
PÚBLICO

22/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • IDÁLIO REVEZ

FAV: 3

AVE: € 7400

REACH: 15000

Tribunal reconhece direitos adquiridos a projecto numa zona
húmida de Lagoa
Os ambientalistas protestaram, em defesa da avifauna, mas outros valores se
levantaram. O  novo PDM de Lagoa deixou cair proposta para criar uma Área Protegida
Local onde habitam centenas de espécies de aves
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PUBLITURIS

21/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • ANÁLISE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

AUTOR • INÊS DE MATOS

FAV: 4

AVE: € 3700

REACH: -1

Lei n.º 33/2013: o diploma da discórdia que todos querem mudar
A lei que veio estabelecer as Entidades Regionais de T urismo (ERT ) há muito que se
tornou motivo de discórdia.
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DN

22/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 81591

Desemprego cai 3,3% de janeiro para fevereiro e 20,3% face
homólogo
Registam-se descidas nos setores de atividades, agrícolas e industriais e serviços em
termos homólogos. A redução do desemprego registou-se em todas as regiões do país.

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego recuou 3,3% em fevereiro em relação a
janeiro e diminuiu 20,3% face ao mesmo mês do ano passado, para 344.264, informou esta segunda-
feira o IEFP.

Segundo dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em fevereiro havia,
assim, menos 11.604 desempregados inscritos do que no mês anterior e menos 87.579
desempregados inscritos do que em fevereiro de 2021, quando o país enfrentava o segundo
confinamento geral devido à covid-19.

De acordo com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social o universo de 344.264
desempregados registados corresponde ao valor mais baixo desde o início da pandemia.

O Ministério liderado por Ana Mendes Godinho assinala ainda que o recuo em 11.605 desempregados
observado no mês passado (face ao imediatamente anterior) corresponde à maior descida alguma vez
ocorrida em fevereiro desde que esta série de dados teve início, em 2003.

Os dados esta segunda-feira divulgados interrompem a subida em cadeia que se registava há dois meses
consecutivos relativamente ao número de desempregados inscritos nos centros de emprego, sendo que
a redução em cadeia foi transversal a praticamente todas as regiões do país, exceto nos Açores, onde
houve uma subida de 0,3%.

Ainda na vertente regional, mas em termos homólogos, registou-se um recuo do desemprego registado
em todas as regiões do país, com o Algarve e a Madeira a ostentarem as maiores reduções do país com
quebras de, respetivamente, 30,8% (menos 10.311 pessoas inscritas) e 29,0% (menos 5.888 pessoas
inscritas).
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Por seu lado, o desemprego jovem (categoria que considera as pessoas com menos de 25 anos)
registou uma uma diminuição em cadeia de 3,4% em fevereiro face a janeiro (-1.304 jovens) e uma
diminuição de 27,7% (-14.003 jovens) face ao período homólogo.

O número de desempregados de longa duração (categoria que abrange as pessoas inscritas há mais de
um ano no centro de emprego) totalizava em fevereiro 169.023, o que traduz uma diminuição de 3,1%
face a janeiro (-5.318 pessoas) e um agravamento de 1,9% (+ 3.123 pessoas) por comparação com
fevereiro de 2021.

Já entre os inscritos há menos de um ano, e que totalizam 175.241, observou-se um recuo em cadeia e
em termos homólogos de, respetivamente, 3,5% e 34,1%.

Por grupos profissionais, e tendo em conta a variação em cadeia, a percentagem de desempregados
mais representativa citou-se nos 'trabalhadores não qualificados' (25,5%), 'trabalhadores de serviços
pessoais, de proteção de segurança e vendedores' (21,6%) e 'Especialistas das atividades intelectuais e
científicas' (10,5%).

Na comparação homóloga, o IEFP dá conta de que, excluindo os grupos com pouca representatividade
no desemprego registado, "todos os grupos representaram diminuições", com destaque para os
'trabalhadores de serviços pessoais, de proteção de segurança e vendedores' (-25,8%), 'operadores de
instalações e máquinas e trabalhadores de montagem' (-23,5%) e os 'trabalhadores qualificados da
indústria, construção e artífices' (-22,6%).

A nível setorial registam-se descidas na generalidade dos setores de atividades, agrícolas e industriais e
serviços em termos homólogos. Na evolução em cadeia, a tendência foi igualmente de queda nos
serviços e indústria, mas de subida (0,8%) nas atividades agrícolas.

As ofertas de emprego recebidas ao longo do mês e fevereiro totalizaram 11.242 em todo o país, um
número inferior em 1.191 às recebidas em janeiro (-9,6%), mas que superaram em 3.565 (+ 46,4%)
as de fevereiro de 2021.

As atividades económicas com maior expressão nas ofertas de emprego (sendo que neste caso o IEFP
considera apenas os dados relativos ao Continente) foram as 'atividades imobiliárias e dos serviços de
apoio' (20,4%), o 'alojamento, restauração e similares' (17,4%) e o 'comércio a grosso e a retalho'
(10,7%).

As colocações (dados relativos ao Continente) revelam que se registou uma maior concentração nos
'trabalhadores não qualificados (32,1%), nos 'trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção e
segurança e vendedores' (16,6%) e nos 'trabalhadores qualificados da indústria, construção e artífices'
(11,7%).
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SUL INFORMAÇÃO

21/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo algarvio em Fevereiro teve números perto do pré-
pandemia
Segundo a AHETA, «a taxa de ocupação aproximou-se do valor médio para este mês»

A taxa de ocupação global média, por quarto, foi de 40,2% em Fevereiro deste ano, no Algarve, apenas
menos 6,4 % do que foi registado no período homólogo de 2020, o último mês antes do início da
pandemia.

Os números foram revelados esta segunda-feira, 21 de Março, pela Associação dos Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

Em Fevereiro de 2019, a taxa de ocupação tinha sido de 43,3%.

Segundo a AHETA, «a taxa de ocupação aproximou-se do valor médio para este mês. A subida foi 770%
relativamente a Fevereiro de 2021, mês em que Portugal estava em confinamento.

Face ao mês homólogo de 2019, as maiores subidas foram registadas nas zonas de Lagos / Sagres
(+54,1%) e Tavira (+35,1%). As principais quebras ocorreram em Monte Gordo/VRSA (-39,5%),
Carvoeiro/Armação de Pêra (-28,0%) e Albufeira (-26,5%).
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A zona de Faro / Olhão foi a que registou a taxa de ocupação mais elevada (57,7%), enquanto a mais
baixa ocorreu na zona de Monte Gordo / VRSA, com 31,3%.

Por categorias, as principais descidas verificaram-se nos hotéis e aparthotéis de 4 estrelas (-25,0%) e
nos aldeamentos e apartamentos turísticos de 3 estrelas (-5,9%). Os hotéis e aparthotéis de 3 e 2
estrelas registaram uma subida de 25,5% e os de 5 estrelas de 14,3%.

Os aldeamentos e apartamentos turísticos de 5 e 4* foram os que registaram a taxa de ocupação mais
alta (26,9%). A ocupação mais baixa ocorreu nos hotéis e aparthotéis de 4* (21,0%).

Face a 2019, alguns mercados registaram subidas, nomeadamente o nacional (+20,8%) o espanhol
(+29,2%) e o francês (+19,2%). As maiores descidas foram as do Reino Unido (-18,7%) e Alemanha (-
36,8%).

Nos primeiros dois meses deste ano, o Reino Unido é o mercado com a maior descida acumulada (-
71,3%) seguido pela Alemanha (-73,3%) e Países Baixos (-59,2%).

Ainda assim, em Fevereiro, a maior fatia das dormidas coube aos turistas britânicos com 25,8%,
seguidos pelos portugueses (19,7%), holandeses (14,3%) e alemães (8,7%).

Relativamente ao número de hóspedes os portugueses lideraram com 32,5%, seguidos pelos britânicos
(19,5%), espanhóis (12,2%) e franceses (6,7%).

Durante o mês, a estadia média por pessoa situou-se nas 3,8 noites, menos 0,5 que no período
homólogo de 2019. Os holandeses, com 8,9 noites, registaram as estadias mais prolongadas, seguidos
dos canadianos (8,3), noruegueses (8,1) e suecos, com 6,4 noites.

A estadia média dos turistas portugueses foi de 2,3 noites, mais 0,1 que o verificado em 2019.

Ainda em Fevereiro, o peso das reservas através de operadores turísticos tradicionais foi de 30,0%,
acima do valor das reservas através de OTAs (29,7%). As reservas realizadas diretamente nas unidades
de alojamento ou nos respetivos sites totalizaram (39,4%).

Durante o mês de Fevereiro, os turistas nacionais representaram o maior número de hóspedes em
quase todas as zonas com exceção de Vilamoura / Quarteira / Quinta do Lago e Monte Gordo / VRSA,
onde a liderança coube aos britânicos e espanhóis, respetivamente.

Relativamente ao número de dormidas, os holandeses foram o principal mercado nas zonas de Monte
Gordo / VRSA e Albufeira e os britânicos no município de Loulé e nas zonas compreendidas entre
Portimão e Sagres. Nas restantes zonas o maior número de dormidas foi de turistas nacionais.

Os britânicos representaram o maior número de hóspedes e de dormidas nos aldeamentos e
apartamentos turísticos de 5 e 4 estrelas e o maior número de dormidas nos hotéis e aparthotéis de 5
estrelas.

Nas restantes categorias, o mercado nacional foi o mais importante.
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SAPO

21/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 34000

Luís Araújo: O turismo tem de olhar para o futuro "com muito
otimismo e muita responsabilidade"
As lições dos últimos dois anos, em que a pandemia obrigou a "confinar" o turismo, não
devem ser esquecidas, mas capitalizadas para construir um setor mais forte, mais
resiliente e capaz de edificar um futuro sustentável, com as pessoas no centro desta
equação.

A Bolsa de Turismo de Lisboa regressou este ano, depois de dois anos de pandemia que colocaram à
prova a resiliência de um setor estratégico na economia portuguesa.

"Foram dois anos muito duros para todos", assinala Luís Araújo. Talvez por isso, a primeira palavra do 
presidente do Turismo de Portugal e do NEST seja de "agradecimento pela colaboração, pelo apoio, pela
entreajuda no desafio permanente que foram esses dois anos". Um agradecimento, "não apenas em
nome do Turismo de Portugal ou do NEST, mas em nome de qualquer cidadão", às empresas deste
setor que "se mantiveram e se agarram à esperança".

Agora é tempo de olhar para o futuro "com muito otimismo e muita responsabilidade", diz. "Não
podemos deixar estes dois anos de sofrimento cair em saco roto. A aposta que fizemos na formação,
tivemos mais de 120 mil pessoas formadas e qualificadas ao longo destes dois anos, no cuidado com o
outro, através da adoção do selo Clean & Safe, na atenção ao cliente e ao consumidor não pode ser
esquecida, porque hoje, mais do que nunca, é preciso cuidar das pessoas e cuidar do planeta também.
Esta mensagem de sustentabilidade tem de se manter para sempre", defende.

E sustentabilidade é, para Luís Araújo, um tema "sobretudo de pessoas", desde "os colaboradores do
setor, para que tenham perspetivas de carreira, aos turistas, para que tenham a melhor experiência
quando visitam o nosso território, até àqueles que moram aqui, para que vejam o turismo como uma
força para o bem", acrescenta.

A sustentabilidade deve estar "casada com a responsabilidade e muito ligada à sociedade. É essencial que
se olhe para sustentabilidade na ótica do respeito pelo outro, da diversidade, inclusão, de abraçarmos um
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setor que é diferente e abraçarmos a diferença nesse setor", conclui.

Luís Araújo falou ao The Next Big Idea no âmbito do evento "What's Next - Innovating Tourism",
promovido pelo NEST - Centro de Inovação do Turismo, que deu palco próprio à inovação na 33ª edição
da BTL. Aqui, ao longo de três dias, foram vários os oradores a refletir e a partilhar conhecimento nas
áreas da sustentabilidade, da digitalização e das pessoas — desde o futuro do trabalho à inclusão.

"Depois destes dois anos, em que fomos forçados a fazer um stop e a pensar no futuro, acreditamos
que estas são essas as áreas que nos trazem mais vantagens competitivas, que valorizam mais a
autenticidade do nosso território, que valorizam as pessoas e, principalmente, que acrescentam valor a
quem nos visita", diz Luís Araújo.

O palco BTL Lab by NEST recebeu ainda várias startups que partilharam as soluções que estão a
desenvolver e que podem ser motor de transformação nesta indústria.

"O setor do turismo sempre foi muito focado no produto e serviço" e, apesar dos esforços, nos últimos
anos, para abraçar a inovação e a tecnologia, "precisa deste estímulo, deste choque em muitos casos,
para evoluir", nota Luís Araújo.

"Há cinco anos, quando levámos pela primeira vez às feiras de turismo startups foi uma surpresa. Para
algumas empresas até foi um choque, porque estávamos a tirar espaço às empresas tradicionais para
levar empresas novas, com modelos de negócio que eram muitas vezes disruptivos e muitas vezes
complementares. Eu acho que a grande vantagem foi perceber-se que éramos perfeitamente
complementares. Aliás, as startups que foram no início fizeram muito mais negócio com as empresas
que estavam dentro do stand do que com as que estavam fora".

Desde então, a aposta tem-se mantido. "Esta viagem do Fostering Innovation in Tourism [promover a
inovação no turismo] é o grande programa do Turismo de Portugal para a inovação, com mais de 1200
startups nestes quatro anos e mais de seis milhões de euros de investimento, precisamente porque
percebemos que esta aposta traz-nos muitas vezes mais retorno do que esperávamos: é ver empresas
a construírem-se, é trazer novidade, é obrigar-nos a olhar de forma diferente para as coisas e desafiar
as empresas que têm muitos anos no setor a responderem também de forma diferente aos desafios".

Portanto, conclui, "a presença do NEST - Centro de Inovação do Turismo na BTL é precisamente por
isso, para mostrar às empresas que apesar de ser importante focar no produto e no serviço, é preciso
fazê-lo com inovação, trazendo a tecnologia e apoiando-nos no digital para aumentar a eficiência do
nosso negócio".
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DINHEIRO VIVO

22/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 5976

REACH: -1

Turismo de Portugal e Beta-i procuram startups para acelerar a
transição energética no Turismo
A nova edição do programa de inovação T he Green Journey procura soluções para a
pomoção da sustentabilidade no turismo.

O Turismo de Portugal e a consultora de inovação colaborativa Beta-i, em parceria com a EDP, estão à
procura de startups que contribuam para a promoção da sustentabilidade no turismo e que encontrem
soluções para acelerar a transição energética no setor.

A quinta edição do programa The Green Journey visa "reforçar o posicionamento de Portugal enquanto
destino turístico sustentável e seguro" e procura startups de todo o mundo para colaborar com
empresas no turismo "para o desenvolvimento de projetos-piloto que visem promover a eficiência
energética, reduzir o impacto ambiental e promover Portugal enquanto um destino de eleição para
turistas e empresas preocupados com a gestão ambiental do setor", explicam os parceiros em
comunicado.

Entre abril e novembro, as melhores startups selecionadas e as empresas parceiras do programa irão
desenvolver pilotos sob a gestão técnica da consultora Beta-i, focados no tema da transição energética.

"O setor do turismo tem que ser visto como líder na transformação digital e é nesse sentido que o The
Journey tem vindo a atuar ao longo destes últimos quatro anos. Foram mais de 1400 startups
participantes, milhares de pessoas envolvidas e seis milhões de euros de investimento num programa
(Programa FIT - Fostering Innovation in Tourism) que nos tem dado um enorme retorno. Este ano, por
trás deste impulso à tecnologia, decidimos incluir a componente da sustentabilidade, da proteção pelo
planeta e o respeito pelas pessoas como elementos essenciais para o crescimento do setor", explicou
Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, na apresentação do programa que decorreu na BTL.

Nas últimas quatro edições, o programa recebeu mais de 400 soluções e modelos de negócio para
avaliação, vindas de quase 80 países, e selecionou 56 startups para colaborar com 20 parceiros do setor
dando origem a 51 pilotos com impacto real na indústria.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

22/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Coimbra e Leiria criam equipa para sustentar aeroporto
Comunidades intermunicipais vão definir plano
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RENASCENÇA ONLINE

21/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Alentejo. Estações Náuticas na rota da internacionalização -
Renascença
As Estações Náuticas alentejanas apresentam, esta terça-feira, na Suécia, a sua oferta
náutica a operadores turísticos e imprensa escandinava.

As cinco Estações Náuticas do Alentejo - Avis, Moura, Odemira, Reguengos de Monsaraz e Sines -
marcam presença, esta terça-feira, dia 22 de março, na Embaixada de Portugal, em Estocolmo, para
apresentar a sua rede de oferta turística náutica a operadores turísticos de referência e à imprensa
especializada.

A presença na capital da Suécia acontece no âmbito de uma campanha de internacionalização,
promovida pela Agência de Desenvolvimento Regional do Alentejo (ADRAL) e pelo Sines Tecnopolo, no
âmbito do projeto “Internacionalizar + Estações Náuticas do Alentejo”, cofinanciado pelo Fundo de
Desenvolvimento Regional do programa ALENTEJO 2020.

Do projeto constam diversas ações de campanha internacional, que vão passar também pelo Reino
Unido e Espanha, culminando com a visita de prospetores turísticos ao Alentejo, especificamente às
estações de Avis, Moura, Odemira, Reguengos de Monsaraz e Sines.

Para promover o Alentejo e as entidades que incluem as Estações Náuticas da região, e de forma a
potenciar a atração de turistas e a criação de negócio neste mercado, foi criado um catálogo digital que
“visa a promoção conjunta e integrada das melhores atividades e eventos náuticos que marcam cada
região”, revela uma nota da ADRAL, enviada à Renascença.

A rede de parceiros das cinco estações náuticas integradas neste projeto de internacionalização do setor
náutico no Alentejo envolve cerca de 165 entidades, entre as quais estão representadas empresas de
animação turística e operadores marítimo-turísticos, agências de viagens, alojamento local,
empreendimentos turísticos e restauração.
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De acordo com a ADRAL, “as Estações Náuticas constituem uma nova tendência estratégica na oferta
turística em Portugal, aliando a valorização dos recursos e atividades náuticas à oferta de alojamento,
restauração e de todas as atividades e serviços relevantes para a atração de turistas e outros
utilizadores, acrescentando valor e criando experiências diversificadas e integradas.

Atualmente, o Alentejo dispõe de cinco Estações Náuticas certificadas. No todo nacional, o número é de
29, distribuídas também pelo Porto e norte, centro, Lisboa, Ribatejo e Algarve.
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PUBLITURIS

21/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 2960

REACH: -1

Tempos de incerteza
Por Francisco Calheiros
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PUBLITURIS

21/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • ANÁLISE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3700

REACH: -1

Dois anos em que (quase) tudo mudou
Portugal e aquilo que diferencia o nosso destino – o bom acolhimento, a segurança, a
inclusão – permanece exatamente na mesma. Assim como o nosso objetivo de liderar o
turismo do futuro.
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PUBLITURIS

21/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • ANÁLISE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3700

REACH: -1

O impacto da crise Russo-Ucraniana na procura de viagens por
toda a Europa
A escalada da crise russo-ucraniana nos últimos dias perturbou o equilíbrio do mundo e
trouxe consigo um novo clima de tensão e insegurança, forçando o mundo a colocar tudo
(incluindo a pandemia) em segundo plano.
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PUBLITURIS

21/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 56

PROGRAMA • MEETING INDUSTRY

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

AUTOR • VICTOR JORGE

FAV: 4

AVE: € 3700

REACH: -1

“Para 2023 temos a ambição de fazer coisas diferentes e, desde
logo, atrair mais destinos internacionais”
Mais do que saber o que vai ser a BT L de 2022, Pedro Braga, diretor-geral Adjunto da
FCE – Feiras, Eventos e Congressos, levanta um pouco do véu do que poderemos esperar
da maior feira de turismo realizada em Portugal.
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