
CORREIO DA MANHÃ

18/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

Hotelaria já acena com prémios para contratar
Setor tem 30 mil vagas em aberto, adianta o presidente da Hotelaria de Portugal
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OPÇÃO TURISMO

17/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve: reservas estão a aumentar significativamente
O presidente da Região de T urismo do Algarve depois de salientar que existe um
aumento significativo nas reservas para o final de Fevereiro e Páscoa, explica que desde
que foram aliviadas as restrições que temos vindo a registar um aumento significativo nas
reservas do Reino Unido e da Irlanda, já para o final de fevereiro, como para a Páscoa, o
que faz antever que o verão possa estar ao nível de um ano normal.

O presidente da Região de Turismo do Algarve depois de salientar que existe um aumento significativo
nas reservas para o final de Fevereiro e Páscoa, explica que desde que foram aliviadas as restrições que
temos vindo a registar um aumento significativo nas reservas do Reino Unido e da Irlanda, já para o final
de fevereiro, como para a Páscoa, o que faz antever que o verão possa estar ao nível de um ano
normal.

João Fernandes acrescentou também que no final de Fevereiro, período que coincide com o período
intermédio de férias escolares no Reino Unido, a taxa de ocupação dos aviões continua a crescer, numa
altura em que as ligações aéreas estão acima dos 100 voos diários no aeroporto de Faro.
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PÚBLICO

18/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • IDÁLIO REVEZ

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Central de dessalinização no Algarve? Sim, mas não no meu
concelho
Os estudos vão ser desenvolvidos na zona entre Quarteira (poente) e Lagoa
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JORNAL I

18/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ZOOM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 14000

“O comércio não pode depender exclusivamente do turismo”
Carla Salsinha é licenciada em Economia, com um MBA em internacionalização de
empresas, pós-graduação em fiscalidade empresarial e gestora de empresa do setor do
comércio. De 2011 a 2017 presidiu à União de Associações de Comércio e Serviços
(UACS), sendo a primeira mulher a ocupar este cargo. Voltou em 2022 para um mandato
de quatro anos
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EXPRESSO

18/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JORGE NASCIMENTO

RODRIGUES

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

Só um Portugal global escapa à estagnação
A Fundação Gulbenkian avançou esta semana com duas estratégias alternativas a uma
linha de continuidade na aplicação dos milhões de Bruxelas
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RTP 1

18/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 149631

REACH: -1

Comentário de Hélder Martins, Presidente da Associação dos
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve, ao alívio das
restrições
Comentário de Hélder Martins, Presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos
Turísticos do Algarve, ao alívio das restrições

Comentário de Hélder Martins, Presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve, ao alívio das restrições
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RTP 1

18/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6010

REACH: -1

Britânicos aproveitam férias escolares para se deslocarem ao
Algarve
Nos próximos dois fins-de-semana, o Algarve vai receber centenas de voos comerciais, a
maior parte com origem no Reino Unido.

Há gestores hoteleiros já muito otimistas, mas a perspetiva é ainda de poucos turistas face à oferta de
alojamento existente. O maior desafio agora está na contratação de trabalhadores.

Vídeo
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https://cdn-ondemand.rtp.pt/nas2.share/informacao/2022/wTuristAlgarvTJ_1702ww_336817.mp4


RTP 1

18/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 124693

REACH: -1

Nos próximos fins de semana, o Algarve vai receber centenas de
voos comerciais
A maior parte vem do Reino Unido

Nos próximos fins de semana, o Algarve vai receber centenas de voos comerciais. A maior parte vem do
Reino Unido a gestores hoteleiros já muito otimistas, mas a perspetiva é ainda de poucos turistas face a
tão grande oferta de alojamento. O maior desafio está também na contratação de trabalhadores.
Preparam-se quartos e equipas o anúncio de mais de cem voos diários para o Algarve já a partir da
próxima semana traz a muitos empresários a alegria de outros tempos. No mês de Fevereiro, o mesmo
especial para nós porque vai ser o nosso melhor mês de sempre. Desde a abertura. Março auspicia se
muito bom, também seja mês, tradicionalmente eram mais fracos de ocupação mais difíceis a nível de
captação de clientes possa tornar realmente muito forte. Férias escolares intermédias no Reino Unido,
prometem muitas famílias britânicas a sul, mas nem todos os hotéis podem falar de um Fevereiro tão
bom assim feitas as contas, uma centena de voos a dividir por muitos não chega para todos. Mais
expressivos a oferta para o Algarve dispõe nesta altura do ano ainda que haja muitos muitos
empreendimentos encerrados. Há muitos empreendimentos com muitos parte por ocupar, estamos
realmente com sinais de crescimento efetivamente as nossas expectativas são muito boas, mas em
relação a Fevereiro, estamos muito em linha com o foi para dois mil e dezanove. Tanto assim é que os
hotéis que encerraram no início do Inverno assim vão continuar já que não vi motivos. Para arrancar
mais cedo as unidades que de passado estiveram fechadas de Inverno vão continuar fechadas de
Inverno e algumas que tinham como nós a perspetiva de que se poderia haver uma abertura antecipada
não sucedeu não aconteceu que estamos com esperança de que o reabertura seja feita no dia
dezassete de Março e arrancar já para uma operação com Páscoa e dar seguimento ao Verão. O desafio
será encontrar trabalhadores. Estamos a pagar mais e melhores condições e, mesmo assim, é difícil,
mesmo assim, é difícil. Tenho medo de ter clientes e de ser um ano muito próspero e não ter o staff
alinhado para os poder receber. Da melhor forma, nós vamos passar ao que tudo indica pelo ano mais
difícil em matéria de recrutamento desde que há memória de muitos trabalhadores da hotelaria da
restauração mudaram de profissão e já não estão interessados em regressar assistimos e muita muitos
trabalhadores de nacionalidade brasileira que regressar ao seu país. Logo nas primeiras semanas de
pandemia e muitos deles também ainda não voltaram para cá e deve-se também à crise que estamos a
passar no que toca a soluções de alojamento que era sempre uma importante resposta e uma
importante solução que tínhamos para as pessoas que se deslocava ainda de outras zonas do país para
o Algarve para trabalhar. Rececionistas cozinheiros empregados de limpeza precisam-se porque a
primeira onda de clientes já vai começar a chegar.
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RTP 1

18/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 149631

REACH: -1

Nos próximos dois fins de semana, o Algarve vai receber
centenas de voos comerciais
Nos próximos dois fins de semana, o Algarve vai receber centenas de voos comerciais

Nos próximos dois fins de semana, o Algarve vai receber centenas de voos comerciais
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RTP 3

18/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 3 ÀS 11

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 70644

REACH: -1

Nos próximos 2 fins de semana, o Algarve vai receber centenas
de voos comerciai
Há gestores hoteleiros já muito otimistas, mas o maior desafio agora é conseguir
contratar trabalhadores

Nos próximos 2 fins de semana, o Algarve vai receber centenas de voos comerciais, a maior parte com
origem no Reino Unido, a gestores hoteleiros já muito otimistas, mas o maior desafio agora é conseguir
contratar trabalhadores. Preparam-se quartos e equipas o anúncio de mais de 100 voos diários para o
Algarve já a partir da próxima semana traz a muitos empresários a alegria de outros tempos. No mês de
Fevereiro, o mesmo especial para nós porque vai ser o nosso melhor mês de sempre desde a abertura
do hotel. Março auspicia se muito bom, também seja meses tradicionalmente eram mais fracos de
ocupação mais difíceis a nível de captação de clientes que não se tornava muito muito forte. Férias
escolares intermédias no Reino Unido, prometem muitas famílias britânicas a sul, mas nem todos os
hotéis podem falar de Fevereiro tão bom assim feitas as contas, uma centena de voos a dividir por
muitos não chega para todos. Mais expressivos a oferta que o Algarve dispõe nesta altura do ano ainda
que haja muitos muitos empreendimentos encerrados. Há muitos empreendimentos com muitos parte
por ocupar, estamos realmente com sinais de crescimento efetivamente as nossas expectativas são
muito boas, mas em relação a Fevereiro, estamos muito em linha com o Ferreira 2019. Tanto assim é
que os hotéis que encerraram no início do Inverno assim vão continuar já que não vi motivos. Para
arrancar mais cedo as unidades que de passado estiveram fechadas de Inverno vão continuar fechadas
de Inverno e algumas que tinham como nós a perspetiva de que se poderia haver uma abertura
antecipada não sucedeu não aconteceu que estamos com esperança de que o reabertura seja feita no
dia 17 de Março e arrancar já para uma operação com Páscoa e dar seguimento ao Verão. O desafio
será encontrar trabalhadores. Estamos a pagar mais e melhores condições e, mesmo assim, é difícil,
mesmo assim, é difícil. Tenho medo de ter clientes e de ser um ano muito próspero e não ter o staff
alinhado para os poder receber. Da melhor forma, nós vamos passar ao que tudo indica pelo ano mais
difícil em matéria de recrutamento desde que há memória de muitos trabalhadores da hotelaria da
restauração mudaram de profissão e já não estão interessados em regressar assistimos e muita muitos
trabalhadores de nacionalidade brasileira que regressar ao seu país. Logo nas primeiras semanas de
pandemia e muitos deles também ainda não voltaram para cá e deve-se também à crise que estamos a
passar no que toca a soluções de alojamento que era sempre uma importante resposta e uma
importante solução que tínhamos para as pessoas que se deslocava ainda de outras zonas do país para
o Algarve para trabalhar. Rececionistas cozinheiros empregados de limpeza precisam-se porque a
primeira onda de clientes já vai começar a chegar.
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CORREIO DA MANHÃ

18/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • SUPLEMENTO - BOA

ONDA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 66000

A maior viagem de comboio do mundo
A nova ligação ferroviária entre Laos e a ChIna (414 quilómetros) proporciona uma
aventura, com partida de Portugal para quem quer ir rumo ao desconhecido
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VISÃO

18/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5103

REACH: 27000

Passageiros nos aeroportos sobem 39,3% em 2021, mas para
menos de metade de 2019
O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais aumentou 39,3% em 2021, face a
2020, para 25,6 milhões, mas não atingiu metade do valor registado em 2019 -
estatísticas rápidas do INE

O movimento de passageiros nos aeroportos nacionais aumentou 39,3% em 2021, face a 2020, para
25,6 milhões, mas não atingiu metade do valor registado em 2019, segundo estatísticas rápidas do
transporte aéreo hoje divulgadas pelo INE.

“No conjunto do ano 2021 (dados preliminares), aterraram nos aeroportos nacionais 132,3 mil
aeronaves em voos comerciais (+32,0% face a 2020) e foram movimentados 25,6 milhões de
passageiros (+39,3%)”, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O movimento de carga e correio aumentou 29,8%, atingindo 190,7 mil toneladas.

Contudo, e comparando com 2019, registaram-se reduções de 42,0% no número de aeronaves em
voos comerciais, de 57,4% nos passageiros movimentados e de 9,4% no movimento de carga e
correio.

PD // EA

24/58



CNN PORTUGAL

18/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOVO DIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Normalidade pode regressar no final de Março
Normalidade pode regressar no final de Março

Normalidade pode regressar no final de Março
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TERRA RUIVA

18/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: -1

Conferência Laranja XXI debate desafios da citricultura
A 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja será palco de mais uma edição da Conferência
Laranja XXI, que terá lugar no auditório da FISSUL, no próximo dia 18 de fevereiro, às
14h30. Debater e refletir sobre os temas que atualmente preocupam os citricultores e
colocam desafios a este sector são os principais objetivos desta ação.

A 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja será palco de mais uma edição da Conferência Laranja XXI, que
terá lugar no auditório da FISSUL, no próximo dia 18 de fevereiro, às 14h30. Debater e refletir sobre os
temas que atualmente preocupam os citricultores e colocam desafios a este sector são os principais
objetivos desta ação.

Presentes na sessão de abertura irão estar a presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma; o
presidente da CCDR Algarve, José Apolinário; o presidente da Região Turismo do Algarve, João
Fernandes; o diretor da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, Carlos Guerreiro;
o diretor Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Valadas Monteiro; e o diretor da ARHAlg,
Pedro Coelho.

Huanglongbing (HLB) e seus vetores. Importância e controlo; Os inimigos da cultura dos citrinos: “Trioza
erytreae” e HLB; A água e a agricultura no Algarve – Novos desafios: Plano Regional de Eficiência Hídrica
e Regadio 2030; Água Subterrânea e o Sector Agrícola no Algarve; A água na Agricultura – Situação
atual e desafios futuros e a apresentação de um Caso prático de uso eficiente de água em citrinos são os
painéis em debate por especialistas de diversas entidades como a Faculdade de Ciências e Tecnologia da
Universidade do Algarve, DRAP Algarve, ARH Alg e Frutas Tereso.

A conferência culmina com um Quiz RD + Debate sobre “A agricultura na região do Algarve (Plano de
Resiliência e Recuperação), que reunirá em torno deste tema José Apolinário (CCDR Algarve), Pedro
Valadas Monteiro (DRAPAlg), Pedro Coelho (APA – ARHAlg) e José Oliveira (Algarorange).

Conferência Laranja XXI – Programa

14h30- Sessão de Abertura

15h15- Huanglongbing (HLB) e seus vetores. Importância e controlo –  Universidade do Algarve.

15h30- Os inimigos da cultura dos citrinos- Ponto de situação no Algarve- DRAP Algarve

15h45- A água e a agricultura no Algarve- Novos desafios; Plano Regional de Eficiência Hidrica e Regadio
2030 – DRAP Algarve
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16h00- Água subterrânea e o sector agrícola no Algarve- Universidade do Algarve

16h15- A água e a agricultura- Situação atual e desafios futuros – APA/ ARHAlg

16h30- Caso prático de uso eficiente de água em citrinos – Frutas Tereso

16h45- Quis RD + Debate- A agricultura na Região do Algarve (Plano de Resiliência e Recuperação) –
CCDR Algarve/ DRAP Algarve/ARHAlg/ Algaroange

17h15- Sessão de encerramento – Rosa Palma, presidente CM Silves

(Link)
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http://www.terraruiva.pt/2022/02/17/conferencia-laranja-xxi-debate-desafios-da-citricultura/


AGRICULTURA E MAR
ACTUAL

18/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3085

REACH: -1

6.ª Mostra Silves Capital da Laranja arranca com Conferência
Laranja XXI
A 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja realiza-se nos dias 18, 19 e 20 de Fevereiro,
destacando a citricultura que se faz no concelho e os diversos agentes económicos
ligados ao sector.

A 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja realiza-se nos dias 18, 19 e 20 de Fevereiro, destacando a
citricultura que se faz no concelho e os diversos agentes económicos ligados ao sector. Uma iniciativa
promovida pela Câmara Municipal de Silves, que decorrerá no espaço da zona ribeirinha junto à FISSUL.

A Conferência Laranja XXI (onde especialistas debaterão temas centrais para a produção e produtores de
citrinos), o “Concurso Regional de Cocktails Silves 2022” nas modalidades de After Dinner e
Flairbartending, o espectáculo de marionetas “As Laranjas doces do Jesuíta” e a conhecida e habitual

28/58



Marcha dos Namorados (actividade desportiva que integra o calendário de marcha-corrida do Algarve)
são outros dos pontos altos do evento.

Para além da área da citricultura, estarão presentes no certame seis dezenas de expositores ligados aos
vinhos, agricultura, produtos regionais, doçaria, artesanato, gastronomia, associativismo e instituições
locais e regionais.

“Destacar a citricultura, os seus produtores e os assuntos que interessam para a melhoria deste sector é
o grande objectivo da Mostra Silves Capital da Laranja, que teve a sua primeira edição em Fevereiro de
2017”, realça fonte institucional da autarquia de Silves.

Conferência Laranja XXI
A 6.ª Mostra Silves Capital da Laranja será palco de mais uma edição da Conferência Laranja XXI, que
terá lugar no auditório da FISSUL, no próximo dia 18 de Fevereiro, às 14h30. Debater e reflectir sobre os
temas que actualmente preocupam os citricultores e colocam desafios a este sector são os principais
objectivos desta acção.

Presentes na sessão de abertura irão estar a presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma; o
presidente da CCDR Algarve, José Apolinário; o presidente da Região Turismo do Algarve, João
Fernandes; o director da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, Carlos
Guerrero; o Director Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Valadas Monteiro; e o director
da ARHAlg, Pedro Coelho.

Entre os temas em debate na Conferência estão: Huanglongbing (HLB) e seus vectores. Importância e
controlo; Os inimigos da cultura dos citrinos: “Trioza erytreae” e HLB; A água e a agricultura no Algarve
– Novos desafios: Plano Regional de Eficiência Hídrica e Regadio 2030; e Água Subterrânea e o Sector
Agrícola no Algarve.

Mas também: A água na Agricultura – Situação actual e desafios futuros e a apresentação de um Caso
prático de uso eficiente de água em citrinos são painéis em debate por especialistas de diversas
entidades como a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve, DRAP Algarve, ARH Alg
e Frutas Tereso.

A conferência culmina com um Quiz RD + Debate sobre “A agricultura na região do Algarve (Plano de
resiliência e recuperação), que reunirá em torno deste tema José Apolinário (CCDR Algarve), Pedro
Valadas Monteiro (DRAPAlg), Pedro Coelho (APA – ARHAlg) e José Oliveira (Algarorange).

(Link)
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https://agriculturaemar.com/6-a-mostra-silves-capital-da-laranja-arranca-com-conferencia-laranja-xxi/


RENASCENÇA

18/02/2022

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • MANHÃ DA

RENASCENÇA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 2

AVE: € 480

REACH: -1

Já o setor da restauração aplaude o alívio de medidas de controlo
da pandemia ontem anunciado pelo Governo
Já o setor da restauração aplaude o alívio de medidas de controlo da pandemia ontem
anunciado pelo Governo segundo a Associação de hotéis e Empreendimentos T urísticos
do Algarve aumenta a confiança de quem quer fazer férias em Portugal

Já o setor da restauração aplaude o alívio de medidas de controlo da pandemia ontem anunciado pelo
Governo segundo a Associação de hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve aumenta a confiança
de quem quer fazer férias em Portugal
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CMTV

18/02/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 7068

REACH: -1

David Gaudu venceu a segunda etapa da Volta ao Algarve
David Gaudu venceu a segunda etapa da Volta ao Algarve

David Gaudu venceu a segunda etapa da Volta ao Algarve
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RTP 1

18/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6010

REACH: -1

Bares e discotecas pedem "campanha massiva" para regresso do
turismo
A Associação Portuguesa de Bares e Discotecas pediu hoje uma "campanha massiva" de
promoção de Portugal no estrangeiro para o regresso do turismo e um "apoio
musculado" às empresas do setor após "dois anos muito difíceis" devido à pandemia.

"É com muito agrado que vemos o fim da obrigatoriedade dos testes e dos certificados digitais para
entrar nos bares e discotecas e esperamos que seja promulgado já para estar em vigor este fim de
semana", disse à Lusa o presidente da associação, Ricardo Tavares, numa referência ao fim de medidas
de controlo da pandemia aprovadas hoje pelo Conselho de Ministros.

Ricardo Tavares sublinhou que os últimos dois anos, coincidindo com a pandemia, foram "muito difíceis"
para este setor, que chegou a estar 19 meses consecutivos totalmente encerrado, e pediu que agora o
Governo faça uma "campanha massiva" de promoção de Portugal no estrangeiro, para haver um
regresso do turismo a níveis anteriores a 2020, de forma a que os bares e as discotecas recuperem nos
próximos cinco anos do impacto desta crise e ainda possam viver "uns loucos anos vinte".

Atualmente, "já há alguns clientes estrangeiros" nos bares e discotecas, "mas nada que se compare com
os níveis pré-pandemia", afirmou, estimando que os turistas sejam hoje 5% do número que havia antes
da covid-19.

"É preciso uma campanha massiva do Turismo de Portugal para que as pessoas voltem e voltem a ter
confiança na noite. E também recuperar a confiança dos portugueses na noite. A noite é segura", insistiu
o presidente da Associação Portuguesa de Bares e Discotecas, para quem nestes dois anos se criou a
ideia, com as medidas específicas dirigidas ao setor, de que "o vírus era noturno" e só circulava nos
bares e discotecas.

Ricardo Tavares disse esperar que o Governo chame as associações deste setor "nos próximos dias"
para "negociar" uma campanha de promoção de Portugal.
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Defendeu também um "apoio musculado às empresas que subsistem" e que "terá de existir", após estes
dois anos, para as empresas conseguirem "reinventar os negócios" e voltar a ter o dinamismo que
tinham antes de 2020.

Os bares e discotecas reabriram em 14 de janeiro, após encerramento de três semanas no âmbito das
medidas de contenção da pandemia, com os clientes sem dose de reforço da vacina da covid-19 ou sem
certificado de recuperação da doença a terem de apresentar teste negativo para entrar.

Segundo Ricardo Tavares, estas últimas semanas, desde 14 de janeiro, "foram muito difíceis" porque as
regras para entrar nos bares e discotecas afastaram potenciais clientes e, por outro lado, obrigaram "a
mais investimento" por parte dos empresários, que tiveram de contratar pessoas para fazerem testes à
entrada e comprar `kits` de testagem.

Os bares e discotecas tinham reaberto em outubro pela primeira vez desde o início da pandemia em
Portugal, após 19 meses parados, sendo que, entre outubro e dezembro, para entrar nestes espaços,
era necessário apresentar teste negativo antigénio ou PCR ou certificado de recuperação da covid-19,
mesmo no caso de pessoas vacinadas.

A covid-19 provocou pelo menos 5.836.026 mortos em todo o mundo desde o início da pandemia,
segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 20.666 pessoas e foram contabilizados 3.131.899 casos
de infeção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan,
cidade do centro da China.
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POSTAL

18/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Ryanair estima um verão melhor do que o de 2019
Ryanair estima um verão melhor do que o de 2019
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POSTAL

18/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Conrad Algarve reabre com novidades e novo diretor-geral
Após uma pausa sazonal, o Conrad Algarve Resort de luxo localizado na Quinta do Lago,
reabre potas com uma nova direção geral e algumas novidades que prometem fazer com
que este seja o destino perfeito a Sul de Portugal
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POSTAL

18/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

Grandes Eventos desportivos estão de regresso ao Algarve
Até ao fim do ano, as emoções desportivas vão estar ao rubro. C iclismo, caminhada,
cross, superbike, vela são algumas das modalidades em destaque na região
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POSTAL

18/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • REGIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo: Ligações aéreas já estão acima dos 100 voos diários no
Aeroporto de Faro
O presidente do T urismo do Algarve afirmou esta quarta~feira que há um “aumento
significativo” de reservas para o final de fevereiro e Páscoa, antevendo que a ocupação
turística no verão possa estar próxima de um ano normal.
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VIDA ECONÓMICA

18/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 1800

A importância do território na gestão dos alojamentos e
empreendimentos turísticos
Por ABÍLIO VILAÇA
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VIDA ECONÓMICA

18/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 1800

“O interior está mais no centro da operação de um planeamento
estruturado com Espanha”
PEDRO MACHADO, PRESIDENTE DO TURISMO DO CENTRO, AFIRMA
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CORREIO DA MANHÃ

18/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 34

PROGRAMA • MUNDO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 66000

Gaudu vence em final dramático
Ciclista francês beneficiou das quedas de Sérgio Higuita e Tobias Foss junto à meta
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VIDA ECONÓMICA

18/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 1800

AHRESP quer nova prorrogação da linha de microcrédito
A AHRESP quer que seja feita uma nova prorrogação do período de carência da linha de
microcrédito do Turismo de Portugal.
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PÚBLICO

18/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • LUÍS VILLALOBOS

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Em dois meses houve 1320 voos com passageiros sem teste à
covid
PSP e o SEF identificaram 3273 passageiros alvo de contra-ordenação e 30 companhias.
No mínimo, estão em causa 32,7 milhões
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JORNAL I

18/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 40

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2950

REACH: 14000

Ryanair acena com mais de 150 empregos em risco em Lisboa
Esse cenário está em cima da mesa caso a T AP não liberte os slots em Lisboa este verão
e diz que levará a deslocar três aviões.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

18/02/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • HOMEPAGE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CELSO FILIPE

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Irlandeses ganham os "duty-free" da ANA
A companhia estatal irlandesa Aer Rianta International foi a entidade escolhida pela ANA
para gerir os “duty-free" de oito aeroportos nacionais, que até agora estavam a cargo
dos suíços da Dufry
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RTP 1

18/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6010

REACH: -1

Volta ao Algarve. Ivo Oliveira recupera após lesão
Ivo Oliveira chegou a duvidar que conseguiria voltar ao ciclismo e ainda sente o corpo a
adaptar-se a uma nova realidade, após ter fraturado o fémur, mas olha com otimismo
para uma temporada na qual espera estar na Vuelta.

“Duvidei um bocado ao início, porque só te passam pensamentos maus pela cabeça, porque foi uma
lesão grave”, confessou o ciclista da UAE Emirates à agência Lusa, ao ser questionado sobre se em
algum momento, durante a difícil e longa recuperação da queda sofrida na quinta etapa do Critério do
Dauphiné, pensou que não regressaria à estrada. Mas desde aquele dia 3 de junho de 2021 que Ivo
Oliveira tentou focar-se apenas naquilo que conseguia controlar, que era recuperar-se – e nem a embolia
pulmonar que enfrentou dias após a queda lhe afetou a motivação. “Obviamente que tinha sempre a
dúvida de se iria voltar a ser como era. Neste momento, não estou 100% competitivo, ao nível de
ganhar e da minha forma física, mas é só com as corridas que vou ganhar isso”, assumiu o corredor
gaiense, que está a cumprir, na Volta ao Algarve, apenas a sua quinta prova desde que caiu e soma
agora 10 dias de competição. O campeão português de contrarrelógio de 2020 sabe que voltar ao
normal “vai custar, vai demorar o seu tempo”. “Tenho noção disso. Mas vamos corrida a corrida, vou
levar isto como um treino”, completou. “Mesmo depois de quase nove meses, ainda tenho algumas
partes do meu corpo que se estão a adaptar à operação, e mesmo o corpo está a adaptar-se à posição
da bicicleta, e isso vai levar o seu tempo, pode levar até anos”, concedeu. O exemplo de Bernal O
acidente de Egan Bernal, que recentemente fraturou quase duas dezenas de ossos, entre os quais o
fémur, ao colidir com um autocarro durante um treino, trouxe-lhe à memória a sua queda, embora a do
colombiano, vencedor do Tour2019 e do Giro2021, tenha sido “mais grave”. “É bom ver que ele já está
na recuperação e até faz mais do que aquilo que eu fazia na altura. Parece que está a reagir bem às
operações, fico contente de o ver recuperar”, admitiu, numa demonstração de solidariedade de quem
entende bem as provações que o corredor da INEOS terá de enfrentar na sua recuperação. Ultrapassado
que está o seu próprio processo de reabilitação, que o deixou “quase a 100%”, Ivo Oliveira está agora
centrado no momento, nomeadamente na alegria de estar na Volta ao Algarve. “Para mim, é bom. Eu
faço quase todos os anos a Volta ao Algarve. Fico contente por estar de volta, o calendário assim o
permitiu. Vamos tentar dar o melhor, como sempre”, declarou. Nas próximas semanas/meses, correrá
“umas clássicas na Itália e na Bélgica” e, depois, a Volta à Catalunha, no final de março, e a Volta à
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Turquia, já em abril. “E a grande Volta será a Vuelta, esse será o meu objetivo este ano”, avançou. O
ciclista de 25 anos ocupa a 61.ª posição da geral da 48.ª Volta ao Algarve e vai esta sexta-feira partir
para a terceira etapa, uma ligação de 211,4 quilómetros entre Almodôvar e Faro, a mais de 10 minutos
do camisola amarela, o francês David Gaudu (Groupama-FDJ).
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POSTAL

18/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 1470

REACH: -1

Centro de estágios Vilamoura Sailing atingiu capacidade máxima
com cerca de 400 velejadores de todo o mundo - Postal do
Algarve
Os melhores velejadores da Europa invadiram o centro de estágios desde outubro
passado e só sairão de Portugal para começar as suas participações nas grandes provas
internacionais de cada classe.Os melhores velejadores da Europa invadiram o centro de
estágios desde outubro passado e só sairão de Portugal para começar as suas
participações nas grandes provas internacionais de cada classe.

O centro de estágios Vilamoura Sailing atingiu a sua capacidade máxima com a presença de cerca de 400
velejadores que integram as mais importantes classes olímpicas de todo o mundo.

“Foram cerca de 70 países que escolheram Vilamoura para fazer a sua preparação de inverno, antes de
começarem os campeonatos da Europa e do Mundo das respectivas classes”, explica o Vilamoura
Sailing.

Se já não é novidade a preferência por Vilamoura das melhores equipas de vela olímpicas – classes Nacra
17, 49er, 49er FX, 470, Ilca 4 e Ilca 6 – a verdade é que nunca foi tão prolongada a sua estadia em
Portugal.

As equipas começaram a chegar no início de outubro e só deverão partir a tempo de competir no
prestigiado Troféu Rainha Sofia, em Espanha, perfazendo 6 meses em águas algarvias.
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Também o número de velejadores que chegam a Vilamoura não tem parado de crescer. Neste
momento, perto de 400 atletas usufruem diariamente das boas infraestruturas da Marina de Vilamoura e
dos serviços logísticos e de apoio disponibilizados pelo Vilamoura Sailing.

Desde 2018 que o Vilamoura Sailing aproveita a presença de tantos velejadores de classes olímpicas
para realizar a prova Portugal Grand Prix, competição pontuável para o Ranking Mundial das classes
49er, 49er Fx e Nacra 17.

A partir de domingo e até a próxima quarta-feira os dias de treino transformam-se em alta competição,
com centenas de velejadores olímpicos a darem espetáculo ao largo de Vilamoura. Muitos destes atletas
são verdadeiros ícones da vela mundial. É o caso do francês Franck Cammas, com recordes em várias
travessias atlânticas, vitórias na Volvo Ocen Race e Extreme 40.

Pela primeira vez, o Portugal Grand Prix irá integrar também o Campeonato da Europa de Raceboard,
disciplina do Windsurf.
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Com a importância crescente deste Portugal Grand Prix na própria estruturação dos estágios destas
equipas, a direção do Vilamoura Sailing adquiriu já uma frota de embarcações J70, uma classe altamente
competitiva, para integrar na edição do Portugal Grand Prix do próximo ano:

“Adotámos uma estratégia de crescimento, para além das classes olímpicas. O Vilamoura Sailing investiu
numa frota própria de J70, proporcionando assim aos atletas a possibilidade de competir, durante uns
dias, numa classe altamente competitiva e noutros 5 dias na sua classe. O nosso objetivo é ter, em
2023, perto de 70 ou 80 embarcações J70 no Grand Prix, tornando esta prova ainda mais aliciante e de
nível altamente competitivo”, refere Nuno Reis, diretor do Vilamoura Sailing.

O Portugal Grande Prix 2022 arranca já no próximo domingo, com muitas centenas de velas a encherem
o horizonte de Vilamoura. As condições meteorológicas previstas continuam a ser as ideais para esta
verdadeira frota de luxo.
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POSTAL

18/02/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Grandes eventos desportivos estão de regresso ao Algarve -
Postal do Algarve
Até ao fim do ano, as emoções desportivas vão estar ao rubro no Algarve. C iclismo,
caminhada, cross, superbike, vela são algumas das modalidades em destaque na região.

A Volta ao Algarve em Bicicleta, que começou esta quarta-feira, o Cross Internacional das Amendoeiras
em Flor e o Algarve Bike Challenge são os primeiros eventos de alta competição a fazer vibrar
espectadores e atletas no Sul do país, onde agora despontam as flores brancas e rosadas das
amendoeiras, tornando a região no cenário perfeito para uma escapadinha entre amigos ou em família.

Até ao fim do ano, as emoções desportivas vão estar ao rubro no Algarve. Ciclismo, caminhada, cross,
superbike, vela são algumas das modalidades em destaque no calendário de eventos da região,
funcionando como o pretexto perfeito para visitar este destino turístico durante 2022.

48.ª Volta ao Algarve – até 20 de fevereiro

Todas as atenções dos fãs do ciclismo mundial estarão voltadas para a próxima edição da Volta ao
Algarve em bicicleta, considerada uma das melhores do circuito UCI ProSeries. Na prova portuguesa
estão inscritos 174 corredores, em representação de 25 equipas, que percorrerão mais de 790
quilómetros distribuídos por cinco etapas que mostrarão algumas das paisagens mais bonitas da região.

45.º Cross Internacional das Amendoeiras em Flor – 27 de fevereiro

As amendoeiras em flor que nesta altura cobrem o Algarve de um impressionante manto róseo e branco
são uma boa desculpa para dar um saltinho à região. Pois o mês desta paisagem tão efémera quanto
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especial é também o mês dos enamorados e de uma das mais emblemáticas provas de atletismo do
país: o Cross Internacional das Amendoeiras em Flor. Organizada pela Associação de Atletismo do
Algarve, é uma das mais antigas de Portugal na especialidade de corta-mato e decorre no circuito das
Açoteias (Albufeira), este ano integrado no circuito World Athletics Cross Country Gold Level, único
evento da especialidade em território nacional.

9.º Algarve Bike Challenge – 04 a 06 de março

Três dias de BTT em três etapas distintas que, no entanto, começam e terminam na cidade de Tavira.
Isto é a 9.ª edição do Algarve Bike Challenge, prova que decorre quase na totalidade no barrocal
algarvio, levando os atletas por montes e vales com algumas subidas que poderão ser decisivas para as
classificações finais.

9.ª Walking Festival Ameixial – 23 a 25 de abril

Este festival proporciona dezenas de caminhadas e atividades de observação e explicação da fauna e da
flora na freguesia de Ameixial, no concelho de Loulé. Em três dias, os caminhantes contactarão com a
riqueza natural da serra do Caldeirão e com os costumes locais, podendo ainda participar em ações
práticas de conservação da natureza. O Walking Festival Ameixial já tem hoje notoriedade nacional e
assume-se como um festival para toda a família.

Campeonato do Mundo de Superbike – 07 a 09 de outubro

O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, acolhe mais uma vez a velocidade vertiginosa
do Campeonato do Mundo de Superbike, reconhecido pela competitividade extrema e por usar motos
construídas a partir de modelos comerciais (e não protótipos). No Algarve disputa-se uma das etapas do
campeonato do mundo desta modalidade.

Eventos náuticos

Na lista de grandes eventos de cariz internacional já confirmados estão ainda o Campeonato da Europa
de Raceboard, de 18 a 23 de fevereiro em Vilamoura, o 48.º Torneio Internacional de Vela de
Carnaval (a maior prova de vela ligeira que se realiza em Portugal, de 26 a 28 de fevereiro), a
prova GC32 Lagos Cup, com os velozes catamarãs a passarem por Lagos de 22 a 26 de junho, e
o Campeonato do Mundo GC32, também em Lagos (de 13 a 17 de julho).

“A captação de grandes eventos desportivos gera novos motivos de interesse para a visita ao Algarve. O
Turismo Desportivo está inscrito na matriz do Plano Estratégico do Turismo do Algarve por beneficiar a
economia da região, por diversificar a oferta turística do destino e por atenuar a sazonalidade, uma vez
que integra modalidades cujo calendário é mais prolongado ao longo do ano. As provas de alta
competição no Algarve são assim particularmente bem-vindas, não só pelo espetáculo desportivo que
representam, mas também pela projeção internacional da marca Algarve”, refere o presidente do
Turismo do Algarve, João Fernandes.
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