela com lotação esgotada para a
passagem de ano
Vários hotéis na zona da Serra da Estrela têm lotação esgotada e confiam em regras de
higiene e segurança para que a pandemia não afete o negócio

Com o Natal e a passagem de ano a aproximarem-se, as reservas nos hotéis na Serra da Estrela
confirmam o ponto mais alto de Portugal continental como um dos principais destinos desta época,
havendo hotéis que já têm lotação esgotada.

Um dos primeiros hotéis a esgotar foi o H2otel, em Unhais da Serra, Covilhã, que tem 90 quartos e cujo
programa especial de fim de ano abrange três noites, com um preço médio de 980.

"Estamos esgotados desde outubro, quer para o Natal, quer para a passagem de ano. E isso não nos
surpreende, dado que esta é uma oferta diferenciadora, que conquista os clientes de um ano para o
outro", disse à agência Lusa Luís Veiga, administrador do grupo Natura IMB Hotels.

Igualmente esgotado está o Puralã, na Covilhã, que pertence ao mesmo grupo e cujo programa de
passagem de ano custava 390 euros por pessoa.

Nas restantes unidades do grupo as reservas também decorrem "a bom ritmo", estando com valores
semelhantes aos registados pré-pandemia, designadamente no Sport Hotel Covilhã, que, mesmo sem
programa especial, já está a 90% para a passagem do ano.

Por seu turno, o Lusitânia, na Guarda, já tem o Natal fechado. Para a passagem do ano, as reservas já
estão a 80%, sendo que a expectativa é a de que venha a esgotar.
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"Estamos com números semelhantes aos de 2019 e, portanto, esperamos que tudo se mantenha,
mesmo com as restrições que têm surgido face à covid-19, até porque os nossos hotéis têm um
protocolo de segurança muito rigoroso e a garantia de que temos quase 100% dos funcionários
vacinados", explicou.

Lotação esgotada é também a expectativa para o Hotel Luna Serra da Estrela, onde o programa especial
de duas noites para o 'réveillon' pode variar entre os 500 e os 1.200 euros por pessoa.

Este ano, o hotel optou por uma estratégia de vendas faseadas, que permite às pessoas terem mais
tempo para se organizar, mas as reservas para os últimos dias do ano já ultrapassam os 70% e o
histórico leva a crer que todos quartos fiquem ocupados antes da ceia de Natal ou do dia 31 de
dezembro.

"Estamos a contar ficar completos e acreditamos que vamos ter uma época festiva com a serra vestida
de branco, porque a neve já começou a cair e as previsões para as próximas semanas indicam que vai
continuar", apontou Carlos Santos, diretor desta unidade que fica no coração da Serra da Estrela.

Este responsável também não espera que as novas regras relativas à prevenção da covid-19 tenham
impacto na procura, até porque estão em linha com os procedimentos que o hotel já estava a seguir.

Criada a partir da recuperação do antigo Sanatório dos Ferroviários, a Pousada Serra da Estrela, do
grupo Pestana, tem ofertas especiais para o Natal, com jantar de consoada e almoço de Natal, e
apresenta um programa de três noites para a passagem do ano, que custa 899 euros para duas pessoas
em quarto duplo, estando as reservas a correr dentro das expectativas.

"O número de reservas está muito próximo do ano de 2019 e, apesar de ter havido esporadicamente
alguns cancelamentos como reação às medidas entretanto apresentadas, as mesmas foram
imediatamente compensadas por novas reservas", apontou o grupo Pestana, em resposta à agência
Lusa.

Noutra das principais portas de entrada da Serra da Estrela está o Vila Galé Serra da Estrela (Manteigas),
que já não tem nenhum quarto para reservar, segundo informação dada pelo hotel.

No Hotel Eurosol Seia Camelo, ainda é possível fazer reservas quer para o Natal, quer para a passagem
do ano.

Este ano o hotel só vai trabalhar com alojamento e pequeno-almoço e as reservas estão a chegar mais
lentamente, estando a taxa de ocupação para a passagem de ano a rondar os 75%, explicou o diretor
daquela unidade, Miguel Camelo.
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EXPRESSO

04/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 85612

Covid-19. Ómicron transmitida pelo ar num corredor de hotel
Infeção aconteceu no início de novembro, em Hong Kong, entre dois hóspedes vacinados
e sem qualquer tipo de contacto. Autores alertam ainda para testes PCR falsos-negativos

Um artigo pré-publicado na sexta-feira pelo Centro de Controlo de Doenças (CDC), EUA, revela que
investigadores da Universidade de Hong Kong, na China, admitem que a nova variante do coronavírus
pandémico Ómicron pode ser transmitida simplesmente pelo ar, a quem passa. A sustentar a ideia está a
análise detalhada do que se sabe agora ter sido o primeiro caso de infeção pela nova variante em Hong
Kong, no início de novembro.

O contágio aconteceu num hotel da cidade e os investigadores – liderados por Haogao Gu, especialista
em bioinformática e evolução viral - puderam, por isso, analisar todas as imagens da estada dos dois
hóspedes gravadas pelas câmaras de segurança. Os homens estavam hospedados para cumprimento da
quarentena obrigatória após a entrada no território e não tiveram nenhum contacto. Estavam ambos
vacinados com duas doses da Pfizer. Os autores da investigação ao sucedido afirmam: “O contágio
sugere a transmissão apesar das medidas rigorosas de quarentena.”

No artigo publicado pelo CDC, os investigadores chineses revelam os dados recolhidos. O primeiro
hóspede chegou a 10 de novembro do Canadá e o segundo um dia depois, vindo da África do Sul.
Ambos tinham dupla vacinação: o primeiro estava a dias de fazer seis meses após a segunda toma e o
segundo no quinto mês de imunização. Os dois homens tinham teste PCR negativo nas 72 horas prévias
à chegada ao aeroporto de Hong Kong, tendo sido instalados em quartos no mesmo corredor de hotel
para quarentena.

Sempre sem sintomas da infeção, os dois viajantes viram a sua situação mudar logo nos dias seguintes.
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O segundo hóspede testou positivo dois dias depois, a 13, tendo sido transferido para o hospital e
isolado. No dia 17, sete dias após a chegada, o primeiro hóspede manifestou sintomas ligeiros e no dia
seguinte, a 18, o teste revelou que estava infetado. O procedimento foi igual, internamento hospitalar e
isolamento. Nos quartos próximos, nenhuma das 12 pessoas foi infetada, assim como nenhum
funcionário, como mostraram os “repetidos testes”.

A análise retrospetiva do caso “confirma que nenhum dos doentes saiu do quarto durante a quarentena.
Nada foi partilhado entre os dois quartos e ninguém entrou. A única vez em que os dois hóspedes em
quarentena abriram a porta dos quartos foi para recolher comida, que tinha imediatamente sido colocada
junto à porta”, afirmam os investigadores. “O único outro momento em que terão aberto a porta terá
sido para a realização do teste PCR, feito em períodos de três dias. Contudo, como os hóspedes
chegaram com um dia de diferença, é pouco provável que tenham sido testados no mesmo dia”,
sublinham.

A informação recolhida leva os autores a duas conclusões. A primeira: “A transmissão pelo ar através do
corredor é a forma mais provável de transmissão.” A segunda: “O número de mutações encontrado na
Spike da variante Ómicron não tem precedentes quando comparado com as outras mutações, o que
leva a que existam falsos-negativos em alguns testes RT-PCR específicos para o gene S.”
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DINHEIRO VIVO

04/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

REESTRUTURAÇÃO Um ano depois, TAP sem luz verde e ainda a
sentir efeitos da pandemia
No final de 2020, o governo enviou para Bruxelas o plano de reestruturação da T AP. Sete
meses depois, a Comissão Europeia lançou uma investigação ao plano. Passado um ano, o
executivo diz que a companhia já “iniciou o processo de recuperação”, estando
“atualmente a operar a 80% do registado em 2019” e tem uma gestão “entregue a
profissionais”.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

04/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA SANTOS PEREIRA

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

“Não vale a pena termos um aeroporto” sem TAP
Ministro da Economia diz que deixar a T AP morrer “seria uma perda muito grande, de
que nos arrependeríamos”
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EXPRESSO

04/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2555

REACH: 58000

AEROPORTOS PORTUGUESES EM MODO DE PAN DEMIA
O controlo apertado nos aeroportos nacionais já deu frutos.
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SIC NOTÍCIAS

04/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Golf Report
Golf Report

Golf Report
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JORNAL DO ALGARVE

03/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOANA PINHEIRO

RODRIGUES

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: -1

Castro Marim promove concurso para mil camas turísticas no
concelho
A Câmara Municipal de Castro Marim quer valorizar a zona interior do concelho através
da construção de um Núcleo de Desenvolvimento T urístico (NDT ) na Unidade T erritorial
do Baixo Guadiana, com a capacidade máxima de alojamento de 1000 camas

A ocupação das 1000 camas atribuídas ao município de Castro Marim para a Unidade Territorial Litoral do
Baixo Guadiana, pelo Plano Regional de Ordenamento do Território (PROT) do Algarve, está agora em
concurso público (SaphetyGov), e poderá incluir diversas modalidades de alojamento, serviços e
equipamentos desportivos, culturais e de lazer.

A valorização e sustentabilidade ambiental é o critério de avaliação mais valorizado nas propostas
(40%), prendendo-se os restantes com a qualificação urbanística (30%) o desenvolvimento económico
e social (30%). Os projetos devem integrar os valores naturais e ecológicos do território Baixo
Guadiana, investindo nas oportunidades que decorram da localização do investimento, mas assegurando
o respeito pela fauna e flora locais, pela água, atmosfera, solo, energia, paisagem ou património cultural.

Todo o procedimento decorre de acordo com as condições e especificações previstas no Plano Regional
de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve) e no Regulamento do Plano Diretor Municipal
(PDM) de Castro Marim.
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https://jornaldoalgarve.pt/tag/castro-marim/
https://cm-castromarim.pt/site/


POSTAL

03/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Está a nascer em Loulé um resort sustentável inspirado em aldeia
algarvia
O Ombria Resort pretende oferece uma filosofia de vida que convida a viver de forma
desacelerada e a usufruir do que de melhor a natureza tem para oferecer

O Ombria Resort, um projeto de imobiliário de luxo localizado em Loulé, foi idealizado em
harmonia com a natureza. É pioneiro de uma nova geração de resorts de baixa densidade, em
que a sustentabilidade, o apoio ao meio ambiente e à comunidade local são prioridades. O
arquiteto inspirou-se na aldeia algarvia.

Segundo explica em comunicado, "o Ombria Resort pretende oferece uma filosofia de vida que convida a
viver de forma desacelerada e a usufruir do que de melhor a natureza tem para oferecer".

No Ombria Resort, do grupo finlandês Pontos, com abertura prevista para o segundo semestre de 2022,
promove-se "a autenticidade local, a ligação a` natureza, com forte consciência ambiental. Aqui, o
verdadeiro luxo é o tempo para apreciar os momentos em família, a natureza, os amigos, identificar a
beleza e a qualidade das coisas simples".

Inserido em 153 hectares de natureza em estado puro, por entre serras e colinas suaves, ribeiras e
florestas de árvores exuberantes, o Ombria Resort reúne o melhor do campo, a proximidade ao litoral e
as ligações com o exterior. Localizado no interior do Algarve, a 7 km a norte de Loulé e a 20 km das
praias e do aeroporto de Faro é o destino ideal para viver o Algarve muito para além do verão. O Ombria
Resort é um destino para todo o ano ou como desfrutar do Algarve em grande parte do ano.

O conceito e design de baixa densidade, a utilização das técnicas da arquitetura bioclimática para
aproveitar melhor as condições climáticas, o uso de fontes de energias renováveis, a certificação
energética e ambiental e o respeito pelo meio ambiente e a tradição local são os princípios fundamentais
do Ombria Resort.

Uma aldeia algarvia como inspiração

Com um índice de construção de apenas 3,5% de área - o que o torna num dos empreendimentos com
mais baixa densidade de construção na Europa – tem como imagem de marca a recriação de uma aldeia
algarvia no topo de uma das colinas, onde haverá lugar para a torre sineira e para uma grande praça,
que será o palco central de uma agenda de eventos que darão vida ao resort ao longo de todo o ano.

É isso mesmo que explica o arquiteto João Perloiro, do atelier de arquitetura Promontório, responsável
pelo projeto: “O conceito desenvolvido procura uma identidade baseada na recriação da imagem de uma
aldeia serrana do barrocal algarvio, simulando o seu crescimento natural ao longo do tempo, através da
sucessiva adição de pequenos edifícios, que se vão adaptando à morfologia e à topografia do lugar. A
colina do hotel do Ombria Resort assemelha-se ao aglomerado urbano de Querença, em que as
construções ladeiam a encosta, tirando partido das vistas e da exposição solar".

João Perloiro acrescenta que "a utilização de elementos decorativos, azulejos feitos à mão e chaminés
de terracota, bem como corrimões e balaustradas metálicas rendadas, introduzem uma diversidade e
riqueza no desenho que é ao mesmo tempo coeso e autêntico. Modestamente ornamental, inspira-se
no imaginário do regionalismo crítico dos pós-guerra de figuras como Fernand Pouillon, Rudolf Olgiati ou
Fernández del Amo, na tentativa de conciliar uma expressividade contemporânea com as inflexões
regionais trazidas pela cultura, paisagem e clima”.

No Ombria Resort, os vários edifícios que formam o conjunto do Hotel e Clube de Golfe partilham a
mesma linguagem arquitetónica baseada na evolução das casas populares algarvias para edifícios
contemporâneos, misturando os materiais e linguagens.
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Essas características são dadas, explica João Perloiro, “pela mesma expressão das arcadas e das
galerias, pelas diversas formas dos volumes das coberturas inclinadas e dos remates dos beirados, pelas
molduras dos vãos e dos cunhais, pela pedra dos muros e dos embasamentos, e todos os materiais de
construção e suas cores”. E acrescenta: “Esteticamente, os volumes simples de telhados de duas águas,
que constituem a maior parte do conjunto, são inspirados numa leitura da arquitetura vernacular das
aldeias do Algarve. O rés-do-chão, construído em betão pigmentado de cor semelhante à do solo
envolvente, numa técnica evocativa da taipa, reduz a perceção visual da altura de três para dois
andares”.

Para o arquiteto da Promontório foi também desafiante o facto de o resort se localizar no cume de uma
colina exposta a noroeste e sudeste. “A localização tornou o desenho desafiante, na medida em que
obrigou a conciliar o sistema de vistas com a otimização da exposição solar. O desenho proposto foi
morfologicamente concebido como uma aldeia em que um conjunto de volumes informais de dois e três
pisos se dissolve na paisagem adaptando-se suavemente aos contornos da topografia, em diferentes
socalcos", explica, acrescentando que "todo o sistema do hotel é baseado num “núcleo central” ao redor
de uma praça e uma torre sineira, que contém todos os serviços e equipamentos (receção, lobby,
restaurantes, bar, piscinas, áreas para reuniões), a partir de onde a pé ou de golf carts eléctricos, os
hóspedes irão aceder às diferentes unidades de alojamento, ficando os automóveis estacionados em
cave através de um serviço de valet parking”.

Por outro lado, o arquiteto também apostou na utilização de materiais regionais e nacionais, tais como
pedras, tijoleiras, rebocos, e isolamentos tendo em vista criar um elevado grau de sustentabilidade nos
processos de transporte e transformação.

O que vai ao encontro da filosofia de todo o projeto que pretende a criação de um novo destino de luxo
sustentável, promovendo e apoiando o interior do Algarve, contribuindo para a economia local,
valorizando a região e as tradições culturais, apoiando os artesãos locais e o seu conhecimento dos
materiais e das tradições.

Pode acompanhar a evolução da construção aqui.
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http://www.ombria.com/pt/evolucao-de-construcao-ombria-resort/


PRESSTUR

04/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 68

REACH: -1

João Fernandes reeleito presidente da Associação Turismo do
Algarve
João Fernandes, presidente da Região de T urismo do Algarve (RT A), foi reeleito para um
segundo mandato na presidência da Associação T urismo do Algarve (AT A), entidade que
promove a região nos mercados externos.

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), foi reeleito para um segundo
mandato na presidência da Associação Turismo do Algarve (ATA), entidade que promove a região nos
mercados externos.

A acompanhar João Fernandes na presidência da direcção que vai ficar em funções até 2024 estão a
ACRAL - Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, representada por Álvaro José Martins
Viegas, à frente da Assembleia Geral, e o Hotel Júpiter, representado por Luís Miguel Henriques da
Conceição Negrão Sequeira, à frente do Conselho Fiscal.

Citado em comunicado, João Fernandes afirmou estar "muito satisfeito com esta reeleição e com a
oportunidade de, juntamente com os meus colegas de direcção e com os profissionais da ATA, poder dar
continuidade ao projecto que iniciámos em 2018 e que se tem mostrado vencedor, mesmo durante um
dos períodos mais críticos que o sector do turismo já conheceu", alertando que "os próximos anos
continuarão a ser, certamente, tempos muito desafiantes e exigentes para o turismo do Algarve", mas
garantindo que tem "confiança que esta equipa irá saber manter o mesmo espírito combativo para
continuar a ultrapassar obstáculos".

 

Para a nova direcção, o futuro da promoção externa do Algarve passa pelo "reforço da aposta na
diversidade da oferta da região e pela consolidação do reconhecimento internacional do Algarve como
um destino turístico autêntico e de qualidade superior".

 

A estratégia vai continuar a passar pelo envolvimento dos diferentes agentes do sector, e das diferentes
zonas do Algarve, em torno deste objectivo comum.

 

As eleições decorreram com uma lista única com uma votação de 90 votos a favor, um nulo e um em
branco.
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OPÇÃO TURISMO

04/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

João Fernandes reeleito presidente da AT Algarve
João Fernandes, presidente da Região de T urismo do Algarve (RT A), foi agora
reconduzido para um segundo mandato na liderança da Associação T urismo do Algarve
(AT A), a entidade responsável pela promoção deste destino junto dos mercados
externos.

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), foi agora reconduzido para um
segundo mandato na liderança da Associação Turismo do Algarve (ATA), a entidade responsável pela
promoção deste destino junto dos mercados externos.

Às eleições para os novos órgãos sociais deste organismo concorreu uma lista única, marcada pela
representatividade dos vários agentes da indústria de turismo da região.

A acompanhar João Fernandes na presidência dos restantes órgãos da nova Direção, que ficará em
funções até 2024, estão a ACRAL, na presidência da Assembleia Geral, e o Hotel Júpiter, à frente do
Conselho Fiscal.

A votação foi expressiva, com 90 votos a favor, 1 voto nulo e 1 voto em branco.

Para a nova direção da ATA, o futuro da promoção externa da região passa pelo reforço da aposta na
diversidade da oferta da região e pela consolidação do reconhecimento internacional do Algarve como
um destino turístico autêntico e de qualidade superior.

O sucesso desta estratégia continuará a passar pelo envolvimento dos vários agentes do sector de
turismo da região em torno deste objectivo comum, sendo assegurada uma cobertura territorial de toda
a região através dos contributos de todas as empresas, do sotavento ao barlavento algarvio.
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SUL INFORMAÇÃO

03/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 690

REACH: -1

João Fernandes reeleito como presidente da Associação Turismo
do Algarve
«Os próximos anos continuarão a ser, certamente, tempos muito desafiantes e exigentes
para o turismo do Algarve»

 

João Fernandes foi reeleito esta quinta-feira, 2 de Dezembro, para um segundo mandato como
presidente da Associação Turismo do Algarve (ATA).

Às eleições para os novos órgãos sociais deste organismo concorreu uma lista única, com vários
agentes da indústria de turismo da região.

A acompanhar João Fernandes na presidência dos restantes órgãos da nova direção, que ficará em
funções até 2024, estão a ACRAL – Associação do Comércio e Serviços da Região do Algarve, à frente
da Assembleia Geral, e o Hotel Júpiter, à frente do Conselho Fiscal. A votação foi expressiva, com 90
votos a favor, 1 voto nulo e 1 voto em branco.

«Estou muito satisfeito com esta reeleição e com a oportunidade de, juntamente com os meus colegas
de direção e com os profissionais da ATA, poder dar continuidade ao projeto que iniciámos em 2018 e
que se tem mostrado vencedor, mesmo durante um dos períodos mais críticos que o setor do turismo
já conheceu», diz João Fernandes, que, além da ATA, também é presidente da Região de Turismo do
Algarve.

«Os próximos anos continuarão a ser, certamente, tempos muito desafiantes e exigentes para o turismo
do Algarve, mas tenho confiança de que esta equipa irá saber manter o mesmo espírito combativo para
continuar a ultrapassar obstáculos com sucesso, dedicação e muita criatividade», acrescenta.
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Para a nova direção da ATA, o futuro da promoção externa da região passa pelo reforço da aposta na
diversidade da oferta da região e pela consolidação do reconhecimento internacional do Algarve como
um destino turístico autêntico e de qualidade superior.

(Link)
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https://www.sulinformacao.pt/2021/12/joao-fernandes-reeleito-como-presidente-da-associacao-turismo-do-algarve/

