
JORNAL DE NOTÍCIAS

22/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Europa reforça medidas para travar ómicron
Para prevenir o aumento de casos e hospitalizações ligados à nova variante, países
adotam restrições às viagens, limites em festas e em lojas
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JORNAL DE NOTÍCIAS

22/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Certificados de vacinação válidos por nove meses
Comissão Europeia quer um período “claro e uniforme”
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JORNAL I

22/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

Passagem de ano. Restrições dão destaque ao turismo rural
Na região do Alentejo já é “quase impossível” encontrar algum lugar disponível em
turismo rural para a passagem de ano. Situação não muito diferente no Centro nem no
Algarve, em que esta opção pode ser uma alternativa
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JORNAL SOL

22/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4896

REACH: 11000

Passagem de ano. Restrições favorecem turismo rural
Na região do Alentejo já é 'quase impossível' encontrar algum lugar disponível em turismo
rural para a passagem de ano. Situação não muito diferente no Centro nem no Algarve,
em que esta opção pode ser uma alternativa. Mas se as medidas restritivas do início do
mês já fizeram estragos, estas poderão levar a ainda mais cancelamentos.

Com as novas medidas anunciadas pelo Governo esta terça-feira, o setor do turismo pode estar mais
limitado com a obrigatoriedade de teste negativo nos estabelecimentos turísticos e de alojamento local a
partir de dia 26. Quem pode ganhar mais com estas restrições é o turismo rural, que permite um tipo de
convívio mais restrito e isolado. É o caso do Alentejo, em que a passagem de ano já estava a ser
programada assim. Ao Nascer do SOL, Vítor Silva, presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo já tinha
garantido: “Está cheio”.

E, para este fim de ano, “as unidades hoteleiras e o turismo rural têm taxas de ocupação muito boas até
agora”.

As boas perspetivas, garante, estendem-se também ao Natal “porque há muitas unidades hoteleiras que
abrem para o Natal porque, às vezes, há famílias numerosas que vêm passar a consoada numa unidade
hoteleira e turismo rural”.

Um segmento que, aliás, principalmente na zona do litoral, está cheio. “Neste momento para a
passagem do ano é quase impossível encontrar algum sítio vazio. As unidades maiores têm mais
disponibilidade. As mais pequenas é quase impossível. Principalmente aquelas que servem o jantar ou
onde é possível cozinhar”.

No centro do país, Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, já tinha dito ao nosso
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jornal não ter dúvidas de que as medidas restritivas afetariam a época festiva. E os cancelamentos são
uma realidade. No entanto, nem tudo são más notícias. Apesar disso acredita que “é possível que este
período registe números mais positivos do que os do ano passado”.

Sobre zonas, Pedro Machado diz que só uma análise mais aprofundada o poderá dizer mas “há destinos
na região centro que se destacam pela positiva nas taxas de ocupação”. Falamos da sub-região Beiras e
Serra da Estrela que “apresentam taxas de ocupação assinaláveis, com a indicação de que muitas
unidades estão com a lotação esgotada, ou muito perto disso, para a passagem de ano”.

Ao i, o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, explica que esta tendência também está a
acontecer no Natal e no Ano Novo, apesar de ser uma tendência já de toda a pandemia. “Todos os
concelhos do Algarve com territórios do interior e sobretudo durante a pandemia – e nos territórios de
baixa densidade tem um especial apelo – conseguiram granjear uma procura crescente nomeadamente
os alojamentos locais e alojamentos de turismo rural tiveram um melhor desempenho do que as zonas
mais tradicionais de procura”, diz, acrescentando que “é um fenómeno desde o início da pandemia”.

Mas que acontece também nesta época festiva: “Também se vê não só no ano novo mas também no
Natal, famílias que prolongam a sua estadia durante as festas porque pretendem fazê-lo nesse ambiente
familiar e de forma mais privada e optam não só no interior mas também no litoral por moradias que
permitam esse ambiente de família, mais isolados”.

Sobre as novas medidas, que considera “equilibradas” para o setor do alojamento turístico, João
Fernandes pede especial atenção aos bares e discotecas: “Salientamos preocupação e esperemos que
estes apoios que foram anunciados cheguem rapidamente às empresas que encerram por um período
prolongado e fizeram já investimentos para poder ter portas abertas neste período que normalmente é
de grande procura e de receitas que permitiria colmatar o déficit acumulado”.

Quem mais pode perder Ao nosso jornal, os turismos de Lisboa e Porto e Norte já tinham garantido que
as medidas que tiveram início a 1 de dezembro afastaram pessoas e, agora, com medidas mais
apertadas, o desfecho poderá ser pior.

O mês de dezembro, que é o “balão de oxigénio para atravessar o inverno” como lhe chama Cristina
Siza Vieira, vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) já tinha admitido que,
com as medidas do início do mês, “a procura tem vindo a diminuir”.

A responsável já tinha dito ao Nascer do SOL que não contava que o Governo avançasse com novas
restrições mas viu as voltas trocadas esta terça-feira. É que já na semana não tinha dúvidas: Se o
Governo chegar a avançar com novas restrições, “estaremos perante uma situação muito complicada
para a hotelaria nacional”.

E acrescentava que há situações que são particularmente preocupantes como é o caso de no norte e no
Algarve, onde as Autoridades de Saúde Regionais Locais estão a desaconselhar a realização de eventos
que promovam a aglomeração de pessoas. “Este anúncio feito esta semana já começou a trazer
cancelamentos à hotelaria. Quer no Algarve, maior região turística nacional onde os cancelamentos, a
continuarem, trarão grandes prejuízos à economia da região e ao país, quer no norte”. A situação
poderá agora piorar.

Na capital, se o efeito negativo já era sentido antes, agora poderá ser pior. Vítor Costa, diretor geral da
Associação Turismo de Lisboa (ATL) e presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa
disse ao nosso jornal não ter dúvidas que “há um abrandamento da recuperação que se tem vindo a
sentir desde meados do verão, incluindo cancelamentos de reservas nos setores do alojamento e da
restauração, devido à última vaga da pandemia”.

Assumindo que esta não é uma consequência exclusiva das medidas impostas pelo nosso Governo, Vítor
Costa diz que “resulta também do clima geral nos mercados emissores europeus e das diversas
restrições adotadas pelos respetivos governos”.

Questionado sobre como está a taxa de ocupação na região para a altura da última noite do ano, Vítor
Costa diz que “estamos num processo de recuperação que se viu agora abrandar por ocasião da mais
recente vaga pandémica, que influenciou os mercados nacionais e internacionais”. Assim assim, há a
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esperança que 2021 tenha “um melhor desempenho face ao período homologo, estando certos de que
este permanece longe do desejável”.

Já no caso do Norte, Luís Pedro Martins, presidente do Turismo Porto e Norte, com os dados que
existem neste momento, é possível “acreditar que os índices de atividade turística no Natal e na
Passagem de Ano deste ano sejam superiores aos dados de 2020”.

No entanto, as restrições e a evolução da pandemia podem ser um problema. “Caso não tivesse surgido
esta nova variante, o desempenho do destino Porto e norte esperava-se francamente positivo”, disse o
responsável ao Nascer do SOL.

E garantiu que, de acordo com o feedback que vai tendo da hotelaria da região “tem verificado uma
oscilação no comportamento das reservas de alojamento, isto é, há cancelamentos, mas ao mesmo
tempo são feitas mais reservas”.
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TECNO HOTEL

22/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

A variante Ómicron está a pôr em causa o turismo europeu
Covid-19 parece um conto interminável. Há algumas semanas, praticamente ninguém
duvidava que a recuperação era um facto. Ler mais

O verão funcionou bem. Os feriados de  dezembro não foram maus principalmente para o setor hoteleiro
do interior. No entanto, a variante Ómicron está aqui e o país está novamente imerso numa nova  onda
víral. Quando é que isto vai acabar?

Já ninguém se aventura a responder a essa pergunta. Não há dúvida de que a vacina ajuda as pessoas
infetadas com esta nova variante a terem a doença menos grave mas mesmo assim sem isenção total
de risco, e é claro que ninguém está livre de apanhar o Ómicron.

Por isso, as férias de inverno começam a ser questionadas. O Governo  planeia aprovar medidas
restritivas mais poderosas para as próximas semanas e o sector está a ver como os cancelamentos
voltam a disparar, especialmente de países emissores tão importantes como o Reino Unido. Além disso,
exigir o certificado de vacinação e testes antes de entrar em bares e restaurantes é um procedimento
comum nos próximos tempos, assim como o fecho durante algum tempo.

Perante esta situação, o operador turístico jet2.com, um dos mais importantes do Reino Unido, cancelou
até 10 de janeiro todas as suas operações com Espanha, que incluem crianças dos 12 aos 15 anos. De
acordo com o CEHAT, o facto de pedir a vacina completa a menores britânicos reduziu as reservas deste
país em até 60% por semana. E é que esta medida afeta, especialmente, as Ilhas Canárias, um dos
destinos preferidos dos britânicos para passarem as suas férias de inverno.

Mas como está o resto da Europa a agir?

Após meses de livre circulação de adultos vacinados, os governos da UE começam a dificultar
unilateralmente a entrada de viajantes nos seus territórios; mesmo dentro do chamado Espaço
Schengen, isto é, a Europa sem fronteiras.

Por exemplo, a França proibiu as viagens turísticas de e para o Reino Unido, um dos países, como
dissemos, mais afetado pelo Ómicron. Isto levou a milhares de cancelamentos num país onde as férias
de inverno e o esqui também são uma marca. Sem contar com os milhares de britânicos que têm a sua
segunda residência no país francês.
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Na verdade, na semana passada, os bilhetes Londres-Paris esgotaram-se, uma vez que o encerramento
da fronteira ocorreu este sábado. Ainda assim, os cancelamentos na zona dos Alpes franceses têm sido
avassaladores. Para aquela região, as reservas dos britânicos equivalem a 50-60% de todas as reservas
contempladas para o Natal e o Ano Novo.

O Governo francês pediu aos seus cidadãos que agissem e “preenchessem o vazio” que deixaria a
ausência de turistas britânicos. O próprio ministro assumiu as consequências, afirmando saber que 15%
das receitas do sector hoteleiro nas regiões da neve provêm do Reino Unido. “Os franceses devem
mostrar agora por solidariedade”, disse.

PCR, certificados de vacinação e quarentenas

Os cientistas acreditam que a variante do Ómicron é mais contagiosa do que qualquer uma das variantes
anteriores. Além disso, como a OMS já referiu, as pessoas vacinadas ou as que já tiveram o COVID-19
não serão poupadas de contágio, nem das suas consequências, embora sejam mais suaves.

Da Comissão Europeia, é aconselhável solicitar um teste de PCR a todos os viajantes que chegam de
fora da UE a fim de proteger o espaço Schengen aberto. Alguns países, como a Itália, Portugal ou a
Grécia já necessitam deste teste antes de cruzarem as suas fronteiras. Além disso, estes três países
anunciaram que mesmo os viajantes europeus vacinados terão de apresentar um PCR negativo para
atravessarem a sua fronteira, juntando-se assim à Irlanda. Os não vacinados, além do teste, devem
manter a quarentena, apontam a partir de Itália.

Algo semelhante acontece na Suíça, outro destino de esqui, que requer que todos os viajantes,
vacinados ou não, apresentem um PCR negativo antes de entrarem, além de novos testes no quarto e
sétimo dia de estar no país. Por seu lado, a Áustria acaba de sair de um bloqueio nacional de três
semanas, enquanto outros países, como a Bélgica ou os Países Baixos, apenas exigem testes aos não
vacinados. Mesmo assim, o presidente holandês decidiu estabelecer um novo confinamento de 14 dias
para conter o vírus. E o Reino Unido pode tomar a mesma decisão.

Países nórdicos e Alemanha

Nos países nórdicos, estão também a ser aplicadas medidas restritivas: a Suécia impôs restrições aos
seus vizinhos (Noruega e Finlândia), exigindo um certificado de vacinação, um PCR negativo ou uma
superação da doença.

Por seu lado, a Finlândia exige que os viajantes do Reino Unido, da Noruega e da Dinamarca testem na
própria fronteira. Além disso, todos os viajantes de fora do espaço Schengen têm de apresentar um PCR
negativo antes de deixar o país.

Por último, a Alemanha fechou a sua fronteira aos viajantes do Reino Unido, a menos que residam na
Alemanha. Mas a Grã-Bretanha não é o único país que vetou a Alemanha: os viajantes da França,
Dinamarca, Noruega e Líbano também não poderão atravessar a sua fronteira. Tudo isto sem esquecer
que decidiram cancelar a ITB Berlim, a mais importante feira turística do país.

Em suma, a Europa volta a fechar-se à cal e à música por causa da variante Ómniron. Em Espanha,
essas medidas restritivas ainda não foram aplicadas, embora os problemas possam surgir no momento
em que os países emissores impõem restrições à mobilidade dos seus cidadãos.

Enquanto isso não acontecer, parece que o passaporte COVID, o duplo padrão de vacinação ou PCR
negativo será suficiente para que se possa circular em Eso+panha neste inverno.

Neste momento, existe apenas uma pequena lista de países considerados de alto risco (África do Sul,
Namíbia, Zâmbia, Zimbabué, entre outros países da África Austral). Os viajantes destes destinos são
obrigados a apresentar um PCR negativo, mesmo que tenham um certificado de vacinação. Também
devem ficar de quarentena durante dez dias à chegada.

or: David Val Palao
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CNN PORTUGAL

22/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Covid-19: Turismo do Algarve pede que apoios "cheguem rápido
às empresas"
O Governo anunciou esta terça-feira a antecipação das medidas de contenção para o dia
26 de janeiro, depois de Portugal registar uma subida acentuada do número de casos de
covid-19. João Fernandes, representante do T urismo do Algarve, avaliou esta terça-feira
as medidas anunciadas por António Costa.

(Clique para ver o vídeo)

O Governo anunciou esta terça-feira a antecipação das medidas de contenção para o dia 26 de janeiro,
depois de Portugal registar uma subida acentuada do número de casos de covid-19. 

João Fernandes, representante do Turismo do Algarve, avaliou esta terça-feira as medidas anunciadas
por António Costa.

(Link)
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https://cnnportugal.iol.pt/videos/covid-19-turismo-do-algarve-pede-que-apoios-cheguem-rapido-as-empresas/61c213f40cf2c7ea0f0e99f1
https://cnnportugal.iol.pt/videos/covid-19-turismo-do-algarve-pede-que-apoios-cheguem-rapido-as-empresas/61c213f40cf2c7ea0f0e99f1


CNN PORTUGAL

22/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOVO DIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Análise de João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do
Algarve, ao impacto das medidas anunciadas pelo Primeiro-
ministro
Análise de João Fernandes, Presidente da Região de T urismo do Algarve, ao impacto das
medidas anunciadas pelo Primeiro-ministro

Análise de João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve, ao impacto das medidas
anunciadas pelo Primeiro-ministro
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TVI

22/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 76112

REACH: -1

As consequências estão a ser imediatas no Algarve, estão já a
cair a pique as reservas para a passagem de ano
As consequências estão a ser imediatas no Algarve, estão já a cair a pique as reservas
para a passagem de ano

As consequências estão a ser imediatas no Algarve, estão já a cair a pique as reservas para a passagem
de ano

17/41



RTP 1

22/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 149631

REACH: -1

No Algarve, as discotecas que durante o Verão estiveram
encerradas, lamentam agora ter de fechar portas de novo na
passagem do ano
No Algarve, as discotecas que durante o Verão estiveram encerradas, lamentam agora
ter de fechar portas de novo na passagem do ano

No Algarve, as discotecas que durante o Verão estiveram encerradas, lamentam agora ter de fechar
portas de novo na passagem do ano
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CNN PORTUGAL

22/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

"O Governo não pensa abrir a caça às festas ilegais?": discotecas
revoltadas com as novas restrições (os hotéis estão aliviados, os
restaurantes preocupados, o comércio teme ajuntamentos)
António Costa anunciou novas medidas restritivas que chegam numa altura em que
alguns sectores lutam pela sobrevivência.

(Clique para ver o vídeo)

António Costa anunciou novas medidas restritivas
que chegam numa altura em que alguns sectores
lutam pela sobrevivência. Representantes das
discotecas criticam incoerência "escandalosa" do
Governo: "as discotecas vão ser substituídas por
festas em casas, festas em quintas, por festas em
vários sítios, onde não vai haver controlo de
entradas, onde não vai haver rastreio de
testagem"
Os hotéis estão aliviados, os restaurantes preocupados, o comércio teme ajuntamentos e as discotecas
antecipam festas ilegais: as novas medidas de contenção da pandemia causam reações distintas porque
os impactos são também distintos.

Para a hotelaria, o mal foi menor, uma vez que a grande preocupação era poder haver limitação de
circulação entre concelhos, o que não se verificou. "Apesar de tudo não há restrições à mobilidade entre
concelhos, não há restrições de horários ou de lotação em estabelecimentos turísticos, há sim a registar
o encerramento de bares e discotecas por um período bastante prolongado. Nós já temos um conjunto
de reservas bastante significativo para alojamento e restauração e era importante acautelar que estes
compromissos não fossem quebrados, não só pelo direito ao descanso como pelo investimento que as
famílias fazem neste período do ano para poderem descansar em família. Esta é para mim a perspetiva
mais equilibrada deste conjunto de medidas", avalia o presidente da Região de Turismo do Algarve, João
Fernandes, em declarações à CNN Portugal.

José Gouveia, presidente da Associação de Discotecas Nacional, tem um estado de espírito bem distinto
- porque está preocupado. Os espaços de diversão noturna, recordou, investiram para reabrir e garantir
a segurança dos clientes, segurança que fica agora comprometida com o seu encerramento, uma vez
que, defende, não haverá qualquer controlo sanitário nas festas ilegais que "vão ocorrer". "É um duro
golpe. Depois de 19 meses encerrados e de em novembro ter sido imposta a medida de testes à porta
das discotecas para os clientes poderem aceder às mesmas, e sem capacidade do Estado de fazer esses
mesmos testes, foram os empresários desta área que criaram centros de testagem à porta das
discotecas, investindo em testes e no pagamento de técnicos de saúde nas ultimas duas/três semanas.
E agora, mais uma vez em cima da hora - porque pedimos e suplicámos ao Governo que não mandasse
encerrar os espaços uma semana antes, como aconteceu em 2020 -, não fomos contemplados com
esse cuidado que o Governo apresenta em relação aos hóteis e a outros sectores. As discotecas tinham
as suas contratações feitas, as suas reservas feitas e as suas encomendas e investimentos feitos. E o
Governo manda encerrar as discotecas", critica em declarações à CNN Portugal.
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https://cnnportugal.iol.pt/covid-19/restricoes-natal-e-ano-novo/hoteis-aliviados-restaurantes-preocupados-comercio-teme-ajuntamentos-discotecas-antecipam-festas-ilegais-as-reacoes-as-medidas-de-contencao/20421231/61c221c70cf21847f0a0980d
https://cnnportugal.iol.pt/covid-19/ha-quatro-grandes-medidas-contra-a-covid-a-partir-das-00h-de-25-12-e-quatro-recomendacoes-para-o-natal-e-isto-que-vai-mudar-nas-nossas-vidas/20211221/61c20f970cf2c7ea0f0e995e


Para José Gouveia, a incoerência do Governo é mesmo "escandalosa". "Uma incoerência total e é
escandaloso. E será que o Governo não pensa abrir a caça às festas ilegais? As festas ilegais vão
acontecer. As discotecas vão ser substituídas por festas em casas, festas em quintas, por festas em
vários sítios, onde não vai haver controlo de entradas, onde não vai haver rastreio de testagem e isso
talvez fará o Governo pensar se não foi isso que no ano passado motivou o maior número de contágios
em janeiro, porque não terá sido só por causa do Natal. Não vejo porque estamos a substituir as festas
em ambientes seguros como as discotecas por festas completamente ilegais que são as que vão
ocorrer."

Limitação de clientes = ajuntamentos
O comércio suspirou de alívio com as novas medidas. João Vieira Lopes, da Confederação do Comércio
e Serviços de Portugal (CCP), recorda que no ano passado as limitações foram muito superiores e que
até são menos restritivas com o que está a ser anunciado fora de Portugal. "As restrições que foram
apresentadas são bastante menores que as do ano passado. No ano passado eram cinco clientes por
100m2 e neste momento são 20, portanto há maior flexibilidade. Queremos fazer um apelo aos clientes
para que mesmo dentro das maiores áreas tentem manter a melhor distância possível. Ao longo desta
pandemia provou-se que o comércio nunca foi uma área de contágios significativa. O conjunto de
medidas são medidas que quando comparado com o que está a ser praticado noutros países da Europa
nos parecem equilibradas e adequadas. No entanto, há vários sectores fortemente atingidos. Não
tenhamos dúvidas de que a restauração sofrerá as consequências deste ambiente e portanto são
necessárias medidas de apoio."

A limitação de clientes é algo que a Associação Portuguesa de Centros Comerciais antecipa como
problemática, a avaliar pela experiência, apontou o seu presidente, Rodrigo Moita de Deus. "O que nos
diz a experiência é que de cada vez que impomos estas medidas por m2 arriscamo-nos a criar
ajuntamentos à porta dos espaços comerciais, o que quer dizer que transferimos os problemas de um
sítio para o outro - ou, pior, agravamos o problema. Queremos evitar aglomerações mas de cada vez
que limitamos o número de pessoas estamos a criar aglomerações, filas que não podem ser vigiadas."

Já Ana Jacinto, secretária-geral da AHRESP - Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de
Portugal, não tem dúvidas de que a fatura vai sair cara aos restaurantes. "É evidente que avaliamos com
grande preocupação, porque mais uma vez as nossas atividades vão ser impactadas de forma negativa.
Quaisquer restrições, e estas em particular, levam a dificuldades e a menos procura de clientes nos
nossos estabelecimentos. Portanto, é um sector que estava tão frágil e ainda a tentar levantar a cabeça
decorrido o verão - que foi interessante mas ainda sem o fôlego suficiente para se aguentar. Ao que
acrescem outros factores, como os custos elevadíssimos de energia e com os combustíveis. Tudo isto
acaba por ser uma espiral muito preocupante, muito embora o primeiro-ministro tenha falado em apoios
para bares e discotecas - a restauração também precisa de apoios. E temos apoios anunciados há um
ano que ainda não chegaram às empresas. Até o teletrabalho impacta com estas atividades, estes
sectores estão muito cansados e exauridos. E este sector do turismo e da restauração é e será o motor
da nossa economia", sublinha.

Quanto aos espetáculos, Álvaro Covões, da Everything Is New, lamenta que os especialistas em saúde,
inclusive a DGS, apelem nos meios de comunicação social às pessoas para não irem a eventos, o que
disse ser contrário à lei em vigor. "A lei permite que os eventos de Natal aconteçam com determinadas
normas e depois vemos médicos a dizer que se evitem as festas. Assistimos a cancelamentos
sistemáticos de todas as passagens de ano e isso reflete-se também no sector privado porque muitos
espetáculos acabam por ser cancelados. Se por um lado a saúde pública diz que há condições de
segurança para ir a espetáculos, por outro está permanentemente a dizer na televisão para que fechem
os espetáculos. Obviamente, se calhar o sector vai ter de pedir responsabilidade civil às pessoas que
dizem precisamente o contrário que está na lei."

(Link)
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JORNAL DE NEGÓCIOS

22/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 987

REACH: 3700

Quatro milhões de passageiros em outubro, mas longe de 2019
Em outubro, o número de passageiros que passaram por aeroportos nacionais disparou,
face ao mesmo mês de 2020, mas mantém-se ainda longe dos níveis pré-pandemia

21/41



JORNAL I

22/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2950

REACH: 14000

TAP. Bruxelas aprova reestruturação mas empresa cede 18 slots
Empresa não tem de fazer mais despedimentos, cortar salários ou devolver aviões
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DN

22/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8488

REACH: 81591

Bruxelas dá luz verde a plano de reestruturação da TAP mas
impõe condições
Comissão Europeia impõe que a companhia aérea disponibilize até 18 'slots' por dia no
aeroporto de Lisboa

A Comissão Europeia informou esta terça-feira que aprovou o plano de reestruturação da TAP e a ajuda
estatal de 2.550 milhões de euros, impondo que a companhia aérea disponibilize até 18 slots por dia no
aeroporto de Lisboa.

"Hoje, na sequência da sua investigação aprofundada e dos comentários das partes interessadas e de
Portugal a Comissão aprovou o plano de reestruturação proposto", indica o executivo comunitário em
comunicado, especificando que "o plano de apoio assumirá a forma de 2,55 mil milhões de euros de
capital próprio ou de medidas de quase-capital, incluindo a conversão do empréstimo de emergência de
1,2 mil milhões de euros em capital próprio".

A vice-presidente executiva da Comissão Europeia com a pasta da Concorrência, Margrethe Vestager,
assinala que "o apoio público significativo virá com salvaguardas para limitar as distorções da
concorrência", já que a TAP "se comprometeu a disponibilizar 'slots' no congestionado aeroporto de
Lisboa, onde detém poder de mercado significativo".

A Comissão salientou que o plano requer a separação dos negócios da TAP e Portugal por um lado e o
ativos não-essenciais, nomeadamente no negócio de manutenção no Brasil, e os de 'catering' e de
'handling', que deverão ser alienados.

A Comissão Europeia deu esta terça-feira luz verde a uma ajuda estatal de Portugal de 107,1 milhões de
euros à TAP, para compensar consequências negativas da pandemia da covid-19 no segundo semestre
do ano passado.

Este auxílio estatal visa compensar a companhia aérea pelos danos sofridos entre 01 de julho de 2020 e
30 de dezembro de 2020 como resultado direto das restrições de viagens impostas para tentar limitar a
propagação da covid-19, explica a Comissão, que dá conta do seu parecer favorável a mais este apoio
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em paralelo com o anúncio da aprovação do plano de reestruturação da TAP.

Lembrando que já autorizara, em abril passado, uma ajuda estatal intercalar à TAP (de 462 milhões de
euros) para compensar prejuízos causados pelas restrições impostas pelo combate à pandemia entre 19
de março de 2020 e 30 de junho de 2020, a Comissão Europeia aponta que no período abrangido por
este segundo apoio, o segundo semestre do ano passado, a companhia aérea portuguesa "sofreu
perdas de exploração significativas e experimentou um declínio acentuado do tráfego e da rentabilidade".

Reiterando que a pandemia pode naturalmente ser qualificada como um acontecimento excecional, que
justificam consequentemente intervenções excecionais dos Estados-membros, a Comissão disse ter
concluído que "a medida portuguesa compensará os danos diretamente relacionados com o surto de
coronavírus" e constatado que "é proporcional, uma vez que a compensação não excede o necessário
para reparar os danos".

"Nesta base, a Comissão concluiu que a medida portuguesa está de acordo com as regras da UE em
matéria de auxílios estatais", lê-se no comunicado do executivo comunicado.

Bruxelas indica que este auxílio de 107,1 milhões de euros pode ser prestado quer na forma de uma
injeção de capital, quer através de um empréstimo que pode ser convertido em capital, cabendo ao
Governo "escolher qual das formas de apoio" prefere acionar.

Em meados de novembro passado, o ministro das Infraestruturas esclarecera que esta nova injeção na
TAP, que na altura estimava que atingisse os 150 milhões de euros, estava já prevista no montante total
de 3,2 mil milhões de euros da reestruturação, e não se trata de "descontrolo" no apoio à companhia
aérea.

"Estamos a falar de 150 milhões que estão incluídos nos 3.200 milhões de euros, não está a acontecer
nenhum descontrolo sobre a verba que está a ser injetada na TAP", explicou o ministro das
Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, em declarações aos jornalistas feitas na altura.

A explicação surgiu depois de o Jornal Económico ter avançado, também em novembro, que a TAP iria
"receber mais 150 milhões para compensar danos da covid", montante que deveria entrar na companhia
aérea nas semanas seguintes.

Segundo Pedro Nuno Santos, o que se passa é que as tranches vão sendo transferidas à medida que são
aprovadas pela Direção-Geral da Concorrência europeia, sendo que uma parte dos 3.200 milhões de
euros é paga através do regime de compensação covid-19.

A Comissão Europeia informou hoje que aprovou o plano de reestruturação da TAP e a ajuda estatal de
2.550 milhões de euros, impondo que a companhia aérea disponibilize até 18 'slots' por dia no aeroporto
de Lisboa.

O plano de reestruturação da companhia aérea portuguesa tinha sido entregue em 10 de dezembro de
2020, seis meses depois de ter sido aprovada a ajuda de 1.200 milhões de euros, para fazer face às
dificuldades financeiras em que a TAP se encontra, agravadas pela pandemia de covid-19.
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PÚBLICO

22/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 880

REACH: 15000

Voos antecipados dão direito a indemnização
O T ribunal de Justiça da União Europeia deÆ niu ontem que um voo cujo horário de
partida seja antecipado em mais de uma de hora deve ser considerado como cancelado,
com os respectivos direitos para os passageiros.
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JORNAL SOL

21/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4896

REACH: 11000

Passagem de ano: da confiança à incerteza
De norte a sul do país está tudo a postos para receber o novo ano. Há regiões cheias mas
outras notam o receio da população face à pandemia. Ainda assim, os indicadores são
bons.

Quando tudo apontava para um final do ano mais ou menos normal – tendo em conta tudo o que se
tem vivido até aqui – o número de casos de covid-19 começou a subir e a nova variante Ómicron fez
soar alarmes. O Governo tomou medidas e, para evitar grandes aglomerados de pessoas, muitos
municípios de norte a sul do país cancelaram os seus festejos.

Ao Nascer do SOL, Cristina Siza Vieira, vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal
(AHP) começa por lembrar que «o mês de dezembro não é exatamente um mês muito forte para a
hotelaria». E diz que é, «um balão de oxigénio para atravessar o inverno». Ainda assim, tinha «boas
perspetivas para os dois períodos: Natal e Passagem de ano». Com base no que é transmitido pelos
associados, refere que «as reservas são sobretudo do mercado interno e do espanhol, mas entretanto
com as novas restrições a procura tem vindo a diminuir».

Assim, as perspetivas «são de que, apesar de tudo, o Natal e a Passagem de ano sejam melhores do
que no mesmo período de 2020».

Questionada se, face à evolução da pandemia tem sentido alguns cancelamentos, a responsável não tem
dúvidas: «Sim, o aumento de casos e as medidas de contenção vieram trazer alguns cancelamentos,
sobretudo nos jantares e almoços de Natal, quer de famílias quer de empresas. Com isso a procura
diminuiu o que fez com que exista uma quebra nas reservas para os dois períodos».

E se o Governo chegar a avançar com novas restrições – apesar de Cristina Siza Vieira acreditar que não
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–, «estaremos perante uma situação muito complicada para a hotelaria nacional».

E acrescenta que há situações que são particularmente preocupantes como é o caso de no norte e no
Algarve, onde as Autoridades de Saúde Regionais Locais estão a desaconselhar a realização de eventos
que promovam a aglomeração de pessoas. «Este anúncio feito esta semana já começou a trazer
cancelamentos à hotelaria. Quer no Algarve, maior região turística nacional onde os cancelamentos, a
continuarem, trarão grandes prejuízos à economia da região e ao país, quer no norte», finaliza.

Lisboa: impacto negativo

Vítor Costa, diretor geral da Associação Turismo de Lisboa (ATL) e presidente da Entidade Regional de
Turismo da Região de Lisboa não tem dúvidas que «há um abrandamento da recuperação que se tem
vindo a sentir desde meados do verão, incluindo cancelamentos de reservas nos setores do alojamento
e da restauração, devido à última vaga da pandemia», diz ao Nascer do SOL. Assumindo que esta não é
uma consequência exclusiva das medidas impostas pelo nosso Governo, Vítor Costa diz que «resulta
também do clima geral nos mercados emissores europeus e das diversas restrições adotadas pelos
respetivos governos».

Vários municípios cancelaram os festejos de Ano Novo e o responsável assume que estas
cancelamentos «têm, naturalmente, um impacto negativo ao nível da atração turística». E acrescenta:
«As vicissitudes da situação epidemiológica geraram, por sua vez, uma maior ponderação por parte dos
municípios quanto às iniciativas inicialmente propostas para esta altura. Em alguns casos tratam-se de
medidas reativas, também fruto da pressão pública que vivemos».

Questionado sobre como está a taxa de ocupação na região para a altura da última noite do ano, Vítor
Costa diz que «estamos num processo de recuperação que se viu agora abrandar por ocasião da mais
recente vaga pandémica, que influenciou os mercados nacionais e internacionais». Assim assim, há a
esperança que 2021 tenha «um melhor desempenho face ao período homologo, estando certos de que
este permanece longe do desejável».

Algarve: ‘Temos hotéis que esperam casa cheia’

No Algarve, a garantia está dada: «Temos todas as condições para receber as festividades e os
encontros das pessoas, mas em segurança até porque temos protocolos sanitários bastante
apertados». Quem o diz é João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. Por isso, não só para o
Ano Novo as perspetivas são boas, como também o são para o Natal. «Atualmente o que está a
acontecer é uma grande procura para o Natal e Passagem de Ano», diz ao Nascer do SOL,
acrescentando que, se na Passagem de Ano esta procura é habitual, no Natal «ela resulta de uma
tendência crescente dos últimos anos em que muitas pessoas optam por vir em família passar a
consoada fora das suas casas». Feitas as contas, o Algarve tem já «alguns hotéis que esperam casa
cheia», lembrando, no entanto, que neste período, a região não tem toda a oferta disponível.  E «face a
um ano com 2019, o que me contam é que estamos com níveis próximos do que seria um ano normal
para a passagem de ano». Mas há mais: a semana sem aulas e de teletrabalho obrigatório decretada
pelo Governo depois das festividades leva a que muitos portugueses prolonguem a sua estadia por
terras algarvias. Principalmente portugueses, uma vez que, «o mercado nacional tem sido claramente  o
grande motor do desempenho do Algarve», lembrando ser natural que este ano não se conte tanto com
o mercado externo.  No Algarve todos os municípios cancelaram os festejos de fim de ano mas o
responsável garante: «Há pontualmente alguns cancelamentos como também há novas reservas. Não
há aqui um fenómeno de dimensão expressiva de cancelamentos resultado do cancelamento das
festividades».

Alentejo:  Taxas de ocupação muito boas até agora

No Alentejo, as restrições e o cancelamento de vários festejos não afastaram pessoas. «Está cheio»,
garante ao nosso jornal Vítor Silva, presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo, que também viu vários
municípios a cancelarem as festividades, ainda assim, garante que região continua a ser procurada. «As
unidades hoteleiras e o turismo rural têm taxas de ocupação muito boas até agora». E «é só quase
portugueses», diz, mas «nesta altura do ano é normal».

As boas perspetivas estendem-se também ao Natal «porque há muitas unidades hoteleiras que abrem
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para o Natal porque, às vezes, há famílias numerosas que vêm passar a consoada numa unidade
hoteleira e turismo rural».  Turismo rural que, aliás, principalmente na zona do litoral, está cheio. «Neste
momento para a passagem do ano é quase impossível encontrar algum sítio vazio. As unidades maiores
têm mais disponibilidade. As mais pequenas é quase impossível. Principalmente aquelas que servem o
jantar ou onde é possível cozinhar», diz o responsável.

Se vai ser melhor que no ano passado, Vítor Silva não sabe dizer até porque esta altura, há um ano,
«também foi muito boa».

Centro: Destinos com taxas de ocupação assinaláveis

Questionado sobre se as medidas de restrição vão afetar esta época festiva, Pedro Machado, presidente
do Turismo Centro de Portugal não tem dúvidas: «Certamente que sim, como não poderia deixar de
ser». No entanto, diz que não são apenas as medidas de restrição: «São os receios das pessoas face à
nova variante da pandemia que estão a fazer aumentar os cancelamentos».

E, com os cancelamentos das festas por parte de vários municípios da região, a situação piorou. «Uma
coisa está intimamente ligada à outra. Os cancelamentos de festas públicas está na origem de
cancelamentos de reservas», confessa Pedro Machado. No entanto, nem tudo são más notícias. Apesar
disso acredita que «é possível que este período registe números mais positivos do que os do ano
passado».

Sobre zonas e nacionalidades, Pedro Machado diz que só uma análise mais aprofundada o poderá dizer
mas «há destinos na região centro que se destacam pela positiva nas taxas de ocupação». Falamos da
sub-região Beiras e Serra da Estrela que «apresentam taxas de ocupação assinaláveis, com a indicação
de que muitas unidades estão com a lotação esgotada, ou muito perto disso, para a passagem de ano».

Já nas nacionalidades, o destaque vai para os portugueses mas também para os espanhóis.

Porto e Norte: Incerteza na procura turística

Para Luís Pedro Martins, presidente do Turismo Porto e Norte, com os dados que existem neste
momento, é possível «acreditar que os índices de atividade turística no Natal e na Passagem de Ano
deste ano sejam superiores aos dados de 2020».

No entanto, as restrições e a evolução da pandemia podem ser um problema. «Caso não tivesse surgido
esta nova variante, o desempenho do destino Porto e norte esperava-se francamente positivo», diz o
responsável ao Nascer do SOL.

O responsável garante que, de acordo com o feedback que vai tendo da hotelaria da região «tem
verificado uma oscilação no comportamento das reservas de alojamento, isto é, há cancelamentos, mas
ao mesmo tempo são feitas mais reservas».
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OBSERVADOR

21/12/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

João Fernandes lembra que já foram feitos investimentos
avultados para preparar a passagem de ano
João Fernandes lembra que já foram feitos investimentos avultados para preparar a
passagem de ano

João Fernandes lembra que já foram feitos investimentos avultados para preparar a passagem de ano
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SIC NOTÍCIAS

21/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS DUAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 54824

REACH: -1

O agravamento da pandemia e o cancelamento das festas de rua
na passagem de ano já estão a afetar as reservas de hotelaria no
Algarve
O agravamento da pandemia e o cancelamento das festas de rua na passagem de ano já
estão a afetar as reservas de hotelaria no Algarve

O agravamento da pandemia e o cancelamento das festas de rua na passagem de ano já estão a afetar
as reservas de hotelaria no Algarve
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RTP 1

21/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 99754

REACH: -1

Os restaurantes e hotéis registam vários cancelamentos de
jantares de Natal
Os restaurantes e hotéis registam vários cancelamentos de jantares de Natal

Os restaurantes e hotéis registam vários cancelamentos de jantares de Natal
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RTP 3

21/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 3 ÀS 14

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 82418

REACH: -1

As medidas que vão ser anunciadas pelo Governo, vão atingir
particularmente o Algarve
As medidas que vão ser anunciadas pelo Governo, vão atingir particularmente o Algarve

As medidas que vão ser anunciadas pelo Governo, vão atingir particularmente o Algarve
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JORNAL ECONÓMICO

21/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 6005

REACH: 30000

Turismo aproveitou pandemia para atualizar equipamentos, mas
ainda há caminho a fazer
Conferência sobre “T urismo Sustentável, Hotelaria e Mobilidade” contou com as
participações de com as participações de Ricardo Campos, diretor de Operações do
Grupo Visabeira; João Carlos Silva, diretor de Manutenção da Vip Hotels; Pedro Serra,
diretor de Operações de Hotelaria do The Editory Collec

A hotelaria portuguesa tem de cumprir objetivos de sustentabilidade e os agentes do sector procuraram
aproveitar o período de menor atividade provocado pela pandemia de Covid-19 para se adaptarem e
para atualizarem equipamentos, com maior recursos à tecnologia, mas ainda há muito a fazer.

Os participantes na conferência sobre “Turismo Sustentável, Hotelaria e Mobilidade”, que o Jornal
Económico promoveu juntamente com a Schneider Electric Portugal e que foi transmitida pela plataforma
multimédia JE TV, consideram que a pandemia obrigou a um esforço de adaptação, acelerando
processos de digitalização, especialmente nas vertentes de contacto com o público.

“Foi e continua a ser um desafio muito grande”, afirmou Ricardo Campos, diretor de Operações do
Grupo Visabeira, apontando que o seu grupo, à imagem do sector, foi obrigado a adaptar-se às
contingências da pandemia. “Tivemos que nos reinventar, reinventar sistemas, reinventar operações e
preparar os nossos edifícios e a nossa operação para este desafio”, disse.

Também Pedro Serra, diretor de Operações de Hotelaria do The Editory Collection Hotels, olha para o
período de pandemia como uma oportunidade de atualização. “Aproveitámos o ano passado para
fazermos a análise de alguns dos nossos hotéis e perceber de que forma podíamos ser mais eficientes”,
disse, indicando que o processo de adaptação foi suportado, em muito, pela tecnologia, nomeadamente
no relacionamento com o cliente. “Os clientes estão mais dispostos a trabalhar com o processo digital,
estão mais disponíveis, por exemplo, para tudo o que é pré check-in, passar menos na receção, estar
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menos em contato com as pessoas”, explicou, considerando que esta é uma tendência que se deverá
manter.

Aceleração de processos, mas ainda caminho para fazer

Nos últimos anos, a sustentabilidade tornou-se um fator essencial no desenvolvimento da generalidade
das atividades, incluindo o turismo, num quadro de emergência climática e de pandemia de Covid-19, que
funcionou como uma aceleradora de tendências.

João Carlos Silva, diretor de Manutenção da Vip Hotels, defendeu que “[a sustentabilidade] é uma
preocupação já que vinha de trás. Todo o mercado, até por uma questão de responsabilidade social e de
economia, já vinha alterando os seus hábitos e tentando melhorar o mais possível o seu parque e os
seus equipamentos no sentido de conseguir tirar mais de rendimentos de todos esses meios com um
custo mais baixo e uma penalização mais baixa para o ambiente também”.

O que a pandemia trouxe foi “alguma folga, de alguma forma, para podermos trabalhar sem aquela
pressão de termos os hotéis constantemente cheios”, referiu. “Tivemos aqui alguns temas que considero
que se conseguem adaptar-se melhor nesta fase; temos, por outro lado, a questão económica,
também, que nos condiciona de outra forma. Andamos aqui sempre com essas duas vertentes que têm
de ser muito bem equilibradas”, disse.

João Catarino, do Vila Galé Hotéis, sustentou que existe hoje uma “maior preocupação com o dotar de
alguma inteligência as instalações [hoteleiras]”, mas alertou que a disparidade existente no parque
hoteleiro nacional condiciona a sua modernização. “Um hotel, diria, de tamanho médio, já dificilmente
não terá gestão técnica centralizada, mas a colocação de uma instalação com gestão técnica
centralizada é um investimento dispendioso e tem que ser sempre equacionado um custo benefício em
função da dimensão da instalação e dos seus operadores”, afirmou.

Victor Moure, country manager da Schneider Electric Portugal, considerou que a tendência de
digitalização é inescapável, mas que ainda não existe uma completa perceção do que pode ser feito e
como a tecnologia pode aproveitar aos gestores do sector.

“Estamos a ver que há uma vontade de fazer coisas”, nomeadamente na procura de uma maior
eficiência, mas o caminho está só a começar a ser percorrido. “A minha perceção é que há um caminho
por fazer”, disse.

A conferência “Turismo Sustentável, Hotelaria e Mobilidade” foi transmitida através da plataforma
multimédia JE TV e através do site e das redes sociais do Jornal Económico, continuando disponível para
ser vista em www.jornaleconomico.pt.
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LAGOA INFORMA

22/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Arvad, um vinho virado para o Arade
Quinta contará com hotel dentro de dois anos. Em 2019, o rosé da marca ganhou uma
medalha de ouro numa prova cega realizada pelo prestigiado Fórum de Enólogos.
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JORNAL ECONÓMICO

21/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 6005

REACH: 30000

Algarve é o melhor destino de praia do mundo pela segunda vez
consecutiva
Depois da distinc ̧ão a niv́el europeu, a região recebe agora o reconhecimento mundial.

Este pre´mio foi ontem anunciado, na edic¸a~o de 2021 da Grande Final dos World Travel Awards, uma
iniciativa que, todos os anos, destaca os melhores exemplos na indu´stria do turismo e das viagens, em
diversas categorias.

Reunindo a prefere^ncia dos principais lí deres da indu´stria de turismo e viagens de todo o mundo, que
votaram para premiar a melhor oferta turí stica a ní vel global, o Algarve foi o vencedor de uma lista de
20 nomeados, concorrendo, lado a lado, com outros destinos de praia de renome mundial, como Cancu
´n (Me´xico), Jamaica, Maldivas, Taila^ndia ou Zanzibar, entre outros.

Esta conquista surge poucos meses após o Algarve ter recebido a mesma distinção a nível europeu. João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, congratula-se por mais este prémio, que confirma a região
como um destino cujo papel e relevância a nível global são hoje inquestionáveis.

“Numa altura preponderante como esta, em que se prepara a retoma do setor do turismo, é um orgulho
imenso e também uma responsabilidade acrescida. Uma distinção que se deve não só aos inegáveis
atributos naturais, como ao fruto do trabalho das mulheres e dos homens que todos os dias contribuem
para a qualidade do Turismo no Algarve”, afirma em comunicado.

Como um dos efeitos da pandemia, as pessoas tendem hoje a ser mais exigentes no momento de
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viajar, optando por destinos que lhes proporcionem maior segurança, confiança e uma oferta
diferenciadora e de qualidade.

“Sendo um selo de prestígio reconhecido a nível mundial, este prémio vem assim reforçar o valor
acrescentado do Algarve, enquanto destino capaz de garantir uma resposta à altura dos padrões de
exigência definidos pelo turista atual”, explica João Fernandes.

(Link da Notícia)
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https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/algarve-e-o-melhor-destino-de-praia-do-mundo-pela-segunda-vez-consecutiva-822334

