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Restrições para o Ano Novo já entraram em vigor
As restrições para conter a pandemia de covid-19 no período de Ano Novo entraram às 0
horas desta quinta-feira em vigor e vão manter-se até sábado, devido ao agravamento
da situação epidemiológica e recente aumento de casos.

As restrições para conter a pandemia de covid-19 no período de Ano Novo entraram às 0 horas desta
quinta-feira em vigor e vão manter-se até sábado, devido ao agravamento da situação epidemiológica e
recente aumento de casos.

As medidas, que também vigoraram nos dias 24 e 25 de dezembro, foram decididas no início da semana
passada num Conselho de Ministros extraordinário em que o Governo decidiu também antecipar a
estratégia de prevenção e combate à pandemia definida cerca de um mês antes, face à ameaça da nova
variante ómicron do vírus SARS-CoV-2.

Desta quinta-feira e até ao final do dia de sábado será obrigatória a apresentação de um teste negativo
para entrar em restaurantes, casinos e festas de passagem de ano. Na via pública estão proibidos
ajuntamentos de mais de 10 pessoas, bem como o consumo de bebidas alcoólicas.

O reforço das restrições durante a época festiva surge em resposta ao agravamento da situação
epidemiológica devido à nova variante ómicrondo SARS-CoV-2, que já é dominante em Portugal, e numa
altura em que o país regista novos máximos de infeções diárias (26.867 casos na quarta-feira) e um
aumento exponencial da incidência e do índice de transmissibilidade.

Para os próximos dias, o Governo recorda ainda as recomendações dadas no Natal, designadamente o
incentivo à realização de testes de diagnóstico, evitar encontros com muita gente, em espaços
fechados, pequenos e pouco arejados e evitar estar muito tempo sem máscara.
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A par das medidas decretadas pelo Governo, vários municípios têm vindo a cancelar festas de passagem
de ano no espaço público.

O arquipélago dos Açores está na totalidade em situação de contingência desde quarta-feira, sendo por
isso obrigatório apresentar um teste negativo para aceder aos eventos sociais e festejos da passagem
do ano nas nove ilhas (PCR realizado nas 72 horas anteriores ou antigénio nas 48 horas anteriores),
independentemente da vacinação. A presença de público está limitada até três quartos da lotação do
espaço onde as iniciativas se realizam (em eventos únicos ou em discotecas, que estão abertas) e as
celebrações e os ajuntamentos na via pública estão proibidos.

Já na Madeira, onde a ocupação hoteleira ronda os 90%, as festividades vão decorrer sem restrições
adicionais às que já estão em vigor desde novembro, como a obrigatoriedade de apresentar teste
antigénio negativo (com validade de uma semana) e certificado de vacinação para aceder à maioria dos
recintos públicos e privados. Em 2020, o Governo Regional apelou aos madeirenses para que assistissem
ao tradicional espetáculo de fogo de artifício em casa e também definiu 2.060 quadrados desenhados no
pavimento nos locais mais procurados, para um máximo de cinco pessoas cada, de preferência
familiares, mas este ano esta medida não se aplica.

Além das medidas anunciadas em Conselho de Ministros especificamente para o período de Natal e Ano
Novo, estão em vigor desde 25 de dezembro outras restrições no continente inicialmente previstas
apenas para a primeira semana de janeiro, como o regresso ao teletrabalho obrigatório, o encerramento
de creches e ateliês de tempos livres (ATL) e de bares e discotecas.

Até dia 9 de janeiro, é também obrigatório um teste negativo para o acesso a hotéis e estabelecimentos
de alojamento local, para eventos empresariais e festas familiares, como casamentos ou batizados, e
para eventos desportivos e culturais, independentemente do número de espetadores. A lotação dos
espaços comerciais foi limitada a uma pessoa por cada cinco metros quadrados para evitar
ajuntamentos que acontecem na semana a seguir ao Natal para trocas de presentes.

Portugal Continental está em situação de calamidade desde 1 de dezembro devido ao aumento do
número de casos.

2/69



SIC NOTÍCIAS
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TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

O que pode e o que não pode fazer na noite da passagem de ano
O que pode e o que não pode fazer na noite da passagem de ano

O que pode e o que não pode fazer na noite da passagem de ano
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CMTV

30/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL 20H

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

O Governo português apela aos portugueses para que, na
passagem de ano, respeitem as medidas de contenção adotadas
O Governo português apela aos portugueses para que, na passagem de ano, respeitem
as medidas de contenção adotadas

O Governo português apela aos portugueses para que, na passagem de ano, respeitem as medidas de
contenção adotadas

4/69



EXAME

30/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 4330

REACH: -1

Pandemia, PRR, crise política e reformas estruturais. O exame ao
estado do País
Na conferência Portugal em Exame foram debatidos grandes temas que vão marcar a
nossa economia e as nossas vidas, como o Plano de Recuperação e Resiliência, a
necessidade de se fazerem reformas estruturais em áreas críticas e os impactos da crise
política

Depois da destruição causada pela pandemia, chega o tempo da recuperação. Nos próximos tempos
Portugal terá de executar o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Mas até que ponto essa bazuca
poderá ser a arma para relançar o País? Conceição Zagalo diz que a conversa em torno do PRR faz
lembrar aquelas de antigamente, no tempo dos sermões, em que as pessoas diziam “ah o senhor padre
falou tão bem”. “Mas o que é que disse”? “Isso não sei”.

A empreendedora social defendeu, no painel Girl Talk da Portugal em Exame – que se realizou esta
quinta-feira – uma maior proximidade, transparência e comunicação entre os responsáveis políticos e a
população. E considerou que é preciso mostrar às pessoas o impacto que o PRR e outras políticas para a
recuperação da economia têm no seu dia-a-dia. Também Susana Peralta salientou a importância de
“ouvir as pessoas” e impedir que se caminhe para uma “democracia de ricos”. “Temos de trabalhar mais
para as gerações vindouras e para estas pessoas que estão fora da democracia, trazê-las para falar com
o primeiro-ministro, governo e deputados”, referiu a professora de Economia na Nova SBE.

Se o PRR são 16 mil milhões, um quarto disso é o que vamos enterrar na TAP. É muito difícil para mim
dizer que vai salvar o País.susana peralta

Se o PRR são 16 mil milhões, um quarto disso é o que vamos enterrar na TAP. É muito difícil para mim
dizer que vai salvar o País.

Já sobre o PRR, Susana Peralta classifica-o como “uma grande manta de retalhos”, apesar de ter
“algumas coisas boas”, como a preocupação com o ensino e com a habitação, por exemplo. No
entanto, falta uma dimensão que a economista considera ser essencial: uma reforma da Segurança
Social que seja menos baseada em relações de trabalho contratualmente estáveis e que responda ao
problema de termos um Estado social desenhado numa série de pressupostos que já não existem na
sociedade atual. Além disso, apesar da narrativa dos milhões da Europa, Susana Peralta põe os números
em perspetiva: “Se são 16 mil milhões, um quarto disso é o que vamos enterrar na TAP. É muito difícil
para mim dizer que vai salvar o País”.
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A nossa recuperação é diferente mas está a acontecer e até atingimos em 2021 os níveis de
investimento mais elevados dos últimos temposClara raposo, presidente do iseg

A nossa recuperação é diferente mas está a acontecer e até atingimos em 2021 os níveis de
investimento mais elevados dos últimos tempos

Luís Castro e Almeida, CEO do BBVA Portugal, também não se mostra muito convicto que o PRR, por si
só, venha a impulsionar o País. “Na grande ordem das coisas é irrelevante e um PRR sem reformas
estruturais é como gastar dinheiro num carro velho e ineficiente”, referiu no painel da Portugal em Exame
sobre a recuperação da nossa economia.  Por seu lado, Clara Raposo sublinha que, apesar de a
recuperação da economia em Portugal estar um pouco atrasada em relação ao resto da Europa, ainda
estamos a tempo de equilibrar. “A nossa recuperação é diferente mas está a acontecer e até atingimos
em 2021 os níveis de investimento mais elevados dos últimos tempos”, sublinhou a presidente do ISEG.

Uma das explicações para este aparente atraso da recuperação portuguesa está relacionada com a
importância do turismo na nossa economia. Será essa dependência negativa e uma espécie de
monocultura? José Theotónio rejeita essa hipótese, dizendo que o problema não é deste setor mas de
não haver mais setores como estes, que tem vantagens naturais face aos concorrentes e que assim que
a economia abriu recuperou “em V”. O CEO do Grupo Pestana rejeita também a ideia de que o turismo
seja uma atividade de baixas qualificações. “Nos operacionais de turismo o que faz a diferença é a
qualidade e a qualificação”, disse, realçando também a necessidade de competências digitais no setor já
que “80% dos turistas chegam através do comércio online e se uma empresa turística quiser ter clientes
tem de saber gerir essas questões”.

Um PRR sem reformas estruturais é como gastar dinheiro num carro velho e ineficienteLuís castro e
almeida, ceo do bbva portugal

Um PRR sem reformas estruturais é como gastar dinheiro num carro velho e ineficiente

No curto prazo, a recuperação da economia está dependente da recuperação de atividades como o
turismo. José Theotónio enumera algumas incertezas para o próximo ano, tais como a continuação do
turismo interno e a reação dos turistas estrangeiros à abertura de mercados mais baratos, como o norte
de África e a Turquia. E nos próximos meses a crise política pode ainda trazer algumas dúvidas. “Isso
nunca é bom e afeta sempre, já que há decisões de investimento que podem não ser tomadas”, adverte
Luís Castro e Almeida.

Já no longo prazo, episódios como a crise política são “irrelevantes na grande ordem das coisas”,
defende o presidente do BBVA Portugal, destacando que “o crescimento estará sobretudo dependente de
reformas estruturais”. E apesar de no pós-pandemia o mais provável é que não fique tudo bem, como
sublinhou Conceição Zagalo, esta “é uma oportunidade de fazermos uma análise SWOT e a partir daí
sermos capazes de desenhar um futuro. Temos a obrigação de colher lições e de aprender com as
circunstâncias que não queremos repetir”.
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VISÃO

30/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 54

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5862

REACH: 33100

OTIMISMO CAUTELOSO
2022 poderá ser o ano da retoma do turismo, mas ainda existem muitas incertezas em
relação à evolução pandémica que se vive em todo o mundo
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SIC NOTÍCIAS

30/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 123354

REACH: -1

O turismo tem sido um dos setores mais afetados pela pandemia
O turismo tem sido um dos setores mais afetados pela pandemia

O turismo tem sido um dos setores mais afetados pela pandemia
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RTP 3

30/12/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 360º

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 94192

REACH: -1

Análise de João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do
Algarve, à atual situação no turismo
Análise de João Fernandes, Presidente da Região de T urismo do Algarve, à atual situação
no turismo

Análise de João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve, à atual situação no turismo
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OBSERVADOR

29/12/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

A poucos dias do fim do ano, o setor turístico vê-se afetado por
novas restrições, a Associação Portuguesa de hotelaria,
restauração e Turismo critica o constante pára-arranca na
adoção de medidas
A poucos dias do fim do ano, o setor turístico vê-se afetado por novas restrições, a
Associação Portuguesa de hotelaria, restauração e T urismo critica o constante pára-
arranca na adoção de medidas

A poucos dias do fim do ano, o setor turístico vê-se afetado por novas restrições, a Associação
Portuguesa de hotelaria, restauração e Turismo critica o constante pára-arranca na adoção de medidas
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ANTENA 1

29/12/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO

NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

A AHRESP defende a redução do período de quarentena para
casos de covid dezanove
A AHRESP defende a redução do período de quarentena para casos de covid dezanove

A AHRESP defende a redução do período de quarentena para casos de covid dezanove
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JORNAL DO ALGARVE

30/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Novas medidas não matam mas moem
Oscilam entre a aceitação e a revolta as reações às medidas recentemente impostas para
o combate à covid, mas numa coisa essas reações coincidem: essas medidas vão fazer
mossa no T urismo, na restauração, na hotelaria, nas atividades artísticas. As diferenças
de opinião ressaltam da dimensão dessa mossa
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AMBITUR

29/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

Cadeias hoteleiras com cancelamentos mas trabalham para
salvar fim de ano | Ambitur
As cadeias hoteleiras admitem que o aumento das restrições e a situação pandémica
originaram cancelamentos, mas continuam a trabalhar nos programas de passagem de
ano, adiantaram à Lusa.

As cadeias hoteleiras admitem que o aumento das restrições e a situação pandémica originaram
cancelamentos, mas continuam a trabalhar nos programas de passagem de ano, adiantaram à Lusa.

Em resposta a perguntas por escrito os grupos Vila Galé, Minor Hotels, Pestana e Savoy Signature deram
conta da evolução do negócio, tendo em conta a situação atual de restrições devido à pandemia de
covid-19.

Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador da Vila Galé, referiu que, a nível nacional, “20 hotéis do grupo
Vila Galé terão festa de ‘réveillon’, sendo que destas a maioria está já esgotada”. De acordo com o
mesmo responsável, “por agora, subsistem ainda alguns lugares disponíveis nos hotéis Vila Galé Tavira,
Ampalius (Vilamoura), Cerro Alagoa (Albufeira), Clube de Campo (Beja), Évora, Collection Elvas, Ópera
(Lisboa) e Coimbra”. “O público é sobretudo nacional e não temos registado cancelamentos relevantes
atribuíveis ao anúncio das novas medidas, sendo certo que os eventos previstos se realizarão
respeitando todas as regras em vigor”, afirmou. Gonçalo Rebelo de Almeida disse ainda que, “a manter-
se assim, e embora a ocupação ainda não esteja ao nível da registada em 2019, está acima da de
2020”.

No caso da Minor Hotels, que detém marcas como a Tivoli e Anantara, no Algarve houve já alguns
cancelamentos, mas também “novas reservas”, segundo Jorge Beldade, diretor regional de Operações
naquela zona do país. “Depois do anúncio do Governo tivemos cancelamentos e alguma novas reservas,
estamos neste momento com uma estabilização, pelo que a expectativa é de termos uma ocupação de
quartos na ordem dos 60% e de réveillon na ordem dos 70%”, revelou, indicando que, tendo em conta
que em 2020 alguns hotéis estiveram encerrados, “em relação aos que estavam abertos há uma
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redução de cerca de 10%”, sendo que “em relação a 2019 a quebra é de cerca de 30%”.  Em
declarações à Lusa, o responsável admite: “É um facto que as nossas expectativas para o fim do ano
eram muito boas antes do anúncio das novas medidas e com uma comunicação que privilegiou o
número de infetados, registámos um elevado número de cancelamentos”.

Já o grupo Pestana, “ainda apresenta disponibilidade em várias regiões do país para um fim de ano em
segurança, de acordo com as regras e protocolos de higiene e segurança”, adiantou fonte oficial. “As
unidades do grupo — Pestana Hotels & Resorts, Pestana Collection Hotels, Pestana CR7 Lifestyle Hotels e
Pousadas de Portugal — estão a funcionar nesta época festiva, tendo preparado tarifas e pacotes
específicos para celebrar o fim do ano a dois, em família ou com amigos”, referiu a cadeia, indicando que,
“face à evolução das restrições, têm sido registados cancelamentos e desistências”.

Por sua vez, Bruno Freitas, presidente executivo (CEO) do Savoy Signature, grupo que detém seis
unidades na Madeira, indicou que houve, no caso desta cadeia, “um ligeiro abrandamento da procura e
alguns cancelamentos, mas desde o anúncio da variante Ómicron e não apenas agora, e neste
momento, em termos gerais” prevê “uma taxa de ocupação de 90% para os últimos dias de
dezembro”. O mesmo responsável ressalvou, à Lusa, que “a Madeira aplica as medidas conforme o
evoluir da situação regional, mas efetivamente as regras em vigor foram tomadas para assegurar o
pleno funcionamento da atividade turística”.

“No nosso caso, as medidas anunciadas pelo Governo Regional não tiveram impacto significativo nas
reservas. Relativamente ao facto de a testagem semanal para acesso a espaços (ex: restaurantes,
bares) ser necessária, oferecemos a possibilidade de fazer o teste antigénio à chegada ao aeroporto”,
destacou, salientando que “os turistas já chegam, na sua grande maioria, vacinados e a aplicação das
restantes medidas (como seja utilização de máscara, higienização frequente) é algo que é bem aceite e
aplicado pelos residentes” e visitantes.

Por outro lado, em comparação com a 2019, o grupo prevê “um aumento de 10% na ocupação nas
unidades”, sendo que, “em relação a 2020, o aumento da ocupação nos hotéis da Savoy Signature em
2021 deverá rondar os 20%”. Desta forma: “Estamos moderadamente confiantes que teremos bons
resultados e destacamos o facto dos últimos meses terem sido muito positivos no que diz respeito a
taxas de ocupação que se revelaram, a partir do verão, muito superiores aos valores de 2019”,
sublinhou o CEO.
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ECONOMIA ONLINE

30/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4732

REACH: 23000

Taxas de ocupação hoteleira no Grande Porto entre os 50 e 60%
para o réveillon
Em dois dias, o T urismo do Porto e Norte de Portugal reviu em alta a taxa de ocupação
hoteleira na área do grande Porto para entre 50 e 60% na passagem do Ano.

As taxas de ocupação hoteleira no Grande Porto para a Passagem do Ano devem situar-se, em média,
entre os 50% e os 60%, anunciou esta quarta-feira o Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP).

Em comunicado enviado à agência Lusa, esta entidade refere que nos últimos dias houve uma crescente
procura pelos turistas, razão pela qual as reservas registaram um aumento dos 25% a 30% divulgados
na segunda-feira para o dobro da ocupação, dois dias depois.

“Os números começaram por ser mais modestos, mas na sequência de nova auscultação a poucos dias
da Passagem de Ano, e apesar das medidas restritivas, o turista acabou por decidir assinalar a data de
réveillon, para o que muito terá contribuído a perceção de segurança do destino e as boas práticas
sanitárias que a oferta turística do Porto e Norte tem vindo a implementar desde a primeira hora”, refere
o TPNP.

Já nos territórios de baixa densidade do Porto e Norte – fora dos centros urbanos – as reservas
hoteleiras cifram-se entre os 80% e os 90%.

Porto estende período de testagem gratuita ao mês de janeiro Ler Mais

O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal, Luís Pedro Martins, ressalva que “o desempenho
está ainda longe do que a região espera e merece”, mas assinala “com agrado uma subida considerável
nos principais indicadores comparativamente a 2020”.

Segundo o TPNP, o destino Porto e Norte “tem registado um bom desempenho no corrente ano”,
esperando-se “atingir, ou até superar, a meta inicialmente estabelecida de fechar 2021 com pelo menos
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50% dos índices atingidos em 2019, que tinha sido o melhor ano de sempre”.

Apesar deste “contexto mais positivo”, o Turismo do Porto e Norte de Portugal diz que “importa
ressalvar a necessidade de manter o apoio direto às empresas, considerando o acumulado de prejuízos
que o setor do turismo tem registado nos últimos dois anos”.

“No acumulado entre janeiro e outubro de 2021 já conseguimos atingir a marca dos 53,8% no número
de hóspedes e 46,6% no número de dormidas registado em 2019. Há números que nos conferem
grande ânimo na recuperação do turismo, como o facto de sermos o destino nacional que lidera o
ranking de hóspedes em 2021”, afirma o presidente do Turismo do Porto e Norte, citado no
comunicado.

No Douro, Minho e Trás-os-Montes as taxas de ocupação para o réveillon “são ainda mais animadoras,
particularmente nas unidades de enoturismo e turismo em espaço rural, que deverão atingir valores
médios entre os 80 e 90 por cento”, segundo o TPNP.

“É natural que as pessoas procurem refúgios e locais mais isolados que encontram, naturalmente, nos
territórios de baixa densidade. Contudo, temos vindo a verificar uma expressiva recuperação da
confiança dos turistas na oferta hoteleira das principais cidades do Porto e Norte, que possui excelentes
protocolos sanitários”, acrescenta Luís Pedro Martins.
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RÁDIO COMERCIAL

29/12/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • HORA DAS NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: -1

Os primeiros dois meses do próximo ano vão ser ainda piores
para o setor dos eventos do que foi todo o ano de 2021
Os primeiros dois meses do próximo ano vão ser ainda piores para o setor dos eventos do
que foi todo o ano de 2021

Os primeiros dois meses do próximo ano vão ser ainda piores para o setor dos eventos do que foi todo
o ano de 2021
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EXPRESSO

30/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • EM DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOANA PEREIRA BASTOS

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 58000

Pobreza 2022: o ano da crise social
Aumento do custo de vida e fim de apoios sociais ameaçam tornar ainda mais fui vil a
situação de milhares de famílias
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EXPRESSO

30/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Consumidores recuperaram 37 milhões de euros no IVAucher.
Prazo termina sexta-feira
O valor não utilizado será considerado pelas Finanças como deduções à coleta em sede
de IRS, de acordo com o Ministério

A adesão dos contribuintes ficou muito aquém das expectativas das Finanças aquando da contabilização
das faturas apresentadas - o Ministério esperava devolver 200 milhões de euros. Em vez disso, foram
efetivamente devolvidos aos contribuintes 37 milhões de euros, em 14 milhões de transações junto de
9460 comerciantes.

Este valor representa 45% do valor total calculado pelas Finanças a partir das faturas elegíveis, o que
significa que há aderentes que ainda podem aproveitar a devolução esta quinta e sexta-feira.

De 1 de junho a 31 de agosto, os consumidores que incluíram número de contribuinte nas faturas das
compras em hotelaria, restauração e cultura, e que se inscreveram no portal IVAucher, puderam
recuperar o IVA acumulado nesses mesmos setores.

O programa devolve metade do valor pago pelas compras em estabelecimentos culturais e hoteleiros
feitas entre 1 de outubro e 31 de dezembro. A devolução é feita através de uma transferência bancária
de metade do valor dessa compra, até se esgotar o valor calculado. Um sistema que deu origem ao
Autovoucher, criado pelo Governo numa altura de críticas em relação ao encarecimento da energia e
combustíveis.

De acordo com o comunicado das Finanças, os 1,49 milhões de contribuintes aderentes ao IVAucher,
feitas as contas, tinham 49 milhões de euros a receber. Sendo que o prazo de uso em compras termina
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esta sexta-feira, as Finanças irão considerar o saldo não usado como dedução à coleta em sede de IRS.

De acordo com o Governo, as compras nos setores da hotelaria e cultura realizadas de 1 de outubro ao
final de dezembro, e que foram alvo de rebate no âmbito do programa, injetaram um total de 73
milhões de euros.

Já o programa Autovoucher começou a devolver, no dia 10 de novembro, aos contribuintes 10 cêntimos
por litro, até 50 litros, nos abastecimentos de veículos - uma resposta do Governo ao aumento dos
preços da energia, o principal contributo para o acelerar da inflação em Portugal.

Fazendo também o balanço deste programa gémeo do IVAucher - quem já estava inscrito para este
último ficou automaticamente incrito no Autovoucher - o gabinete de João Leão diz que foram
reembolsados 10,72 milhões de euros em 2,1 milhões de transações junto de 1045 comerciantes
registados, num total de 9798 terminais de pagamento no País.

O programa Autovoucher prolongar-se-á até março de 2022.
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CORREIO DA MANHÃ

30/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ESPECIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 66000

Fim de Ano. Portugal à janela para ver fogo de artifício
Funchal terá 59 postos de lançamento de fogos. Municípios cancelaram festas, mas
Albufeira e Portimão mantiveram os espetáculos de pirotecnia
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JORNAL DO ALGARVE

30/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Albufeira com espetáculo piromusical no fim de ano
Apesar da tradicional festa de fim de ano na Praia dos Pescadores, em Albufeira, ter sido
cancelada devido à pandemia de covid-19, a Câmara Municipal vai assinalar a entrada de
2022 com um espetáculo piromusical que poderá ser visto e ouvido a partir de casa,
anunciou a autarquia.
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VISÃO

30/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • CALENDÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 33100

CALENDÁRIO ANO NOVO
Franceses e brasileiros elegem Presidente, mas antes haverá legislativas em Portugal. Em
ano de Mundial de futebol, o primeiro no inverno, o regresso dos festivais de música de
verão marca a agenda no entretenimento, se bem que a nova variante do coronavírus
faz pairar sobre eles uma incerteza que parecia já afastada
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VISÃO

30/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 96

PROGRAMA • SETE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 293100

REACH: 33100

ESCAPAR EM 2022
Do Minho ao Algarve, sem esquecer os Açores e a Madeira, 17 ideias para descansar e
descobrir o País. Sempre com a Natureza por perto
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RENASCENÇA ONLINE

30/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4980

REACH: -1

Covid-19. Portugal supera um milhão de passageiros fiscalizados
nos aeroportos - Renascença
Desde 01 de dezembro que todos os passageiros que cheguem a Portugal por via área
são obrigados a apresentar ao desembarcar teste negativo de infeção com o coronavírus
SARS-CoV-2 ou certificado de recuperação da doença Covid-19.

Portugal ultrapassou na terça-feira um milhão de passageiros fiscalizados nos aeroportos portugueses
para apresentação de teste negativo de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 ou certificado de
recuperação da doença covid-19.

Segundo dados enviados hoje pelo Ministério da Administração Interna (MAI) à Lusa, a PSP -que controla
voos com origem no espaço Schengen (área europeia de livre circulação de pessoas) - e o Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras (SEF) -- que controla viajantes oriundos de países fora do espaço Schengen --
fiscalizaram entre 01 e 28 de dezembro 1.003.354 passageiros (724.499 Schengen/278.855 não
Schengen), chegados em 9.075 voos (6.659 Schengen/2.416 não Schengen), resultando em 1.776
contraordenações.

Dos 1.776 autos de contraordenação, 1.093 foram levantados pela PSP e 683 pelo SEF, tendo sido
recusada a entrada em Portugal a oito cidadãos por não terem apresentado teste no desembarque, uma
vez que apenas é permitida a realização do teste no aeroporto aos cidadãos de nacionalidade
portuguesa, estrangeiros com residência em Portugal e pessoal diplomático.

Desde 01 de dezembro que todos os passageiros que cheguem a Portugal por via área são obrigados a
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apresentar ao desembarcar teste negativo de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 ou certificado de
recuperação da doença covid-19. .

Estão isentos da obrigatoriedade de testes, PCR ou rápido, os passageiros de voos domésticos, os
menores de 12 anos e as tripulações.

Já o número de companhias aéreas multadas por terem transportado desde 01 de dezembro
passageiros sem teste negativo ou certificado de recuperação mantém-se em 38, à semelhança do
balanço feito na segunda-feira pelo MAI.

As companhias aéreas que transportem passageiros sem teste negativo incorrem numa multa entre
20.000 e 40.000 euros por passageiro e os viajantes são também alvo de uma contraordenação, entre
os 300 e os 800 euros, por não apresentarem teste à chegada.

Nas fronteiras terrestres, também desde 01 de dezembro que os cidadãos de países exteriores à União
Europeia e dos países da UE considerados de risco vermelho ou vermelho-escuro precisam de teste
negativo ou certificado de recuperação. Os cidadãos oriundos dos países da UE considerados de risco
baixo ou moderado devem ser portadores do certificado de vacinação, teste ou recuperação para
entrarem em Portugal.

Neste âmbito, a GNR e o SEF realizaram até 28 de dezembro 7.123 operações aleatórias de fiscalização
nas fronteiras terrestres para garantir a realização de testes à covid-19, segundo o MAI.
Consequentemente, foram feitas 45.145 fiscalizações a viaturas ligeiras e de mercadorias, motociclos,
comboios, autocarros, originando 32 autos de contraordenação por falta de teste ou certificado de
recuperação.

O MAI refere ainda que nas fronteiras terrestres foram realizados 411 testes de diagnóstico.

Portugal Continental está em situação de calamidade desde 01 de dezembro devido ao aumento do
número de casos e estas regras nas fronteiras estão em vigor até 09 de janeiro de 2022.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.921 pessoas e foram contabilizados 1.330.158 casos
de infeção, segundo dados da Direção-Geral da Saúde.

Uma nova variante, a Ómicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial
da Saúde (OMS), foi detetada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas
deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infeções em pelo menos 110 países, sendo
dominante em Portugal.
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AMBITUR

30/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

TAP reforça oferta a partir do Porto já no próximo verão |
Ambitur
A T AP anuncia reforço no próximo verão da sua oferta de voos intercontinentais com
partida do Porto para São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil, com mais um voo por semana
para cada um destes destinos. No mesmo período, a companhia vai ainda reforçar a
Ponte Aérea entre o Porto e Lisboa com mais dois voos diários.

A TAP anuncia reforço no próximo verão da sua oferta de voos intercontinentais com partida do Porto
para São Paulo e Rio de Janeiro, no Brasil, com mais um voo por semana para cada um destes destinos.
No mesmo período, a companhia vai ainda reforçar a Ponte Aérea entre o Porto e Lisboa com mais dois
voos diários.

Deste modo, o Porto vai ter três voos semanais para São Paulo e passa a ter dois voos por semana
para o Rio de Janeiro, o que contribuirá para um crescimento do número de turistas provenientes do
Brasil que vão visitar a “Invicta”.

Adicionalmente, a TAP vai também reforçar a Ponte Aérea que liga o Porto e Lisboa com mais dois voos
diários, ascendendo assim as ligações entre as duas cidades aos 10 voos por dia, o que permite a
otimização das ligações a todos os destinos operados pela TAP no seu hub de Lisboa.

A TAP reforça assim o seu compromisso com o Porto e o Norte, assegurando que analisa em
permanência todas as possibilidades de novas rotas e ligações à partida dos aeroportos nacionais.
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EXPRESSO

30/12/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Desfazer-se do Brasil será um fardo pesado
Estado vai controlar 100% da TAP SA até ao final do ano, com aumento de capital de €1,7
mil milhões
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RENASCENÇA ONLINE

30/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4980

REACH: -1

Receitas da TAP em 2022 podem ser melhores do que prevê
plano de reestruturação - Renascença
"No programa de reestruturação da T AP, o cenário que foi criado para 2021 e 2022 era
conservador e, portanto, as perspetivas que temos agora sobre a evolução da receita na
empresa não diferem do que está no plano", referiu o ministro das Finanças no final do
Conselho de Ministros.

O ministro das Finanças, João Leão, disse esta quarta-feira que o plano de reestruturação da TAP
assentou num cenário conservador, mas admite que em 2022 as receitas da transportadora aérea
possam ser melhores do que o antecipado.

"No programa de reestruturação da TAP, o cenário que foi criado para 2021 e 2022 era conservador e,
portanto, as perspetivas que temos agora sobre a evolução da receita na empresa não diferem do que
está no plano", referiu o ministro das Finanças no final do Conselho de Ministros.

Essas projeções, disse ainda o ministro, estão "muito próximas" do valor final registado em 2021.
Porém, em relação a 2022, João Leão não descarta que, apesar da evolução da pandemia e do impacto
que está a ter no setor da aviação (com o cancelamento de voos), a receita da empresa "até possa ficar
melhor do que foi antecipado no plano de restruturação".

Em resposta a uma questão sobre se o impacto da evolução da pandemia e o aumento do número de
contágios por via da variante Ómicron na operação da TAP pode levar a que haja necessidade de uma
injeção adicional de dinheiro na transportadora, o ministro repetiu os valores que Bruxelas autorizou que
sejam injetados.

Assim, ainda em relação a 2021, o que está previsto é uma injeção de 536 milhões de euros, que será
realizada ainda esta semana.

"Para o próximo ano, o que está previsto são 990 milhões de euros, [o] que conclui a injeção de verbas
até esse montante máximo autorizado pela Comissão Europeia", precisou o ministro de Estado e das
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Finanças.

João Leão reiterou ainda que o montante máximo permitido que o Estado pode no próximo ano
autorizar para injeção na TAP é de 990 milhões de euros e que estes "serão realizados em função do
setor e dos resultados da empresa durante o próximo ano".
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SUL INFORMAÇÃO

30/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

PSD: «Para o Algarve, nem TAP, nem TAPzinha ou TAPzona»
«Esta verdadeira anedota e escândalo nacional acarretam custos de oportunidade
elevadíssimos para os nossos empresários e para a região»

 

«Para o Algarve, nem TAP, nem TAPzinha ou TAPzona». É assim que o PSD regional comenta a
recente aprovação do plano de reestruturação da companhia aérea portuguesa que «desistiu
do Algarve, mas não desiste dos impostos dos algarvios». 

Numa nota enviada à imprensa, os sociais-democratas consideram que, «em sentido oposto ao que foi
publicamente assumido por diversos membros do Governo, entre os quais o ministro Pedro Nuno
Santos, o Algarve não merece sequer uma nota de rodapé» neste plano de reestruturação.

A região é votada «ao absoluto desprezo e sem que a TAP, a qual se diz que enverga a bandeira de
todos nós, se empenhe em ter uma presença mais do que meramente caricatural na região»,
acrescenta.

Para, Cristóvão Norte, deputado e presidente do PSD Algarve, a «TAP não é um agente de
desenvolvimento do Algarve: nunca foi e nunca será».

«Está reduzida a escombros no Algarve e a única rota que tem – Lisboa – é por mera conveniência de
Lisboa, não existe em razão do interesse do Algarve. Continuamos, porém, a pagar o dízimo, tais quais
bons servos de um patrão falido. Exigimos o mesmo que o Porto, o reforço das verbas para atrair rotas
para a região», acrescenta.
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«Já fizemos as contas: se Rui Moreira diz que em face do movimento do aeroporto do Porto têm direito
a 100 milhões por ano, então o Algarve tem direito a 90. Não somos nem mais nem menos que Lisboa
ou Porto, mas o país não pode desperdiçar o potencial do Algarve e este Governo insiste em fazê-lo.
Uma vez mais, a região mais afetada pela crise é a que menos apoios tem», diz ainda.

Luís Gomes, cabeça de lista pelo PSD, concorda: «a estratégia da TAP para o Algarve, ao longo das
últimas décadas, tem sido apenas para cumprir um suposto calendário patriótico cujo interesse e serviço
pode-se legitimamente questionar».

Para o social-democrata, «a bandeira socialista em nacionalizar a TAP não só afundou ainda mais a
possibilidade da companhia se manter viva, como quase que agravou o seu serviço ao Algarve. É preciso
ter em conta que, sendo o Algarve um dos destinos turísticos mais importantes de Portugal, Europa e
Mundo, é absolutamente caricato não existir qualquer voo internacional da TAP que tenha como destino
o aeroporto de Faro».

«Esta verdadeira anedota e escândalo nacional acarretam custos de oportunidade elevadíssimos para os
nossos empresários e para a região. Ser candidato a deputado obriga-nos a compromissos ou quando
não somos capazes de o fazer, devemos vir dar a cara. Lamentavelmente não vimos nem lemos
qualquer comentário relativamente a essa matéria por parte dos deputados eleitos pelo Partido
Socialista. Verdade e compromisso marcará a diferença que queremos fazer na Assembleia da
República», conclui.

(Link)
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EXPRESSO

30/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Suspenso modelo de atribuição de subsídios a viagens dos
madeirenses para o resto do país
Os madeirenses que se desloquem de avião entre para o continente ou os Açores
continuam a ter de pagar a viagem por inteiro para depois serem ressarcidos pelo Estado
através do subsídio social de mobilidade, quando o novo modelo previa que pagassem
apenas uma comparticipação fixa

O Governo decidiu, esta quarta-feira, suspender a lei que atualizou em 2019 o modelo de atribuição de
subsídios de mobilidade aos residentes na Madeira, justificando a decisão com dificuldades de aplicação,
pelo que voltou a vigorar o modelo anterior.

Na prática, os madeirenses que se desloquem de avião entre a Madeira e o continente ou os Açores
continuam a ter de pagar a viagem por inteiro para depois serem ressarcidos pelo Estado através do
subsídio social de mobilidade - uma compensação que pretende promover a coesão territorial das ilhas -,
quando o novo modelo previa que pagassem apenas uma comparticipação fixa, sendo o restante valor
pago diretamente pelo Estado às companhias.

Num comunicado divulgado após a reunião desta quarta-feira do Conselho de Ministros, o Governo
informou que aprovou um decreto-lei a suspender a vigência da Lei n.º 105/2019, de 06 de setembro,
que alterou o modelo de atribuição do subsídio social de mobilidade para as regiões autónomas e que,
em consequência, volta a entrar em vigor o modelo anterior de atribuição destes subsídios (Decreto-Lei
n.º 134/2015, de 24 de julho).

"Esta alteração justifica-se atendendo à necessidade de ultrapassar os constrangimentos que têm
impedido a aplicação do novo modelo de atribuição do subsídio social de mobilidade para os residentes
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da Região Autónoma da Madeira", sublinhou o Governo, no comunicado.

A lei agora suspensa tinha sido apresentada ao parlamento nacional após aprovação pela Assembleia
Legislativa Regional da Madeira e foi aprovada pela Assembleia da República em 19 de julho de 2019.

Fixava em 86 e 65 euros as tarifas aéreas pagas, respetivamente, por residentes e estudantes
madeirenses em viagens para o continente e Açores, sendo o restante pago pelo Estado às companhias.

Aquando da aprovação do novo modelo, em 2019, o presidente do Governo da Madeira, Miguel
Albuquerque, considerou que a medida "é uma boa resolução", mas alertou para a necessidade de
"encontrar a solução prática" para aplicação da lei.

Com a repristinação da lei anterior, decidida hoje pelo Governo, está em funcionamento o sistema em
que os madeirenses pagam o valor total da passagem, com um teto máximo de 400 euros, e, só depois
de consumada a viagem, são ressarcidos da diferença paga, que poderá ir, no extremo, até aos 314
euros no caso de residentes e de 335 euros para estudantes.

O subsídio social de mobilidade, criado com o objetivo de promover a coesão social e territorial, é
atribuído aos passageiros residentes, residentes equiparados e estudantes das regiões autónomas, pelas
viagens realizadas entre o continente e a Madeira e os Açores, e entre a Região Autónoma da Madeira e
a Região Autónoma dos Açores, implicando o pagamento e a utilização efetiva do bilhete.
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NOTÍCIAS AO MINUTO

29/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4978

REACH: -1

Casas no Algarve são as mais caras do país. Onde são mais
baratas?
Em novembro, o valor mediano das moradias algarvias fixou-se em 1.758 euros por m2,
enquanto o dos apartamentos situou-se nos 1.701 euros por m2. Em contrapartida, a
região do Alentejo tem as casas mais baratas.

O Algarve tem as moradias e os apartamentos mais caros de Portugal, tendo em conta os valores
medianos da avaliação bancária de novembro. Segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo
Instituto Nacional de Estatística (INE), o valor mediano das moradias algarvias fixou-se em 1.758 euros
por m2, enquanto o dos apartamentos situou-se em 1.701 euros por m2.

Em contrapartida, a região do Alentejo tem as moradias e apartamentos mais baratos. Segundo o
instituto de estatística, o valor médio dos apartamentos alentejanos situou-se nos 905 euros por m2 e o
das moradias fixou-se em 840 euros por m2.

De acordo com o Índice do valor mediano de avaliação bancária, no mês passado, o Algarve, a Área
Metropolitana de Lisboa, o Alentejo Litoral e a Região Autónoma da Madeira apresentaram valores de
avaliação superiores à mediana do país (34%, 32%, 4% , e 1% respetivamente).

Em sentido inverso, Beiras e Serra da Estrela foi a região que apresentou o valor mais baixo em relação
à mediana do país (-47%), lê-se no mesmo documento.

Em segundo lugar da tabela, surge a Área Metropolitana de Lisboa, com o valor médio das moradias a
chegar aos 1.694 euros por m2 e o dos apartamentos a fixar-se em 1.669 euros por m2. Seguem-se a
Região Autónoma da Madeira, com o valor médio dos apartamentos a alcançar os 1.318 euros por m2 e
o das moradias a situar-se nos 1.200 euros por m2, e a Região Autónoma dos Açores, com o valor
mediano a atingir os 1.218 nos apartamentos e a fixar-se nos 917 euros por m2 nas moradias.
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Recorde-se que o valor a que a banca está a avaliar os imóveis para efeitos de concessão de crédito
aumentou em novembro, com o metro quadrado a fixar-se nos 1.272 euros, ou seja, mais 21 euros do
que o observado em outubro.
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JORNAL DO ALGARVE

30/12/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: -1

Acordo assinado em VRSA vai dinamizar o turismo religioso no
Algarve
A Igreja Matriz de Vila Real de Santo António foi o palco para a assinatura de um novo
protocolo que pretende dinamizar o turismo religioso em quatro concelhos do sotavento
algarvio, durante a tarde de quarta-feira, dia 29 de dezembro.

 

A Igreja Matriz de Vila Real de Santo António foi o palco para a assinatura de um novo protocolo que
pretende dinamizar o turismo religioso em quatro concelhos do sotavento algarvio, durante a tarde de
quarta-feira, dia 29 de dezembro. 

Este acordo abrange os concelhos de Vila Real de Santo António, Castro Marim, Alcoutim e Tavira e
pretende ainda formar pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade ou com deficiência, para
posteriormente abrir as portas das igrejas ao público. 

O acordo foi assinado entre a Igreja Católica, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional
do Algarve (CCDR), o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Comunidade Intermunicipal
do Algarve (AMAL) e a Região de Turismo do Algarve (RTA). 

O bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, referiu no seu discurso que a iniciativa “vem responder a uma
necessidade há muito sentida por todos” com a “abertura organizada e qualificada das nossas igrejas
para todos puderem disfrutar do património religioso e cultural que cada um à sua maneira nos
proporciona”. 

O responsável pretende ainda que este projeto seja abrangido a outros concelhos do Algarve, no futuro. 
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O presidente da CCDR/Algarve, José Apolinário, foi outra das personalidades que assinou o documento,
tal como o presidente da AMAL, António Pina, que salientou que “o Algarve não tem só turismo de sol e
praia” e que “a história da fé cristã está no nosso ADN”. 

Para o presidente da RTA, João Fernandes, este projeto “é um motivo de orgulho para uma região
turística, não só pelo património. mas também por tudo aquilo que ele simboliza”. 

“Temos de diversificar a oferta turística e gerar novas motivações de visitar a região que não estejam
tão dependentes da sazonalidade. Queremos pessoas fora da época alta e também no interior”,
acrescentou. 

O responsável admitiu ainda que a abertura das portas das igrejas “tem de ser feita com cuidado”, pois
“tem de se proteger o valioso património de arte sacra”. 

António Palma marcou presença em representação da delegada regional do IEFP, Madalena Feu, que não
pôde estar presente por estar confinada, segundo o responsável. 

“É um projeto que vai tirar pessoas do desemprego, sejam pessoas de mais difícil integração, sejam
pessoas com deficiência. Vamos dar qualificação a 40 pessoas”, explicou. 
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Já para o padre Miguel Neto, este é o “concretizar de um sonho que tem 11 anos”, que considera
“importante para os residentes e para a própria igreja católica, porque é uma ligação de proximidade
com todos”. 

O presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, foi o anfitrião deste
evento de assinatura do protocolo que considera “inovador” e que irá “dinamizar o riquíssimo património
religioso que a nossa religião possui e que precisa de adquirir uma nova dinâmica”. 

“O património religioso algarvio assume-se como a memória de um passado que precisa de ser
reabilitado e dado a conhecer às pessoas”, acrescenta. 

O autarca salientou ainda o “papel importante da formação profissional” neste projeto “e a consequente
integração de pessoas em situação de desemprego de modo a melhorar as suas qualificações e
empregabilidade”. 

Para esta apresentação estava confirmada a presença da ministra do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social, Ana Mendes Godinho, que não compareceu, enviando apenas uma mensagem em
vídeo transmitida na igreja. 

(Link)
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Algarve dá «passo importante» no turismo religioso ao formar
pessoas para abrir igrejas ao público
Acordo foi assinado esta quarta-feira, 29 de Dezembro, em Vila Real de Santo António

 

O Algarve «respira uma grande identidade cristã» e, com «as obras de arte e a beleza das
nossas igrejas, é essencial a dinamização do turismo religioso para fazer a ponte entre a Igreja
Católica e as estruturas da sociedade civil», disse o coordenador do setor Diocesano da Pastoral
do Turismo, esta quarta-feira, dia 29 de Dezembro, em Vila Real de Santo António.

O padre Miguel Neto falava durante a sua intervenção na cerimónia de assinatura do Acordo de
Cooperação que a Diocese do Algarve celebrou com várias entidades algarvias, no sentido de dinamizar
o turismo religioso no Sotavento algarvio.

Destas entidades, fazem parte a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do
Algarve, a AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, a Região de Turismo do Algarve, o Instituto de
Emprego e Formação Profissional (IEFP) e as Fábricas das Igrejas envolvidas.

De um sonho que vem desde 2011, «quando foi criada a Pastoral de Turismo da Diocese do Algarve», é
dado agora um «importante passo» para «a dinamização do turismo religioso através da divulgação e
promoção do património arquitetónico e cultural das igrejas algarvias», realçou o padre Miguel Neto.

Este é um projeto-piloto que «irá permitir a abertura das igrejas abrangidas» das paróquias de Alcoutim,
Castro Marim, Tavira e Vila Real de Santo António, para que possam ser visitadas pelos cidadãos locais e
pelos turistas, mas também fará com que estas se tornem parte dos roteiros turísticos do Algarve e que
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sejam assim «uma atração», «diversificando a oferta turística da região».

«Parte do património da Igreja, por razões diversas, possui um horário de abertura muito limitado,
estando, portanto, ausente dos circuitos turísticos. Consequentemente, isto limita a sua promoção e
visitação, assim como as eventuais receitas que poderiam surgir», acrescentou.

Por isso, «é essencial criar mecanismos de sustentabilidade para a comunidade, mas, simultaneamente,
colocar os edifícios da Igreja ao serviço da sociedade civil para garantir a sustentabilidade do povo».

 

De entre os objetivos previstos neste acordo, está a necessidade da Diocese «colocar a Igreja e aquilo
que esta tem ao serviço da sociedade civil, nem que seja para melhorar as condições das pessoas e criar
postos de trabalho, diretos ou indiretos», sublinhou o coordenador do setor Diocesano da Pastoral do
Turismo, afirmando que «este é o âmbito social da Igreja».

O projeto irá formar 40 pessoas desempregadas, desde cidadãos com difícil integração na comunidade, a
alguns com deficiência, ao mesmo tempo que tentará também promover o património religioso do
interior, «combatendo as assimetrias geográficas».

«Excetuando duas cidades, Tavira e Lagos, é nas igrejas do interior algarvio que se encontra maior
beleza e o património mais rico, pois era lá que estava a capacidade económica nos séculos transatos.
Mas são as igrejas do litoral que têm maior número de visitas», explicou.

O primeiro passo a ser dado para a concretização deste Acordo de Cooperação vai «incidir na formação
do pessoal das paróquias das igrejas, sendo esta ministrada pelo IEFP».

Posteriormente, as igrejas serão preparadas para que possam ser visitadas, com «a criação de circuitos
no interior e no exterior, folhetos de promoção e com explicações de cada altar, ambos os documentos
em vários idiomas», bem como «será pensado merchandising para venda».

Deixando «uma palavra de compromisso e incentivo aos autarcas», o padre Miguel Neto realçou que,
«no primeiro período a formação e a remuneração destas pessoas está assegurada mas é necessário
que, numa segunda fase, que haja também a vontade da autarquia em valorizar a abertura das igrejas e
haver uma ajuda às paróquias para manter estes postos de trabalho».

«Os municípios têm de saber que uma igreja aberta é muito mais visitável do que um posto de turismo
ou qualquer outra atração», afirmou.

«Este trabalho tem de ser feito em conjunto com todas as entidades parceiras e com todas as
autarquias, pois faz parte da cara do nosso Algarve», garantiu o coordenador do setor Diocesano da
Pastoral do Turismo.
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D. Manuel Quintas, bispo do Algarve, afirmou ter aderido «desde a primeira e hora» a esta iniciativa e
disse estar certo de que, «deste modo, será possível ter acesso a uma parte significativa do património
destas localidades», algo importante, já que, «como dizem os entendidos, o património religioso
constitui cerca de 80% do património cultural do nosso país».

«Temos obrigatoriamente de nos unir para promover, valorizar e dar a conhecer o testemunho que nos
legaram as populações algarvias ao longo de séculos e que está condensada precisamente nas suas
igrejas, de modo eloquente e sábio, como souberam conjugar a fé, a arte e a cultura, num mosaico de
manifestações plásticas às quais ninguém fica indiferente»

O bispo do Algarve realçou ainda que «tudo faremos para que este projeto passe da sua condição de
pioneiro a timoneiro, de modo que, aproveitando da experiência colhida na região, possa ser celebrado
também noutras paróquias algarvias».

Durante a sua intervenção, José Apolinário, presidente da CCDR Algarve, sublinhou que este «é um
projeto piloto» e que se insere na «área de inovação social», naquilo que se refere à criação de um
produto para o turismo religioso.

Já António Pina, presidente da AMAL, salientou que esta iniciativa «qualifica o Algarve» na medida em que
«a região não é apenas sol e praia e tem de se qualificar e ter outras respostas».

João Fernandes, presidente da RTA, por seu turno, explicou que «sendo pioneiro, este é um motivo de
orgulho para o Algarve, que é a principal região turística do país». O projeto, acrescentou, demonstra
como «se pode aproveitar uma riqueza que é material e imaterial para dinamizar o património que
simboliza e traduz as raízes dos locais onde se encontra e daquilo que nós próprios somos».

Durante a cerimónia, marcaram também presença, em formato de vídeo previamente gravado, a
secretária de Estado do Turismo Rita Marques, e a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Ana Mendes Godinho.

(Link)
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40 pessoas no desemprego recebem formação para abrir igrejas
do Sotavento ao turismo religioso
A formação de pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade para tornar
igrejas do sotavento algarvio visitáveis é o objetivo de um acordo “pioneiro” para
dinamizar o turismo religioso, celebrado hoje em Vila Real de Santo António.

 

A formação de pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade para tornar igrejas do sotavento
algarvio visitáveis é o objetivo de um acordo “pioneiro” para dinamizar o turismo religioso, celebrado
hoje em Vila Real de Santo António.

 

A igreja de Vila Real de Santo António foi hoje o palco da cerimónia de assinatura do acordo de
cooperação para a dinamização do turismo religioso no Algarve, que tem na sua génese a pastoral do
turismo da diocese do Algarve da igreja católica e tem como parceiros a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), a Região de Turismo do Algarve (RTA) e as Fábricas das
Igrejas envolvidas.

 

Em causa está um projeto piloto para que as igrejas dos concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Tavira e
Vila Real de Santo António possam ser visitadas, proporcionando a locais e turistas percursos
estabelecidos e acompanhados para mostrar o “valioso” património cultural, histórico e religioso desses
municípios, disse o responsável pela pastoral do turismo da diocese do Algarve e um dos mentores do
projeto, Miguel Neto.

 

A mesma fonte salientou a importância da iniciativa para dar cumprimento à diretriz da igreja de “manter
igrejas abertas”, reconheceu que este objetivo traz “dificuldades, porque implica pessoas e segurança”,
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mas considerou que ela é “essencial para fazer a ponte entre a igreja católica e a sociedade civil” e pode
criar condições de “sustentabilidade” para poder ser alargado a outras zonas da região e assegurar a
“conservação” do património religioso.

 

 

 Ao discursar na cerimónia de assinatura do acordo, o bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, disse ter
aderido “desde a primeira hora” a esta iniciativa, porque ela dá resposta a uma “necessidade há muito
sentida” de permitir “a abertura organizada e qualificada” das igrejas e abre a possibilidade a “crentes e
não crentes de desfrutar do rico património religioso e cultural de cada uma” das paróquias.
 
“Temos obrigatoriamente de nos unir para promover, valorizar e dar a conhecer o testemunho que nos
legaram as populações algarvias ao longo de séculos e que está condensada precisamente nas suas
igrejas, de modo eloquente e sábio, como souberam conjugar a fé, a arte e a cultura, num mosaico de
manifestações plásticas às quais ninguém fica indiferente”, afirmou ainda.
 
Este é um projeto “pioneiro” que tem o IEFP como um “parceiro-chave no enquadramento da formação”
e que é “inovador” no que se refere a criação de um produto turístico como o turismo religioso,
destacou o presidente da CCDR do Algarve, José Apolinário.
 
O presidente da AMAL, António Pina, disse, por seu turno, que o acordo hoje celebrado “qualifica a região
do Algarve”, porque a região “não é só sol e praia e tem de se qualificar e ter outras respostas” na oferta
turística, e mostrou-se “otimista” quanto à possibilidade de este projeto-piloto “se estender aos demais”
municípios do distrito de Faro.
 
Já o presidente da RTA, João Fernandes, afirmou que este projeto, “sendo pioneiro, é um motivo de
orgulho para a principal região do país” e mostra “como se pode aproveitar uma riqueza que é material e
imaterial” para “dinamizar” o património que “simboliza e traduz” as raízes dos locais onde se encontra.
 
João Fernandes frisou que esta iniciativa também permite criar “novas motivações de visita à região que
não estejam tão dependentes da sazonalidade”, assim como “contrariar a hiperlitoralização” e
“diferenciar” um destino que se insere “no espaço mais competitivo do mundo, que é o Mediterrâneo”.
 
António Palma, do IEFP do Algarve, realçou a importância do projeto para “retirar pessoas do
desemprego”, quer sejam “pessoas de difícil integração, quer sejam pessoas com deficiência”, e adiantou

63/69



que este irá permitir dar “qualificação a 40 pessoas”, com uma “componente de empregabilidade”, que
no futuro pode ser replicado noutros pontos da região.
 
Finalmente, o autarca de Vila Real de Stº António, afirmou que o património religioso algarvio assume-se
como “a memória de um passado que precisa de ser reabilitado para dar a conhecer às pessoas, é um
símbolo cultural da nossa região e do nosso país”. Álvaro Araújo louvou o caráter formativo do projeto
através do IEFP, que irá integrar pessoas em situação de desemprego, “de modo a melhorar as suas
qualificações e empregabilidade na região”. 
 
Na mesma cerimónia, a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques e a ministra do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, deixaram uma mensagem gravada em vídeo,
dando os parabéns aos parceiros do projeto, reconhecendo a importância do mesmo para a região.
 
Algarve Primeiro/Lusa

 

(Link da Notícia)
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Turismo Religioso no Algarve: Assinado acordo que vai formar
pessoas para abrir igrejas ao público
Em causa está um projeto piloto para que as igrejas dos concelhos de Alcoutim, Castro
Marim, T avira e Vila Real de Santo António possam ser visitadas, proporcionando a locais
e turistas percursos estabelecidos e acompanhados

A formação de pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade para tornar igrejas do sotavento
algarvio visitáveis é o objetivo de um acordo “pioneiro” para dinamizar o turismo religioso, celebrado
hoje em Vila Real de Santo António.

A igreja de Vila Real de Santo António foi hoje o palco da cerimónia de assinatura do acordo de
cooperação para a dinamização do turismo religioso no Algarve, que tem na sua génese a pastoral do
turismo da diocese do Algarve da igreja católica e tem como parceiros a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), a Região de Turismo do Algarve (RTA) e as Fábricas das
Igrejas envolvidas.

Em causa está um projeto piloto para que as igrejas dos concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Tavira e
Vila Real de Santo António possam ser visitadas, proporcionando a locais e turistas percursos
estabelecidos e acompanhados para mostrar o “valioso” património cultural, histórico e religioso desses
municípios, disse o responsável pela pastoral do turismo da diocese do Algarve e um dos mentores do
projeto, Miguel Neto.

A mesma fonte salientou a importância da iniciativa para dar cumprimento à diretriz da igreja de “manter
igrejas abertas”, reconheceu que este objetivo traz “dificuldades, porque implica pessoas e segurança”,
mas considerou que ela é “essencial para fazer a ponte entre a igreja católica e a sociedade civil” e pode
criar condições de “sustentabilidade” para poder ser alargado a outras zonas da região e assegurar a
“conservação” do património religioso.

Ao discursar na cerimónia de assinatura do acordo, o bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, disse ter
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aderido “desde a primeira hora” a esta iniciativa, porque ela dá resposta a uma “necessidade há muito
sentida” de permitir “a abertura organizada e qualificada” das igrejas e abre a possibilidade a “crentes e
não crentes de desfrutar do rico património religioso e cultural de cada uma” das paróquias.

“Temos obrigatoriamente de nos unir para promover, valorizar e dar a conhecer o testemunho que nos
legaram as populações algarvias ao longo de séculos e que está condensada precisamente nas suas
igrejas, de modo eloquente e sábio, como souberam conjugar a fé, a arte e a cultura, num mosaico de
manifestações plásticas às quais ninguém fica indiferente”, afirmou ainda.

Este é um projeto “pioneiro” que tem o IEFP como um “parceiro-chave no enquadramento da formação”
e que é “inovador” no que se refere a criação de um produto turístico como o turismo religioso,
destacou o presidente da CCDR do Algarve, José Apolinário.

O presidente da AMAL, António Pina, disse, por seu turno, que o acordo hoje celebrado “qualifica a
região” do Algarve”, porque a região “não é só sol e praia e tem de se qualificar e ter outras respostas”
na oferta turística, e mostrou-se “otimista” quanto à possibilidade de este projeto-piloto “se estender
aos demais” municípios do distrito de Faro.

Já o presidente da RTA, João Fernandes, afirmou que este projeto, “sendo pioneiro, é um motivo de
orgulho para a principal região do país” e mostra “como se pode aproveitar uma riqueza que é material e
imaterial” para “dinamizar” o património que “simboliza e traduz” as raízes dos locais onde se encontra.

João Fernandes frisou que esta iniciativa também permite criar “novas motivações de visita à região que
não estejam tão dependentes da sazonalidade”, assim como “contrariar a hiperlitoralização” e
“diferenciar” um destino que se insere “no espaço mais competitivo do mundo, que é o Mediterrâneo”.

António Palma, do IEFP do Algarve, realçou a importância do projeto para “retirar pessoas do
desemprego”, quer sejam “pessoas de difícil integração, quer sejam pessoas com deficiência”, e adiantou
que este irá permitir dar “qualificação a 40 pessoas”, com uma “componente de empregabilidade”, que
no futuro pode ser replicado noutros pontos da região.
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Acordo assinado no Algarve permite formar pessoas para abrir
igrejas ao público
A formação de pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade para tornar
igrejas do sotavento algarvio visitáveis é o objetivo de um acordo “pioneiro” para
dinamizar o turismo religioso, celebrado hoje em Vila Real de Santo António.

A igreja de Vila Real de Santo António foi hoje o palco da cerimónia de assinatura do acordo de
cooperação para a dinamização do turismo religioso no Algarve, que tem na sua génese a pastoral do
turismo da diocese do Algarve da igreja católica e tem como parceiros a Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), a Região de Turismo do Algarve (RTA) e as Fábricas das
Igrejas envolvidas.

Em causa está um projeto piloto para que as igrejas dos concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Tavira e
Vila Real de Santo António possam ser visitadas, proporcionando a locais e turistas percursos
estabelecidos e acompanhados para mostrar o “valioso” património cultural, histórico e religioso desses
municípios, disse o responsável pela pastoral do turismo da diocese do Algarve e um dos mentores do
projeto, Miguel Neto.

A mesma fonte salientou a importância da iniciativa para dar cumprimento à diretriz da igreja de “manter
igrejas abertas”, reconheceu que este objetivo traz “dificuldades, porque implica pessoas e segurança”,
mas considerou que ela é “essencial para fazer a ponte entre a igreja católica e a sociedade civil” e pode
criar condições de “sustentabilidade” para poder ser alargado a outras zonas da região e assegurar a
“conservação” do património religioso.

Ao discursar na cerimónia de assinatura do acordo, o bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, disse ter
aderido “desde a primeira hora” a esta iniciativa, porque ela dá resposta a uma “necessidade há muito
sentida” de permitir “a abertura organizada e qualificada” das igrejas e abre a possibilidade a “crentes e
não crentes de desfrutar do rico património religioso e cultural de cada uma” das paróquias.

“Temos obrigatoriamente de nos unir para promover, valorizar e dar a conhecer o testemunho que nos
legaram as populações algarvias ao longo de séculos e que está condensada precisamente nas suas
igrejas, de modo eloquente e sábio, como souberam conjugar a fé, a arte e a cultura, num mosaico de
manifestações plásticas às quais ninguém fica indiferente”, afirmou ainda.
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Este é um projeto “pioneiro” que tem o IEFP como um “parceiro-chave no enquadramento da formação”
e que é “inovador” no que se refere a criação de um produto turístico como o turismo religioso,
destacou o presidente da CCDR do Algarve, José Apolinário.

O presidente da AMAL, António Pina, disse, por seu turno, que o acordo hoje celebrado “qualifica a
região” do Algarve”, porque a região “não é só sol e praia e tem de se qualificar e ter outras respostas”
na oferta turística, e mostrou-se “otimista” quanto à possibilidade de este projeto-piloto “se estender
aos demais” municípios do distrito de Faro.

Já o presidente da RTA, João Fernandes, afirmou que este projeto, “sendo pioneiro, é um motivo de
orgulho para a principal região do país” e mostra “como se pode aproveitar uma riqueza que é material e
imaterial” para “dinamizar” o património que “simboliza e traduz” as raízes dos locais onde se encontra.

João Fernandes frisou que esta iniciativa também permite criar “novas motivações de visita à região que
não estejam tão dependentes da sazonalidade”, assim como “contrariar a hiperlitoralização” e
“diferenciar” um destino que se insere “no espaço mais competitivo do mundo, que é o Mediterrâneo”.

António Palma, do IEFP do Algarve, realçou a importância do projeto para “retirar pessoas do
desemprego”, quer sejam “pessoas de difícil integração, quer sejam pessoas com deficiência”, e adiantou
que este irá permitir dar “qualificação a 40 pessoas”, com uma “componente de empregabilidade”, que
no futuro pode ser replicado noutros pontos da região.

68/69



ANTENA 1

29/12/2021

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO

NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

O turismo religioso nunca foi um chamariz na região do Algarve,
mas a Igreja Católica quer mudar este cenário
O turismo religioso nunca foi um chamariz na região do Algarve, mas a Igreja Católica
quer mudar este cenário

O turismo religioso nunca foi um chamariz na região do Algarve, mas a Igreja Católica quer mudar este
cenário

69/69


