
JORNAL DO ALGARVE

13/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

O que pensam os principais cabeças-de-lista do Algarve
O ato eleitoral é já daqui a pouco mais de duas semanas
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ECCLESIA

13/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Igreja/Sociedade: ACEGE do Algarve promove conferência o
turismo e o futuro de Portugal
Faro, 12 Jan 2021 (Ecclesia) – O  núcleo algarvio da ACEGE (Associação Cristã de
Empresários e Gestores) promove, dia 14 de janeiro, às 18h00, uma mesa-redonda sob o
tema «Uma Realidade que T ransforma com contributos para o futuro de Portugal na
área do turismo à luz da ‘Economia de Francisco»

 

Faro, 12 Jan 2021 (Ecclesia) – O núcleo algarvio da ACEGE (Associação Cristã de Empresários e
Gestores) promove, dia 14 de janeiro, às 18h00, uma mesa-redonda sob o tema «Uma Realidade que
Transforma com contributos para o futuro de Portugal na área do turismo à luz da ‘Economia de
Francisco».

A iniciativa, promovida em parceria com a Região de Turismo do Algarve (RTA), conta com a participação
do presidente da RTA, João Fernandes, do administrador do Grupo Pestana, Pedro Lopes, e do diretor da
Obra Nacional da Pastoral do Turismo, padre Miguel Neto, e com a moderação do coordenador do núcleo
do Algarve da ACEGE, Paulo Lopes.

O encontro com transmissão online pode ser visto na página da ACEGE no Facebook –
https://www.facebook.com/acege.pt e será ainda transmitido em simultâneo pelo jornal Folha do
Domingo e pela plataforma Mais Algarve nas respetivas páginas no Facebook
https://www.facebook.com/folhadodomingo e https://www.facebook.com/MaisAlgarve

e nos respetivos canais no YouTube https://www.youtube.com/c/FolhadoDomingoJornal e
https://www.youtube.com/user/maisalgarve.

A ‘Economia de Francisco’ foi uma reflexão iniciada em 2019 pelo Papa Francisco, com inspiração em
São Francisco de Assis.

(Link)
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https://www.facebook.com/acege.pt
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FOLHA DE DOMINGO

12/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

ACEGE Algarve promove mesa-redonda sobre turismo e a
‘Economia de Francisco’
O núcleo algarvio da ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores promove na
próxima sexta-feira, 14 de janeiro, uma mesa-redonda sob o tema “Uma Realidade que
T ransforma” com contributos para o futuro de Portugal na área do turismo à luz da
‘Economia de Francisco’.

O núcleo algarvio da ACEGE – Associação Cristã de Empresários e Gestores promove na próxima sexta-
feira, 14 de janeiro, uma mesa-redonda sob o tema “Uma Realidade que Transforma” com contributos
para o futuro de Portugal na área do turismo à luz da ‘Economia de Francisco’.

A iniciativa, promovida em parceria com a Região de Turismo do Algarve (RTA), contará com a
participação do presidente da RTA, João Fernandes, do administrador do Grupo Pestana, Pedro Lopes, e
do diretor da Obra Nacional da Pastoral do Turismo, padre Miguel Neto, e com a moderação do
coordenador do núcleo do Algarve da ACEGE, Paulo Lopes.

O encontro com transmissão online a partir das 18h na página da ACEGE no Facebook –
https://www.facebook.com/acege.pt -, será ainda transmitido em simultâneo pelo jornal Folha do
Domingo e pela plataforma Mais Algarve nas respetivas páginas no Facebook
(https://www.facebook.com/folhadodomingo e https://www.facebook.com/MaisAlgarve) e nos
respetivos canais no YouTube (https://www.youtube.com/c/FolhadoDomingoJornal e
https://www.youtube.com/user/maisalgarve).

A ‘Economia de Francisco’ foi uma reflexão iniciada em 2019 pelo Papa Francisco, com inspiração em
São Francisco de Assis.
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https://www.facebook.com/acege.pt
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https://folhadodomingo.pt/acege-algarve-promove-mesa-redonda-sobre-turismo-e-a-economia-de-francisco/


JORNAL I

13/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 11000

Covid-19. Com mais de 500 mil isolados, janeiro deverá bater
recorde de baixas
Em todo o ano passado a Segurança Social pagou 266 mil baixas por doença covid e
quase 453 mil por isolamento. Recorde de contágios está a provocar níveis inéditos de
absentismo.

O número de portugueses isolados por causa da covid-19 passou ontem pela primeira vez a barreira dos
500 mil, com 276 894 infetados ainda em período de isolamento ou recuperação da doença (casos
ativos) e 236 992 contactos em vigilância, de acordo com os boletins da Direção Geral da Saúde, que
compilam dados relativos a contactos de risco.

Mesmo que nem todas as pessoas venham a beneficiar de baixa, já que quem pode ficar em teletrabalho
não tem direito a tal, o recorde de contágios que tem estado a registar-se está a provocar níveis inéditos
de absentismo no país, com impacto nos diferentes setores, e só este mês a Segurança Social poderá
vir a suportar mais baixas relacionadas com a covid-19 do que em todo o ano passado, se não mesmo
nestes últimos dois anos.

O i tentou perceber junto do Ministério da Segurança Social e do Trabalho quantos portugueses estão
atualmente a beneficiar de baixa por doença covid e por isolamento profilático, mas o balanço tem sido
feito apenas ao fim de cada mês, pelo que ontem não estava disponível. A Segurança Social já publicou
no entanto detalhadamente todo o impacto das medidas de apoio à covid-19 até ao fim de 2021 e
perante a vaga sem precedentes de infeções que está a ser vivida não será difícil serem superados,
podendo atingir-se este mês o recorde histórico de baixa por motivo de doença no país.

No ano passado foram pagas pela Segurança Social um total de 266 448 baixas por doença covid-19,
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mais 83% do que em 2020, quando tinham sido registados 145 260 beneficiários. Já em termos de
baixas por isolamento profilático, em 2021 requereram baixa 452 781 contactos de risco de pessoas
infetadas, mais do dobro dos 212 767 portugueses que tiveram indicação para se isolar em 2020.

Tentando fazer a ponte para os níveis de absentismo que estão a ser provocados pela covid-19 este
mês, só nos últimos sete dias foram diagnosticados em Portugal quase tantos casos de covid-19 como
em todo o mês de dezembro e os números de janeiro já superaram, ao 11º dia do mês, qualquer outro
mês da pandemia, com um total de 321 407 diagnósticos confirmados desde 1 de janeiro.

Até aqui o mês com mais casos confirmados desde o início da pandemia tinha sido janeiro de 2021, com
305 692 casos confirmados. Na altura faziam-se 1,6 milhões de testes por mês e no último mês de
dezembro foram mais de 5 milhões, mantendo-se a tendência de aumento de testagem no início deste
ano, mas a positividade está agora também a subir, o que sugere uma malha de deteção menos
apertada apesar do aumento significativo do número de testes. O impacto do crescente absentismo
tem-se feito sentir nos diferentes setores, da aviação à hotelaria, recolha do lixo e dificuldades na
definição de escalas nos hospitais.

Dos Estados Unidos à Europa, o problema começa a levar a equacionar permitir que profissionais de
saúde vão trabalhar infetados mesmo no período de contágio, uma medida que tem estado a suscitar
receios – em Portugal não foi anunciada qualquer decisão nesse sentido. Antes, poderá colocar-se a
redução do isolamento para cinco dias, já implementada em alguns países. A posição da OMS e do ECDC
é que, havendo um risco de isso levar a mais infeções, os países podem tentar equilibrar as medidas de
proteção de saúde pública com o impacto que provocam.

Nas projeções do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge apresentadas na reunião do Infarmed, o
nível de absentismo esperado no pico da epidemia este mês poderia situar-se entre 4,5% e 12% da
população em isolamento (entre infetados, isolamento profilático e apoio à família) e o limiar inferior já
foi excedido sem que haja ainda certezas sobre se o pico de infeções será atingido em breve.

Com essa incerteza, janeiro poderá ficar no entanto marcado por níveis de absentismo recorde e
perturbação de serviços, com impacto nas diferentes áreas. Até aqui os meses com mais beneficiários de
subsídio de doença, incluindo covid-19, foram dezembro de 2020 (289 226) e fevereiro de 2021 (302
423).

Antes da pandemia, nos meses com maior absentismo por doença, habitualmente no inverno,
registavam-se, de acordo com os dados da Segurança Social, cerca de 170 mil pessoas de baixa por
doença. Em janeiro de 2019, por exemplo, houve um total de 163 mil beneficiários de baixa por doença,
números que praticamente duplicaram nos piores meses da pandemia.

Entre baixas por doença covid e baixas por isolamento profilático, a despesa da Segurança Social
ascendeu a cerca de 231 milhões de euros em 2021, depois de no primeiro ano da pandemia o
pagamento das baixas covid (doença e isolamento) ter representado uma despesa de cerca de 125
milhões de euros.
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POSTAL

13/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

ELEIÇÕES NA AHETA
Viegas e Martins disputam liderança
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POSTAL

13/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

LISTA DE ELIDÉRICO VIEGAS - LISTA A | LISTA DE HÉLDER
MARTINS — LISTA B
Assegurar o Presente, Garantir o Futuro | Por uma AHETA abrangente e renovada
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JORNAL DO ALGARVE

13/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Elidérico Viegas e Hélder Martins disputam liderança da AHETA
Já tinha "ameaçado" que se poderia recandidatar, mas só no passado fim-de-semana
Elidérico Viegas anunciou formalmente que quer continuar como presidente da AHETA
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BARLAVENTO

12/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Elidérico Viegas e Helder Martins disputam presidência da AHETA
As eleições para os órgãos dirigentes da Associação dos Hotéis e Empreendimentos
T uristicos do Algarve (AHET A), agendadas para sexta- -feira, dia 21 de janeiro, serão
disputadas pelo veterano Elidérico Viegas e por Helder Martins
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JORNAL DE NOTÍCIAS

13/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

30 produtos e serviços batem valor médio de inflação
O índice de preços no consumidor (IPC) subiu 2,7% em dezembro passado, face ao
mesmo mês do ano anterior, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE).
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JORNAL I

13/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SÓNIA PERES PINTO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Défice. Costa prevê valor “menor” do que tinha sido estimado
para 2021
João Leão já tinha mostrado esse otimismo. “Vamos cumprir mais uma vez as metas”,
disse em dezembro
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JORNAL DO ALGARVE

13/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Empresas da região recebem apoio para internacionalização
A Associação dos Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA) vai continuar a
apoiar as empresas da região para a internacionalização
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JORNAL DO ALGARVE

13/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Volume de vendas cresceu 136% em dezembro
O volume de vendas no alojamento no Algarve cresceu 136% em dezembro de 2021
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BARLAVENTO

12/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Preço das casas no Algarve subiu 9,9 por cento em 2021
Segundo o índice de preços do portal idealista, no final do mês de dezembro de 2021,
comprar casa no Algarve tinha um custo de 2.602 euros por metro quadrado (euros/m²)
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DN

13/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1743

REACH: 4100

TAP encerra operação de manutenção e engenharia no Brasil
Atividade só terminará quando os serviços já contratados forem concluídos, diz a T AP,
sem avançar uma data. Plano aprovado por Bruxelas exige venda de negócios não
centrais
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VISÃO

12/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5103

REACH: 27000

TAP: CEO confiante que próximo governo verá valor da
reestruturação
A presidente executiva da T AP, Christine Ourmières-Widener, disse hoje à Lusa estar
confiante de que qualquer governo que saia das próximas legislativas verá que o plano
de reestruturação da companhia pode criar valor ao país

A presidente executiva (CEO) da TAP, Christine Ourmières-Widener, disse hoje à Lusa estar confiante de
que qualquer governo que saia das próximas legislativas verá que o plano de reestruturação da
companhia pode criar valor ao país.

“Estou confiante que qualquer governo vai ver como este plano [de reestruturação] está bem
organizado e bem estruturado e que é um plano que conseguirá trazer valor, não só à companhia, mas
também ao país”, defendeu Ourmières-Widener, em entrevista à agência Lusa.

Esta posição foi transmitida pela responsável, após ter sido questionada sobre possíveis receios de que o
novo governo que sair das eleições legislativas de 30 de janeiro possa voltar a avançar para a
privatização da companhia aérea, que regressou às mãos do Estado em 2020.

“A decisão de privatizar é dos acionistas, enquanto equipa executiva a nossa missão é executar o plano
[de reestruturação]”, acrescentou a responsável.

Para a CEO, depois de demonstrar que a TAP pode ser financeiramente sustentável, a “forma de
recapitalização ou como uma nova injeção é feita”, é uma decisão que cabe, frisou, aos acionistas.

O Grupo TAP decidiu encerrar as operações de Manutenção e Engenharia Brasil (TAP ME), como parte do
plano de reestruturação aprovado por Bruxelas em dezembro, disse hoje à Lusa a presidente executiva
da companhia aérea, Christine Ourmières-Widener.

A Comissão Europeia informou em 21 de dezembro que aprovou o plano de reestruturação da TAP e a
ajuda estatal de 2.550 milhões de euros, havendo ainda lugar a compensações relacionadas com a
pandemia de covid-19, com 462 milhões de euros referentes ao primeiro semestre de 2020, 107
milhões ao segundo semestre, e a compensação referente ao primeiro semestre de 2021.

No entanto, a Comissão impôs condições, como a separação dos ativos não-essenciais, nomeadamente
o negócio de manutenção no Brasil, e os de ‘catering’ (Cateringpor) e de ‘handling’ (Groundforce).
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“Foi assumido o compromisso de alienar ou encerrar a M&E Brasil. A nossa preferência é a alienação”,
afirmou o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, em conferência de imprensa,
em Lisboa, após a aprovação do plano de reestruturação da TAP pela Comissão Europeia.

MPE/SLX // CSJ
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JORNAL I

13/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 14000

Voos. Quebra inferior à media da UE
Os voos comerciais em Portugal caíram 13,9% em dezembro face ao período pré-
pandemia
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BARLAVENTO

12/01/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Volta ao Algarve regressa à estrada com «percurso renovado»
Nova edição terá o contrarrelógio mais extenso dos últimos anos
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TVI

12/01/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 34484

REACH: -1

Pelo segundo ano consecutivo, não vai haver desfile de Carnaval
em Loulé
Em causa a evolução da pandemia

Pelo segundo ano consecutivo, não vai haver desfile de Carnaval em Loulé
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ANTENA 1

12/01/2022

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTICIÁRIO

NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Loulé cancelou o desfile de Carnaval por causa da covid19
Loulé cancelou o desfile de Carnaval por causa da covid19

Loulé cancelou o desfile de Carnaval por causa da covid19
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RENASCENÇA

12/01/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 480

REACH: -1

Loulé junta-se a outras cidades que cancelaram um desfile de
Carnaval devido à situação sanitária.
Loulé junta-se a outras cidades que cancelaram um desfile de Carnaval devido à situação
sanitária

Loulé junta-se a outras cidades que cancelaram um desfile de Carnaval devido à situação sanitária
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TSF ONLINE

12/01/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 40244

″Não há condições.″ Carnaval de Loulé cancelado por aumento
de infeções associadas à Ómicron
Loulé junta-se a outras cidades e não vai fazer o habitual corso na Avenida José da Costa
Mealha.

"Considerando o surgimento da variante Ómicron que despoletou um aumento do número de infeções à
escala global, e dada a proximidade do evento que não permite o planeamento atempado da sua
programação, a Câmara Municipal de Loulé irá cancelar a edição de 2022 do desfile do Carnaval de
Loulé", afirma a autarquia em comunicado. Uma decisão que o autarca de Loulé considera ser "difícil".

Em declarações à TSF, o presidente da câmara explicou que "o Carnaval precisa de trabalho e de muita
gente que trabalha intensamente". Nas atuais circunstâncias, considera o autarca, "não existem
condições" para se poder fazer esse trabalho até à data do Carnaval. Além disso, Vítor Aleixo afirma que,
nessa altura, as festividades "atraem pessoas que se movimentam em grande número no recinto, numa
aglomeração de muitos milhares de pessoas e consideramos isso um fator de risco". Em Loulé, o
Carnaval chega a atrair 70 mil pessoas.

É o segundo ano consecutivo que a autarquia algarvia cancela os desfiles alegóricos de Carnaval. No ano
passado, Loulé optou por fazer alguns apontamentos de rua para lembrar a data e este ano "está a
ponderar a realização de iniciativas que reforcem a importância deste evento, mas não coloquem em
causa a segurança sanitária".

Além de Loulé, o Funchal e a Nazaré já cancelaram os seus desfiles carnavalescos e os municípios da
região centro adiaram a decisão para o próximo dia 21 de janeiro.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19
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