
JORNAL DO ALGARVE
24/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Falta de trabalhadores é o maior problema do turismo do Algarve
João Fernandes salientou que a falta de recursos humanos tem, atualmente, efeitos mais negativos na
atividade turística do que a pandemia e a guerra na Ucrânia juntas. E que esse é o verdadeiro “nó górdio”
do Turismo da região, que está carente de mão-de-obra estrangeira
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BARLAVENTO
23/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • BRUNO FILIPE PIRES

FAV: 5

AVE: € 2100

REACH: -1

João Fernandes: notoriedade da região «continua em alta»
Número de reservas em carteira para a próxima época turística é «muito animador», apesar da incerteza
devido à guerra na Ucrânia
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PORTUGAL RESIDENT
24/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PORTUGAL RESIDENT

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve tourism chief predicts busy summer despite war uncertainty
The Algarve's tourism sector has high expectations for this summer despite the uncertainty surrounding
the Russia-Ukraine conflict. Early bookings are described as “very encouraging”
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JORNAL DO ALGARVE
24/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 840

REACH: -1

Reservas para o golfe estão a bom ritmo
O presidente da Região de Turismo do Algarve disse que as reservas para os próximos meses, durante a
época alta do golfe, decorrem “a bom ritmo” apesar da “grande incerteza” sobre o futuro devido ao
conflito no leste europeu
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PÚBLICO
24/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Pandemia levou portugueses a (re)descobrir o país, conclui estudo
Um estudo da Universidade de Coimbra avaliou o impacto da covid-19 nas férias de Verão dos
portugueses e concluiu que a pandemia proporcionou oportunidades de descoberta ou redescoberta do
país, especialmente dos territórios rurais.

Intitulado Impact of Covid-19 on summer holiday behaviours: evidence from Portugal (em português, Impacto da covid-19
nos comportamentos das férias de Verão: evidências de Portugal), este estudo foi desenvolvido por Susana Silva e
Paulo Carvalho, do Departamento de Geografia e Turismo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra (UC), e
foi publicado na revista internacional de investigação em Turismo e Hotelaria Anatólia.

Em comunicado divulgado esta quarta-feira pela UC, os autores do estudo sublinharam que os resultados representam
“uma oportunidade para mudar o paradigma do turismo para um modelo mais sustentável, há muito reivindicado,
especialmente através da redistribuição dos fluxos turísticos, e para apostar no mercado interno e no turismo doméstico,
não só a curto prazo, mas devendo-se prolongar e intensificar no pós-pandemia”.

“Esta investigação contribui também para os diversos actores territoriais e operadores turísticos se adaptarem às
tendências de consumo decorrentes da pandemia”, acrescentaram.

Para este estudo, que teve como objectivo avaliar o impacto da pandemia de covid-19 nas tradicionais férias de Verão
dos portugueses, os investigadores aplicaram um questionário após o período de férias de Verão, direccionado a todos
os turistas nacionais que realizaram pelo menos um período de férias em Portugal, entre Junho e Setembro de 2020,
tendo obtido uma amostra válida de 685 participantes de diversas zonas do país.

“Em comparação com as férias antes da pandemia, as praias continuaram a ser o destino mais popular para a maioria
dos entrevistados, embora tenha havido um ligeiro declínio. No entanto, o campo, montanhas e rios do interior ganharam
popularidade”, destacaram os investigadores.

Ainda de acordo com o estudo, “cerca de 34% dos entrevistados passaram pelo menos um período de férias na sua
zona de residência (NUTS II); 10% tiveram pelo menos um período de férias na sub-região de residência (NUTS III) e
aproximadamente 25% nas sub-regiões vizinhas”.
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“O perfil sociodemográfico da amostra indica um maior número de entrevistados do sexo feminino, com idades entre 40
e 64 anos (particularmente 45-54), com formação universitária e ocupações profissionais distintas”, concluíram.
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PORTUGAL RESIDENT
24/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 37

PROGRAMA • GOURMET

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve towns launch joint bid for European Wine City
Albufeira, Lagoa, Lagos and Silves present “Algarve Golden Terroir"
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PUBLITURIS
24/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

Turismo florescerá a Ocidente, enquanto as regiões a Leste enfrentarão
grandes quebras, admitem especialistas
O setor de turismo europeu ficará “dividido” entre taxas positivas nos destinos da Europa Ocidental,
enquanto a parte oriental, que inclui a Ucrânia, com a atual guerra em curso, deverá registar fortes
perdas.

O setor de turismo europeu ficará “dividido” entre taxas positivas nos destinos da Europa Ocidental, enquanto a parte
oriental, que inclui a Ucrânia, com a atual guerra em curso, deverá registar fortes perdas.

A conclusão foi revelada num webinar organizado pela European Travel Commission (ETC), que teve o impacto da
guerra na Ucrânia no turismo europeu no centro da sua discussão. Além disso, a reunião destacou que o turismo na
região está em alta, pois as pessoas estão ansiosas por viajar novamente após dois anos de restrições impostas pela
COVID-19.

David Goodger, da Tourism Economy, salientou que os países mais afetados incluem destinos internacionais, onde os
russos serviram como mercado de origem do turismo. Esses destinos, segundo Goodger, incluem a Turquia com 6,5
milhões de visitantes em 2019, representando 12% de todas as chegadas, seguida pela Espanha com cerca de 1,2
milhão de turistas (2% do total) e Itália, que recebeu perto de um milhão de turistas russos.

No entanto, o Estado-Membro da UE mais atingido é Chipre, já que o país é um dos principais destinos de turistas
russos – representando cerca de 20%. O turismo na Finlândia e na Polônia também sentirá a ausência de visitantes
russos, pois 12% e 4% de suas chegadas, respetivamente, vêm do país de Vladimir Putin.

Enquanto o turismo na UE está a cerca de 20% dos níveis pré-pandémicos e, até 2024, deve superar essa taxa, o
mesmo não pode ser apontado para a Europa Oriental, pois a região permanecerá quase 6% atrás dos níveis de 2019,
mesmo em 2024.
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No entanto, Olivier Henry Biabaud, da TCI Research, alerta a UE para ter atenção aos turistas russos, pois os mesmos
voltarão ao bloco de 27 nações em, aproximadamente, seis anos e considerando que os russos contabilizam um bom
número de turistas nos vários Estados-Membros, a situação pode ser desfavorável aos países da UE.

Numa pesquisa realizada pela TCI Research, semanas antes da guerra na Ucrânia, 56% dos inquiridos russos disseram
que a Europa estava no topo dos seus destinos para viajar nos próximos 12 meses. Além disso, outro estudo realizado
sobre destinos europeus – classificação e comentários por mercado – revelou que os russos tiveram opiniões
extremamente positivas relativamente às suas experiências nos Estados-Membros da UE, pois o bloco de 27 nações
aparece no top of mind dos turistas russos.

Com os dados da Travelsat a demonstrarem que a imagem da Europa sai fragilizada com o conflito na Ucrânia, com
uma baixa de 15 pontos face à realidade pré-pandémica, é preciso referir que é do outro lado do Atlântico,
nomeadamente, EUA e Canadá que o sentimento de menos positivo é mais forte. Enquanto a imagem relativamente ao
impacto da guerra na Ucrânia faz o sentimento para viajar cair 10% na Europa, os números indicam uma quebra de 8%
nos países asiáticos e -17% na região norte-americana.

Quanto aos destinos mais impactados, naturalmente, que aqueles mais próximos do conflito são os que mais sofrem,
com a Estónia em destaque (-90%), seguida da Polónia (-70%) e Lituânia (-56%).

À medida que se “viaja” para Ocidente, a situação melhora, com Portugal a registar um sentimento positivo (+3%), num
ranking liderado pela Grécia (+21%) e Espanha (+17%).
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PORTUGAL RESIDENT
24/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • MOVING TO PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

More than 42,000 Brits now call Portugal home
for a new life overseas remains strong, says Portuguese Chamber of Commerce in the UK
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PORTUGAL RESIDENT
24/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 40

PROGRAMA • BUSINESS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 0

REACH: -1

Between land and sea
New Ferragudo hotel Brícia Du Mar aims to Showcase “authentic Algarve experience”
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PORTUGAL RESIDENT
24/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 46

PROGRAMA • BUSINESS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

PORTUGAL'S ROUTE 66
From north to south, there is a 739-kilometre route of pure adventure to get to know inland Portugal on
two wheels
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PORTUGAL RESIDENT
24/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 56

PROGRAMA • ANNIVERSARY

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

easyjet links Faro to Birmingham and London Southend
easyJet has announced four new routes to celebrate the 10th anniversary of its Lisbon base
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PORTUGAL RESIDENT
24/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • PORTUGAL RESIDENT

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve wins two Publituris Travel Awards
The Algarve brought home two accolades from the 2022 Publituris Travel Awards. Vila Vita Parc in
Porches received an award for 'Best Luxury Hotel' and Vilamoura Marina for 'Best Marina'
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PORTUGAL RESIDENT
24/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • PORTUGAL RESIDENT

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

New motorhome park in São Brás de Alportel
São Brás de Alportel wants to become a new hotspot in the Algarve for motorhomers. lt now boasts a
new motorhome park near the ENZ — Por- tugal's longest road which links Faro in the south to Chaves
in the north.
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PORTUGAL RESIDENT
24/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • PORTUGAL RESIDENT

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 0

REACH: -1

Village recognition
The village of Cachopo in Tavira has become the first in the Algarve to be awarded the label of 'Aldeia de
Portugal' (Village of Portugal)
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DINHEIRO VIVO
24/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 5976

REACH: -1

Companhias já estão a aumentar preços para compensar subida de
custos com combustível
Em algumas transportadoras o impacto será sentido pelos consumidores apenas dentro de quatro a seis
meses, mas será inevitável, avança a associação das companhias aéreas. Para já, a subida não afeta a
procura, que está a recuperar.

Viajar de avião está a ficar mais caro. A escalda dos preços do petróleo e o aumento do jet fuel (combustível utilizado
nos aviões) têm sido agravados nas últimas semanas, à boleia da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Várias
transportadoras aéreas já reagiram com o aumento dos preços praticados nas viagens, através da aplicação de uma
sobretaxa de combustível.

Para já, a subida das tarifas ainda não desmotivou a procura por viagens aéreas, indicador que tem estado a evoluir a
um ritmo otimista na fase pós-pandemia. Mas o cenário pode mudar rapidamente. A despesa com combustível
representa uma fatia de aproximadamente um terço dos custos operacionais das companhias de aviação que, vendo a
fatura disparar, estão a castigar as tarifas pagas pelo consumidor final.

"Para se ter uma ideia do peso do combustível, vale cerca de 20% dos custos de hora de voo das companhias aéreas.
E, pese a maioria das companhias aéreas terem políticas que permitem suavizar o efeito do aumento do custo de
combustíveis a curto prazo, através da redução da exposição à volatilidade do mercado, a médio-longo prazo os efeitos
serão inevitáveis", explica Paulo Geisler, presidente da Associação das Companhias Aéreas em Portugal (RENA).

Para o responsável uma das consequências da escalada do preço do petróleo será a redução de oferta em rotas com
uma quebra do número total de voos a operar. Quanto ao aumento do preço das viagens, irá demorar até seis meses
para pesar no bolso dos passageiros.

"O aumento [dos preços] é inevitável. Muitas companhias conseguem fechar contratos de derivados sobre os
combustíveis que permite manter o preço estável durante alguns meses mas inevitavelmente esses contratos terminam
e os novos preços de combustíveis que incidirem sobre os operadores serão transferidos para os passageiros. Ou seja,
podemos esperar entre quatro a seis meses para ver o aumento dos preços a ser transferido para os passageiros",
antecipa.
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Mas nem só as viagens ficarão mais caras. O presidente da RENA alerta também para a subida dos preços das
mercadorias. "O transporte de carga, que não tem no transporte aéreo o mesmo peso que no transporte marítimo mas
ainda assim é relevante, especialmente em produtos mais valiosos e produtos perecíveis, também aumentará o custo
do frete, o que representará um aumento do custo total dos produtos para o consumidor", diz.

Sobretaxa de combustível é primeira resposta

A TAP admitiu na semana passada que os bilhetes vão ficar mais caros entre três a 25 euros, resultado da subida da
sobretaxa de combustível aplicada pela companhia. "A curto prazo, é inevitável que os preços das viagens
aumentem",explicou a transportadora de bandeira.

A Air France-KLM, que voa a partir de Lisboa, Porto e Faro, afina pelo mesmo diapasão e confirma ao Dinheiro Vivo que
"está a aumentar todas as suas tarifas de longo-curso", sendo que o valor desta subida varia conforme o destino e a
classe da viagem. "Por exemplo, num voo de ida e volta entre Paris e um destino nas Caraíbas, o valor [a mais] na
Economy Class é de 40 euros".

Também a low-cost Transavia, que integra o grupo franco holandês Air France-KLM e que voa em todos os aeroportos
portugueses, admite seguir o mesmo caminho. "Com o aumento do custo dos combustíveis, e à medida que
avançamos, não estamos a descartar a possibilidade de subidas nos preços dos bilhetes. Permanecemos muito
vigilantes sobre como a situação evolui", esclarece.

Já a Delta Air Lines, que liga Lisboa aos Estados Unidos, atesta ao Dinheiro Vivo que "está bem posicionada para gerir o
crescente aumento dos preços dos combustíveis". "Os investimentos que temos feito para melhorar a eficiência do
combustível, retirando aviões menos eficientes, operando aviões de última geração com maior eficiência de combustível,
mas também a implementação estratégica da frota e as modificações das aeronaves, tornaram a Delta na mais eficiente
em termos de combustível entre as transportadoras de rede".

Ainda assim, viajar na empresa americana vai pesar mais na carteira. O CEO da Delta Air Lines Ed Bastian, admitiu, em
declarações à imprensa internacional e citado pelo económico Financial Times, que os custos mais altos do combustível
se iriam repercutir num aumento dos preços dos bilhetes. O presidente da companhia, Glen Hauenstein, acrescentou
que as tarifas podem subir entre 15 a 20 dólares por bilhete, em bilhetes de 200 dólares.

Também com operação em Portugal, a United Airlines publicou no passado dia 15 de março um relatório com as
perspetivas financeiras para 2022. No documento, admitiu que irá, para já, reduzir a sua oferta em consequência de
"vários fatores macroecómicos" como o aumento do preço dos combustíveis e os atrasos na entrega de aviões. Ao
Dinheiro Vivo a transportadora americana não nega uma eventual subida nas tarifas dos bilhetes."Avaliaremos de perto
nossos preços para tomar as melhores decisões para a operação e para os clientes", garante.

SATA e low-cost mantêm preços

Por enquanto ainda há tarifas que se vão manter intactas. De fora das companhias aéreas que decidiram aumentar os
preços das viagens ficam a SATA, a easyjet e a Ryanair.

A transportadora aérea açoriana admite que "o aumento do preço do combustível impacta a operação das companhias
aéreas do grupo, SATA Air Açores e Azores Airlines" e que este impacto tem sido mitigado "através de maior esforço de
poupanças em outras áreas, na busca de contínua eficiência na operação aérea".

A companhia exclui uma subida de preços, para já. "Esta solução tem os seus limites e acaba por resultar no aumento
do preço final da viagem, o que pode acarretar, de igual forma, a perda de receita, face à indisponibilidade, por parte dos
clientes, de acompanharem o aumento do custo final das passagens aéreas". Contudo, se o cenário da escalada dos
preços dos combustíveis se prolongar "essa posição terá de ser reequacionada", garante a SATA.

A easyjet assegurou que também não irá mexer nos preços uma vez que está focada em retomar os níveis de procura
pré-pandemia. "Devido à nossa política de hedging não sentimos qualquer impacto nos nossos custos. Estamos ainda
numa fase de estímulo da procura e é importante continuarmos a fazer esse trabalho para que o início deste Verão
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exista este recomeço e a retoma da procura para que consigamos atingir níveis pré-pandémicos", afiançou o diretor-
geral da companhia aérea britânica para Portugal, José Lopes, em conferência de imprensa na semana passada.

Já irlandesa Ryanair anunciou, em comunicado, que tem cobertas perto de 80% das suas necessidades de combustível
até março de 2023. "E assim garante que continuará a repercutir as tarifas mais baixas de/para os seus seis aeroportos
em Portugal, com uma garantia de zero sobretaxas de combustível para o Verão 2022",disse.

Agências de viagens com preços "competitivos"

Do lado das agências de viagens, a procura por férias para a Páscoa e para o Verão está bem e recomenda-se. "Até ao
momento, não há registo de aumentos. Os preços estão bastante competitivos, seguindo a dinâmica da oferta e da
procura. As vendas estão a "mexer" mas, naturalmente, abaixo do potencial e mesmo dos números pré-conflito", refere
Pedro Costa Ferreira presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo (APAVT).

O representante das agências de viagens em Portugal garante que a escalada dos preços dos combustíveis e o
aumento dos bilhetes por parte das companhias aéreas ainda não tiveram "impactos relevantes" mas assume que o
jogo pode mudar.

"Se escalada continuar, com impacto elevado nos suplementos de combustível, então pode causar alguma retração,
nomeadamente nos programas mass market. Quando as companhias aéreas aumentam a taxa de combustível, as
agências de viagens ao emitir passagens aéreas, repercutem de forma natural este aumento. Até à data, nas operações
charter, estes aumentos ainda não são visíveis", reitera.

Pedro Costa Ferreira fala numa procura ainda aquém da de 2019 mas, para o Verão está "a aproximar-se, de forma
efetiva, das dinâmicas pré-crise".

Cabo Verde, Tunísia (Djerba, Monastir), Marrocos (Saïdia), Egito, Ilhas Espanholas e a Disneyland têm reunido as
preferências dos portugueses na hora de comprar as próximas férias. "No longo curso, as Caraíbas estão com muito
bom comportamento e cá dentro, Porto Santo continua estrela", aponta o presidente da APAVT.
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ECONOMIA ONLINE
24/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Duarte Cordeiro chega a ministro do Ambiente em pleno “choque
energético”
O seu futuro antecessor, João Pedro Matos Fernandes, admitiu que estava preparado para ser ministro
do Ambiente por mais dois anos, "levando políticas até ao fim". Mas sai pelo próprio pé.

Diz-se que António Costa quer premiar o seu ex-secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, e
agradecer-lhe a maioria absoluta nas eleições, que deu aos socialistas mais quatro anos no poder. Afinal, foi ele o
principal “arquiteto” da campanha eleitoral que levou o PS à vitória.

Para isso, vai promovê-lo a ministro e deverá entregar-lhe uma das pastas que tem vindo a ganhar mais visibilidade
ultimamente, de tal forma que o seu futuro antecessor já foi mesmo apelidado de “super ministro”, tão longa é a lista de
dossiês que tutela.

A começar pela desafiante secretaria de Estado da Energia, onde cabe a eletricidade, o gás e os combustíveis, e os
seus preços em alta, mas também as renováveis, o hidrogénio, o lítio, e tanto mais.

No próximo Governo, Duarte Cordeiro, de 42 anos, ficará assim no lugar de João Pedro Matos Fernandes, 54 anos,
como ministro do Ambiente e da Ação Climática. Muitos discutirão se esta é realmente uma promoção ou um “presente
envenenado”, já que o ex-secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares vai chegar ao gabinete no meio de um
furacão, em pleno contexto de choque energético a nível europeu, que vinha já a desenhar-se no pós-pandemia e acabou
por explodir por completo com a invasão da Ucrânia pela Rússia e o cenário de guerra no continente.

À semelhança dos 12 Trabalhos de Hércules, os de Duarte Cordeiro não serão menos penosos:

Terá de continuar a entender-se com Espanha para convencer a UE a mudar o funcionamento dos mercados grossistas
de eletricidade europeus; Garantir que França não recua na construção das interconexões de gás com a Península
Ibérica; Manter o investimento nas renováveis, através de leilões, e agilizar as autorizações das centrais solares, para
que sejam construídas, entrem em funcionamento e injetem energia verde na rede; Não deixar cair as ambições de
Portugal no hidrogénio verde, seja para o mercado interno ou para exportação para o norte da Europa, como substituto
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do agora inimigo público nº1 gás natural; Desenvolver uma cadeia de valor das baterias de lítio em solo nacional, desde a
extração à refinação (com a construção da primeira refinaria em solo europeu), até à própria fábrica de gigabaterias;
Tudo isto enquanto garante que as metas de reciclagem nacionais são cumpridas, o plástico de uso único é reduzido ao
mínimo, as emissões de CO2 caem a pique, o número de carros elétricos a circular nas estradas aumenta e ainda tem
de lidar com as permanentes críticas dos ambientalistas.

Duarte Cordeiro nasceu em 1979 em Lisboa. É licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão
da Universidade de Lisboa. E Pós-Graduado em Direção Empresarial pelo ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Foi
vice-presidente da Câmara Municipal de Lisboa (onde esteve ao lado de Costa) e deputado, integrando a Comissão
Parlamentar de Economia.

Dele, diz um perfil publicado pela revista Visão (acesso pago), que é “discreto mas mobilizador”, um “negociador
implacável”, um jovem que se tornou “num dos indispensáveis de Costa, contando com a confiança do primeiro-ministro.
Dentro do PS está na ala mais à esquerda, diz a revista, que o retrata como “a sombra de Pedro Nuno Santos” que
agora ganha vida própria.

Além dos desafios do choque energético e das transições climática e energética em curso, Duarte Cordeiro vai ter a
enorme responsabilidade de substituir um ministro que está no cargo há seis anos, um verdadeiro recorde de
longevidade.

Um ministro do Ambiente a favor do crescimento económico

Matos Fernandes faz parte do Governo desde 2015, primeiro como ministro do Ambiente e a partir de 2018 como
ministro do Ambiente e da Transição Energética, que depois passou a Ação Climática. Ele próprio faz as contas, citado
pela Lusa: “São seis anos e quatro meses”

Questionado recentemente se gostaria de continuar no Governo, João Pedro Matos Fernandes (que odeia que lhe
troquem o nome por José Pedro) admitiu que estava preparado para ser ministro por mais dois anos, “levando políticas
até ao fim”.

“Vai falar o povo [nas eleições], depois vai falar o Dr. António Costa, depois falarei eu. Sobretudo, eu acho que a coisa
mais normal do mundo, em qualquer momento, é deixar de ser ministro”, disse em entrevista à CNN. E mesmo
abandonando o palacete da Rua do Século, “nunca o deixará” de acompanhar os projetos do MAAC, “onde quer que
esteja”.

Fala agora do fim de ciclo por “decisão própria” e de “um sentimento de dever cumprido”. Não faz balanços, mas lembra
a primeira luta no cargo: impedir a privatização do Metro do Porto e de Lisboa, da STCP e da Carris.

Em 2018, quando a pasta da Energia transitou da Economia para o Ambiente e Matos Fernandes acumulou mais um
complicado dossiê e um controverso secretário de Estado, João Galamba, chegaram a chamá-lo super ministro de um
mega ministério.

“Não sou nenhum mega ministro, sou um ministro a quem foi atribuída mais uma responsabilidade. Sendo este o
ministério responsável pela política climática, faltava-lhe uma ferramenta fundamental, que é a política energética”, disse
na altura.

Natural de Águeda, licenciado em engenharia civil, pela Universidade do Porto, com um mestrado em Transportes no
Instituto Superior Técnico, antes de chegar a ministro Matos Fernandes foi presidente da empresa Águas do Porto,
depois de ter gerido o porto de Nacala, em Moçambique, com passagens também pelos portos do Douro e Leixões e do
Porto e Viana do Castelo.

Greves dos motoristas de matérias perigosas, protestos contra as minas de lítio, secas severas e extremas, aeroporto
do Montijo, braços de ferro com a EDP, a venda da barragens do Douro, foram apenas alguns dos desafios que
enfrentou. Lamenta não ter ido mais longe no restauro dos ecossistemas e na valorização do capital natural.

Do seu currículo ninguém lhe tira a assinatura do Acordo de Paris, em 2015, e a última COP26, em Dublin, o anúncio
que Portugal será neutro em emissões de dióxido de carbono em 2050 (foi o primeiro país do mundo a fazê-lo) e o
encerramento de duas centrais a carvão, tornando o país livre deste combustível poluente, entre outros feitos.
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Dono de um sentido de humor “refinado”, que muitos deputados não apreciavam, foi um ministro do Ambiente atípico,
sempre às “turras” com o PAN ou os Verdes no Parlamento, que o acusavam de ser muito pouco ecologista e
ambientalista. Costumava dizer que “a um ministro do Ambiente não lhe pode ser pedido que seja contra o crescimento
económico”.

36/78



PÚBLICO
24/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

17 ministros, 9 mulheres e uma surpresa
Novo Governo
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PÚBLICO
24/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 31

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAFAELA BURD RELVAS

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Uma em cada sete casas em Portugal não é comprada por famílias
Em 2021, cerca de 14% das casas transaccionadas foram compradas por entidades colectivas, num
mercado em que os estrangeiros pagam, em média, quase o dobro do que pagam os nacionais
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DN
24/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RUTE SIMAO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Companhias já estão a aumentar preços para compensar subida de
custos com combustível
Em algumas transportadoras o impacto será sentido pelos consumidores apenas dentro de quatro a seis
meses, mas será inevitável, avança a associação das companhias aéreas. Para já, a subida não afeta a
procura, que está a recuperar
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JORNAL DO ALGARVE
24/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 840

REACH: -1

Albufeira, Lagoa, Lagos e Silves são candidatos a Cidade Europeia do
Vinho 2023
Os municípios algarvios de Albufeira, Lagoa Lagos e Silves são candidatos ao prémio Cidade Europeia
do Vinho 2023, um certificado de qualidade a atribuir pela Rede Europeia das Cidades do Vinhos, que
poderá certificar a produção vitivinícola existente naqueles quatro concelhos do barlavento
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JORNAL DO ALGARVE
24/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Campanha quer atrair estrangeiros na Páscoa e verão
"#ItsEasierNow #BookToday" (agora é mais fácil, reserve hoje) é o mote da campanha internacional,
disponível em cinco idiomas em formato digital e com vários vídeos, lançada pela Associação Turismo do
Algarve para captar turistas para a Páscoa e verão
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JORNAL DO ALGARVE
24/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 840

REACH: -1

Melhor marina portuguesa em 2021 está no Algarve
A Marina de Vilamoura foi eleita “Melhor Marina Portu- guesa” em 2021, pelo 11.º ano consecutivo. Os
Publituris Portugal Trade Awards, que são atribuídos através da vota- ção do público e por um painel de
jurados especializados em turismo, tiveram em conta a qualidade da infraestrutura e dos serviços de
apoio pres- tados
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JORNAL DO ALGARVE
24/03/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 19

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Ricardo Santos vence torneio internacional de golfe em Vilamoura
O golfista português Ri- cardo Santos venceu esta se- mana o Optilink Tour Cham - pionship, que
decorreu no Dom Pedro Victoria Golf Cour- se, em Vilamoura, onde mais dois portugueses, Pedro Fi -
gueiredo e Tomás Melo Gou- veia, alcançaram o top 10
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CMTV
24/03/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 7068

REACH: -1

Foram retomadas as buscas por um turista alemão na ilha da Madeira
Foram retomadas as buscas por um turista alemão na ilha da Madeira

Foram retomadas as buscas por um turista alemão na ilha da Madeira
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CORREIO DA MANHÃ
23/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7071

REACH: 126935

Pedro Nuno Santos mantém Infraestruturas com aeroporto e ferrovia
como grandes 'obras'
Governante tem ainda a seu cargo o Programa de Investimentos na Expansão e Modernização da Rede
Ferroviária Nacional "Ferrovia 2020".

Pedro Nuno Santos vai manter-se como ministro das Infraestruturas e da Habitação no novo Governo, tendo a
reestruturação da TAP, a decisão sobre o novo aeroporto de Lisboa e a ferrovia como grandes 'obras' para a próxima
legislatura.

Apontado como um potencial candidato à sucessão de António Costa na liderança do Partido Socialista, Pedro Nuno
Santos, conotado com a ala esquerda do PS, tem em mãos o dossiê da TAP, que trouxe de novo para o controlo do
Estado e está a passar por um processo de reestruturação, negociado com a Comissão Europeia durante o seu anterior
mandato.

Para a nova legislatura fica também uma decisão sobre a localização do novo aeroporto para a região de Lisboa, que o
anterior Governo queria no Montijo, mas viu as suas pretensões frustradas pela falta de parecer positivo de todos os
municípios envolvidos, levando a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) a chumbar a localização prevista.

O governante tem ainda a seu cargo o Programa de Investimentos na Expansão e Modernização da Rede Ferroviária
Nacional "Ferrovia 2020", com um investimento global na ordem de 700 milhões de euros.

Pedro Nuno Santos tem também por resolver o futuro da Groundforce, empresa de 'handling' (assistência em terra nos
aeroportos), declarada insolvente em 2021, num processo em que se bateu pessoalmente, em representação da TAP,
que é acionista minoritária e principal cliente.

Os credores, grande parte trabalhadores da Groundforce, aprovaram a recuperação da empresa, cujo plano está a ser
elaborado.

Natural de São João da Madeira, distrito de Aveiro, Pedro Nuno Santos, 44 anos, é licenciado em Economia pelo ISEG,
instituição da Universidade Técnica de Lisboa na qual foi presidente da Mesa da RGA (Reunião Geral de Alunos).

Iniciou a sua atividade política na JS aos 14 anos e, entre 2004 a 2008, foi secretário-geral desta organização de
juventude, período em que esteve empenhado, primeiro, na legalização da Interrupção Voluntária da Gravidez e, depois,
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na consagração em lei do casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Entrou no parlamento em 2005, tendo sido deputado na X e na XII legislaturas, após um breve intervalo para ajudar na
gestão da Tecmacal, na capital do calçado, ao lado da irmã e do pai.

Em 2015, António Costa escolheu-o para secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares onde teve a missão de
fazer a 'ponte' das negociações entre o Governo e os parceiros políticos da 'geringonça'.

Em fevereiro de 2019, António Costa chamou-o para assumir o Ministério das Infraestruturas, ocupando a vaga deixada
por Pedro Marques, que encabeçou as listas do partido para as eleições Europeias. Esta mudança de cadeiras foi
acompanhada por uma alteração nas áreas tuteladas por este ministério: deixou de ter o Planeamento (e a gestão dos
fundos comunitários), mas passou a ter a Habitação, fórmula que agora se repete na nova orgânica do Governo.

Nos primeiros meses do XXI Governo Constitucional em que esteve à frente do Ministério das Infraestruturas da
Habitação, Pedro Nuno Santos enfrentou duas greves de motoristas de transportes pesados -- a primeira das quais
causaria problemas no abastecimento de combustíveis.

Em ambas as ocasiões empenhou-se em manter abertas as vias de diálogo entre sindicatos e empregadores e em criar
condições para que fosse possível chegar a acordo.

Ao longo dos últimos anos, Pedro Nuno Santos foi colocado no grupo dos chamados "jovens turcos" - designação
nascida na blogosfera e corredores de São Bento por associação ao histórico coletivo que lutou por reformar a
administração do Império Otomano -, juntamente com João Galamba e com os ex-líderes da JS Duarte Cordeiro e Pedro
Delgado Alves.
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JORNAL DE NEGÓCIOS
23/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8075

REACH: 65586

Confederação do Turismo vê novo governo com profunda surpresa e
deceção
CTP diz que o setor do Turismo vai perder peso no próximo governo ao passar a partilhar a secretaria de
Estado com o Comércio e os Serviços.

É com "profunda surpresa e deceção" que a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) diz ter ficado depois de ter
sido conhecida a orgânica do próximo governo, no qual o turismo perde peso.

O gabinete do primeiro-ministro revelou que na próxima legislatura, o setor do Turismo deixa de ter uma secretaria de
Estado em exclusivo para partilhar a pasta com o Comércio e com os Serviços, na tutela do Ministério da Economia, que
deverá ficar aos comandos de António Costa Silva.

Além de ter perdido a exclusividade na secretaria de Estado, a CTP vê também, novamente, cair por terra as aspirações
de ser criado um Ministério do Turismo, que "acumulasse com as infraestruturas aeroportuárias/aviação comercial".

Cenário que para a CTP, presidida por Francisco Calheiros, se justificaria "dada a importância estratégica do Turismo
para a economia do país" que se "encontra carenciada".

Por isso, remata em comunicado, a Confederação, "independentemente de conhecer oficialmente o nome do
responsável pela tutela" do Turismo, é com "desagrado" que vê a nova legislatura.
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EXPRESSO
23/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 85612

Patrões do Turismo olham com "profunda surpresa e igual deceção”
para orgânica do Governo
Confederação do Turismo lamenta que não haja um ministério, nem sequer uma secretaria de Estado
unicamente dedicada ao setor

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) disse estar “surpresa” e “dececionada” com a orgânica do novo Governo,
anunciada esta quarta-feira, e que juntou o Turismo com o Comércio e Serviços na mesma secretaria de Estado.

Em comunicado, a entidade disse que “é com profunda surpresa e igual deceção” que “olha para a orgânica do novo
Governo, anunciada hoje pelo gabinete do primeiro-ministro, António Costa”.

“Dada a importância estratégica do Turismo para a economia do país, a CTP sempre defendeu a existência de um
Ministério do Turismo (que acumulasse com as infraestruturas aeroportuárias/aviação comercial). Contudo, tal nunca se
veio a verificar”, lamentou.

“Ainda assim, nas últimas duas legislaturas, o Turismo mereceu uma secretaria de Estado específica na orgânica do
Governo, o que se revelou importante para o desenvolvimento do Turismo como motor económico”, referiu a
organização.

“É por isso com desagrado que a CTP se depara agora com uma legislatura em que o Turismo diminui a sua
importância na orgânica do Governo, já que perde exclusividade em termos de secretaria de Estado”, referiu, destacando
que, “independentemente de conhecer oficialmente o nome do (a) responsável pela tutela do Turismo, continuará a
defender o reforço do reconhecimento do Turismo na esfera do Estado, uma vez que é uma das atividades mais
dinâmicas e competitivas da nossa economia, com potencial para ajudar ao crescimento da economia de que o país se
encontra carenciado”.

O primeiro-ministro decidiu criar na orgânica do XXIII Governo Constitucional o cargo de ministro Adjunto e dos Assuntos
Parlamentares, e extinguiu o Ministério do Mar que passa para a dependência do ministro da Economia.

Estas mudanças constam do comunicado emitido pelo gabinete do primeiro-ministro sobre a orgânica do XXIII Governo
Constitucional, que já foi apresentada na terça-feira pelo primeiro-ministro ao Presidente da República, Marcelo Rebelo
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de Sousa.

Uma das novidades é a criação do Ministério da Economia e do Mar, tendo três secretários de Estado: Economia;
Turismo, Comércio e Serviços; e Mar.
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JORNAL ECONÓMICO
23/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

CTP vê com “desagrado” perda de exclusividade da secretaria de Estado
do Turismo
A confederação de empresas do turismo admite uma “profunda surpresa” e “deceção” com a
organização do novo Governo maioritário, liderado por António Costa.

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) olha com “profunda surpresa” e “deceção” para a estrutura do novo
Governo, anunciada esta quarta-feira pelo primeiro-ministro, porque a secretaria de Estado do Turismo, que era
encabeçada por Rita Marques, foi uma das que perderam exclusividade.

O facto de passar a haver um secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços é, para a confederação das
empresas do turismo, um “desagrado”, uma vez que demonstra que o turismo perde importância na orgânica do
Executivo na próxima legislatura.

A entidade liderada por Francisco Calheiros recorda que sempre defendeu a existência de um Ministério do Turismo, que
acumulasse com as infraestruturas aeroportuárias e aviação comercial, e que, apesar de o ministério nunca ter existido,
houve uma secretaria de Estado específica nas últimas duas legislaturas, “que se revelou importante para o
desenvolvimento do Turismo como motor económico”.

A partir do próximo mês, o turismo vai estar a cargo do ministro da Economia e do Mar, que tem sob a alçada os
secretários de Estado da Economia, do Turismo, Comércio e Serviços e do Mar. A mudança sucede depois de António
Costa ter posto fim a três ministérios – o do Mar, o da Modernização do Estado e da Administração Pública e o do
Planeamento – e criou o dos Assuntos Parlamentares.

“A CTP, independentemente de conhecer oficialmente o nome do (a) responsável pela tutela do Turismo, continuará a
defender o reforço do reconhecimento do Turismo na esfera do Estado uma vez que é uma das atividades mais
dinâmicas e competitivas da nossa economia, com potencial para ajudar ao crescimento da economia de que o país se
encontra carenciado”, afirma a confederação.
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As secretarias de Estado que acabaram por cair foram: Ação Social (Ministério do Trabalho), Recursos Humanos e
Antigos Combatentes (Ministério da Defesa), Comunicações (Ministério das Infraestruturas), Media e do Audiovisuais
(Ministério da Cultura), Finanças (Ministério das Finanças), Valorização do Interior (Ministério da Coesão Territorial) e
Poder Local (Ministério da Modernização).
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NOTÍCIAS AO MINUTO
23/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Governo dos Açores considera aplicação de taxa turística "prematura"
O secretário regional do Turismo dos Açores considerou hoje que é "prematuro" aplicar uma taxa
turística na região, alegando que a pressão turística ainda não o justifica e que a medida pode ter impacto
na captação de visitantes.

"Nesta altura, com as fragilidades todas que existem, com a incerteza que existe, com a pouca pressão relativa que
existe nos Açores, comparativamente com outros destinos insulares de turismo, talvez fosse prudente aguardar mais
algum tempo, até sentir a situação mais estável e avaliar se há necessidade de avançar nesse sentido ou não", afirmou
o titular da pasta do Turismo nos Açores, Mário Mota Borges.

O governante falava numa audição na comissão de Economia da Assembleia Legislativa dos Açores, a propósito da
uma proposta do PAN, que pretende criar uma taxa turística regional única, em todo o arquipélago.

Segundo o secretário regional dos Transportes, Turismo e Energia, estas taxas são aplicadas em situações em que a
pressão turística provoca "desgaste e erosão em determinadas áreas", algo que ainda não acontece nos Açores.

"Neste momento, ainda não sentimos essa erosão. Não sentimos essa pressão, não nos parece ainda haver urgência
na introdução de uma medida dessas, tanto mais que uma medida destas contribui, nesta altura, para onerar as visitas
aos Açores", afirmou.

Segundo a Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, já ouvida em comissão, os municípios das ilhas
Terceira e São Miguel (as duas mais populosas) estão a ponderar aplicar esta taxa a partir de 2023.

Mário Mota Borges reconheceu que os municípios "têm autonomia suficiente para fixarem as taxas", mas considerou
"prematuro" avançar já com esta medida.

"Seria interessante ser adiado. Quando o volume de procura for suficiente para os danos justificarem nova medida,
inclusivamente no que toca a taxas adicionais, pois que seja. Neste momento, parece-me ainda prematuro", frisou.
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O deputado do PAN, Pedro Neves, promotor da iniciativa em discussão, lembrou que estava em causa uma taxa
máxima de quatro euros (um euro por noite, com isenção a partir da quarta noite), considerando um "argumento
falacioso" alegar que esta medida podia afastar turistas da região.

O parlamentar defendeu ainda que a iniciativa devia ser "de prevenção e não de urgência", salientando que, segundo um
estudo de 2021, "40% dos açorianos tem a perceção de que o turismo é um fator degradador do ambiente".

Em resposta, o titular da pasta do Turismo disse que a reação imediata da população a esta taxas "às vezes nem é uma
reação lógica, é emocional".

"A imagem que a aplicação da taxa traz normalmente é aquilo que mais danos provoca na decisão de visitar um sítio ou
não, não é o facto de ser um euro por pessoa", apontou.

Quanto à possibilidade de ser cobrada uma taxa única na região, em vez de diferentes taxas em cada concelho, Mário
Mota Borges defendeu a aplicação de uma taxa regional, que permitiria "uma distribuição dos proveitos pelo território de
uma forma mais uniforme" e equitativa.

"No caso de São Miguel, Ponta Delgada tem uma grande capacidade de retenção de taxas destas, mas o Nordeste tem
muitos atrativos que levarão os turistas para lá. E, portanto, vão encher os caixotes de lixo e pisar a relva de um
concelho que não tem grande alojamento, mas tem necessidade de manter as suas condições. Se extrapolarmos para
as outras ilhas ainda a razão é mais forte", justificou.

Leia Também: Bolieiro diz ser "preocupante" atividade sísmica em São Jorge

O Notícias ao Minuto é um dos nomeados da edição de 2022 dos Prémios Marketeer, na categoria de Digital Media. As
votações decorrem até ao próximo dia 31 de maio.
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NOTÍCIAS DO CENTRO
23/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Desafios do Turismo vão estar em debate no 8.º Fórum Vê Portugal -
Notícias do Centro
A cidade de Tomar vai receber, de 6 a 9 de junho, a 8.ª edição do Fórum de Turismo Interno “Vê
Portugal”, uma iniciativa emblemática do Turismo Centro de Portugal, que todos os anos junta
especialistas nacionais e internacionais para uma discussão alargada sobre os desafios colocados ao
turismo interno. Tomar sucede a Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda, Castelo Branco e Caldas da
Rainha, as cidades do Centro de Portugal que acolheram as edições anteriores. Este ano, o tema central
do evento é “A Era Pós-Covid-19 e o Turismo: Olhos Postos n

A cidade de Tomar vai receber, de 6 a 9 de junho, a 8.ª edição do Fórum de Turismo Interno “Vê Portugal”, uma iniciativa
emblemática do Turismo Centro de Portugal, que todos os anos junta especialistas nacionais e internacionais para uma
discussão alargada sobre os desafios colocados ao turismo interno.

Tomar sucede a Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda, Castelo Branco e Caldas da Rainha, as cidades do Centro de
Portugal que acolheram as edições anteriores. Este ano, o tema central do evento é “A Era Pós-Covid-19 e o Turismo:
Olhos Postos no Futuro!”.

A apresentação do evento aconteceu hoje, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Tomar, com a participação de Pedro
Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, de Anabela Freitas, presidente da Câmara Municipal tomarense,
de João Freitas Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, e de Adriana Rodrigues, chefe do Núcleo de
Comunicação, Imagem e Relações Públicas do Turismo Centro de Portugal.
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Na ocasião, Pedro Machado destacou a importância da realização deste fórum. “O Fórum Vê Portugal foi criado com a
ideia inicial de fazermos a discussão do turismo interno. Hoje, confirma-se que o mercado nacional é uma peça-chave
na procura turística no nosso país, tendo contribuído decisivamente para mitigar os efeitos da pandemia. Nesta edição,
vamos ter como tema central a discussão do período pós-covid. Vamos debater as formas como a indústria do turismo
vai reagir para enfrentar os novos desafios da atividade turística”, explicou Pedro Machado.

“Com este Vê Portugal, vamos mostrar ao setor do turismo e à opinião pública que estamos num processo de restaurar
a confiança no crescimento da atividade, assim como estamos a restaurar a confiança dos mercados internacionais.
Em Tomar, vão estar os maiores especialistas nacionais e internacionais a debater estes assuntos”, acrescentou.

Anabela Freitas, por sua vez, elogiou a escolha de Tomar como palco do encontro de quatro dias, “que tem uma
dimensão nacional”. “Todos nós somos também turistas. Nessa condição, o que procuramos agora é diferente do que
procurávamos antes da pandemia. Os players da atividade turística precisam de se reinventar para se adequarem às
novas tendências. Para isso, precisamos de espaços para debater e trocar ideias, para termos discussões estratégicas
sobre o setor do turismo. Este fórum é um espaço privilegiado para isso. Espero por todos em Tomar, para uma
discussão que será muito profícua”, assinalou.

João Freitas Coroado saudou o facto de o Fórum acontecer de forma presencial. “O turismo é uma área muito cara ao
Instituto Politécnico de Tomar. Este evento constitui uma oportunidade muito relevante para os seus estudantes e
investigadores apresentarem resultados dos seus trabalhos e para conversarem com operadores turísticos. É
importante sabermos os caminhos que estão a ser trilhados neste setor. É com muito gosto que o Instituto Politécnico
de Tomar é parceiro neste evento”, frisou.

Coube a Adriana Rodrigues apresentar o programa do Fórum Vê Portugal. A grande novidade da edição deste ano é o
aumento da duração do evento, que passa a ser de quatro dias. Este programa alargado deve-se à realização de uma
bolsa de contactos e de uma visita guiada ao território.

Na tarde de dia 6 de junho, no Hotel dos Templários, terá lugar um “Programa One-To-One Meetings”, em que são
convidados a participar os operadores turísticos nacionais, agentes de viagem e hoteleiros, entre outros empresários do
setor do Turismo. Os objetivos deste programa são promover uma bolsa de contactos de negócios entre os
participantes, além de promover internamente o Centro de Portugal enquanto destino privilegiado de uma diferenciação
de produtos turísticos. A inscrição será gratuita.

Os dias 7 e 8 de junho, no Cine-Teatro Paraíso, serão preenchidos por seis painéis, em que especialistas nacionais e
internacionais abordarão a situação atual do turismo em Portugal.

No dia 7, o primeiro painel, “Novas tendências no comportamento do turista”, terá como palestrantes já
confirmados Mauro Paulino, psicólogo e coordenador do livro “A Psicologia da Pandemia”, Marta Poggi, palestrante e
consultora de turismo digital, António Neves, Industry Manager-Travel da Google, e Tiago Phillimore, responsável pelas
áreas de eCommerce e Digital da TAP.

O painel 2, “O capital humano nas organizações: impactos e mudanças”, contará com Ana Jacinto, secretária-geral da
AHRESP, e Ana Paula Pais, diretora coordenadora de Formação no Turismo de Portugal. O terceiro painel, “Covid-19 e
a emergência de novos produtos turísticos”, terá como protagonistas Sérgio Nunes, diretor do Centro de Investigação
Aplicada em Economia e Gestão do Território, Teresa Ferreira, diretora do Departamento de Desenvolvimento de
Recursos do Turismo de Portugal, e Pedro Pedrosa, CEO na empresa Portugal A2Z Walking & Biking,

“Covid-19 e o impacto na oferta turística” será o tema do quarto painel, já no dia 8, com Pedro Costa Ferreira, presidente
da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo, e Francisco Vieira Pita, Administrador e CCO da ANA –
Aeroportos de Portugal. O painel 5, “Covid-19 e internacionalização da marca Portugal”, será com Carlos Coelho, CEO
da Ivity Brand Corp, e José Filipe Torres, CEO da Bloom Consulting. O último painel, “Vamos falar do futuro: há como
antecipar novas crises?”, estará a cargo de Paulo Fernandes, presidente do Conselho Estratégico da Região Centro, e
Miguel Poiares Maduro, professor universitário.

No dia 9 de junho, os oradores, convidados, jornalistas e operadores turísticos são convidados a integrar a “Vê Tomar”,
uma visita guiada à cidade templária, com passagem pelo Complexo Cultural da Levada de Tomar, Sinagoga, Centro
Histórico, Convento de Cristo e Castelo Templário.

O programa completo do Fórum Vê Portugal pode ser consultado
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em https://bit.ly/3tzP9lB ou www.facebook.com/forumveportugal e o filme de apresentação do evento está disponível em
https://youtu.be/CejGZEha3Mg.    Já uma tradição instituída em edições anteriores deste fórum, o Jantar Oficial “Vê
Portugal”, na noite de dia 7, será um dos momentos altos do programa. Esta é a ocasião em que o Turismo Centro de
Portugal homenageia personalidades que se destacaram no setor turístico nacional e regional.

Durante o Jantar de Gala, no Hotel dos Templários, serão também entregues os Prémios de Concurso de
Empreendedorismo Turístico José Manuel Alves, instituídos pelo Turismo Centro de Portugal e que visam apoiar projetos
inovadores no setor do Turismo, assim como os Prémios de Teses Académicas, que incidem sobre o Centro de
Portugal. As informações sobre estes prémios e as candidaturas estão disponíveis em https://bit.ly/3wpO55l.

A participação no Jantar Gala “Vê Portugal”, tal como no Fórum, é gratuita e limitada, com obrigatoriedade de inscrição e
sujeita a confirmação.

Destaque ainda para a entrega dos Prémios “Best of Responsible Trails Portugal”, que terá lugar na tarde do dia 7.
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CIP pede ao Governo para avançar de imediato com lay-off simplificado
A CIP - Confederação Empresarial de Portugal pediu hoje ao Governo para se deixar de "contradições" e
avançar de imediato com o 'lay-off' simplificado para minimizar o impacto do aumento do preço da energia
e das matérias-primas.

O apelo foi feito em conferência de imprensa pelo presidente da CIP, António Saraiva, que defendeu a "necessidade
urgente" de o Governo "lançar mão" do 'lay-off' simplificado, medida usada durante a pandemia de covid-19 com o
objetivo de manter postos de trabalho.

"Defendemos o lançamento imediato do 'lay-off' simplificado, é esse o instrumento que as empresas precisam", reforçou
o presidente da CIP.

António Saraiva disse que o Governo "deve deixar-se de contradições", referindo-se a posições divergentes
manifestadas pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, e o secretário de Estado Adjunto, João Neves, sobre o
regresso do 'lay-off' simplificado.

O presidente da CIP defendeu ainda que, para minimizar o impacto dos custos da energia, o Governo deverá recorrer
aos 11,5 mil milhões de euros disponíveis em Bruxelas no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR),
defendendo ainda a necessidade de recorrer ao défice tarifário e a um alívio da carga fiscal.

Em 13 de março, o secretário de Estado Adjunto e da Economia, João Neves, admitiu, em Milão, Itália, o regresso do
'lay-off' simplificado para as empresas que eventualmente tenham de diminuir ou suspender a produção devido à
escalada dos preços da energia.

No dia seguinte, em 14 de março, em conferência de imprensa, o ministro da Economia, Siza Vieira, afastou a
possibilidade de o 'lay-off' simplificado vir a integrar o leque de apoios às empresas, acentuando que na atual conjuntura
estes devem ser direcionados para as empresas continuarem a laborar.

Leia Também: Aldeias Históricas de Portugal com "procura crescente" de turistas
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O Notícias ao Minuto é um dos nomeados da edição de 2022 dos Prémios Marketeer, na categoria de Digital Media. As
votações decorrem até ao próximo dia 31 de maio.
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Turismo do Algarve quer ajudar a integrar refugiados ucranianos
Objetivo é criar oportunidades de trabalho nas áreas da hotelaria algarvia onde há mais falta de recursos
humanos
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Número de alemães residentes cresce no Algarve
A pandemia estimulou a venda de casas junto ao mercado germânico. Quinta do Lago, Loulé, Albufeira,
Vilamoura e Tavira estão entre as zonas de eleição

A comunidade britânica no Algarve continua a ser a imagem de marca dos residentes estrangeiros na região sul do país
mas a verdade é que há um número crescente de outras nacionalidades a escolher este destino para morar, uma
tendência que se consolidou com a pandemia. Segundo dados da Engel & Völkers, consultora imobiliária direcionada
para o mercado de luxo, o mercado alemão tem vindo a registar, nos últimos dois anos, um interesse crescente pela
aquisição de imóveis em Portugal, com particular incidência na região do Algarve e já representa em média 15% do total
de compradores (incluindo nacionais) da imobiliária na zona sul do país.

“As suas preferências incidem sobretudo por propriedades de luxo, nomeadamente moradias isoladas e com amplos
espaços interiores e exteriores, com vista para o mar ou envolvente de natureza e muitas vezes próximas de campos de
golfe”, refere-se em comunicado da empresa.

A Quinta do Lago lidera as compras destes clientes na carteira da Engel, representando cerca de 25% da procura. Na
zona de Faro-Tavira, a percentagem, o mercado alemão representa atualmente 8% e em Albufeira-Vilamoura, 15% dos
imóveis transacionados têm como compradores os clientes alemães, sendo que a procura incide principalmente em
moradias com jardim e piscina e tipologias V3 e V4. “O cliente alemão privilegia a privacidade e a envolvência com a
natureza, preferindo zonas de baixa densidade”, refere a consultora.

O propósito da aquisição de imóveis por parte dos compradores alemães relaciona-se sobretudo com investimento
imobiliário e destino de férias, ainda que cada vez mais se registe a transferência da residência para Portugal. De acordo
com os dados dos últimos Censos, registou-se entre 2011 e 2021 um aumento de 40,6% de pessoas de nacionalidade
estrangeira residentes em Portugal, que agora representam 5,4% do total da população. De acordo com o INE, a
população estrangeira tem uma presença mais elevada de população estrangeira no sul do país, nomeadamente na
região do Algarve, representando 14,7% do total de estrangeiros residentes em Portugal.
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Alemães compram cada vez mais imobiliário de luxo no Algarve - Postal
do Algarve
As preferências dos alemães incide sobretudo em propriedades de luxo, nomeadamente moradias
isoladas e com amplos espaços interiores e exteriores, com vista para o mar ou envolvente de natureza
e muitas vezes próximas de campos de golfe.As preferências dos alemães incide sobretudo em
propriedades de luxo, nomeadamente moradias isoladas e com amplos espaços interiores e exteriores,
com vista para o mar ou envolvente de natureza e muitas vezes próximas de campos de golfe.

A consultora imobiliária Engel & Völkers revelou esta quarta-feira que os compradores alemães já representam, em
média, 15% do total de compradores da imobiliária no Algarve.

Especializada no mercado de luxo, a consultora refere em comunicado que o mercado alemão tem vindo a registar, nos
últimos dois anos, um “interesse crescente” pela aquisição de imóveis em Portugal, com particular incidência na região
do Algarve.

As preferências dos alemães incide sobretudo em propriedades de luxo, nomeadamente moradias isoladas e com
amplos espaços interiores e exteriores, com vista para o mar ou envolvente de natureza e muitas vezes próximas de
campos de golfe, lê-se na nota divulgada.

Na zona de Faro-Tavira, a percentagem, o mercado alemão representa atualmente 8%. Em termos de requisitos, os
compradores alemães desta localização procuram sobretudo apartamentos com terraços amplos ou moradias isoladas
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que apresentam um estilo mais tradicional que se localizam no centro das localidades.

Em Albufeira-Vilamoura, 15% dos imóveis transacionados têm como compradores os clientes alemães, sendo que a
procura incide principalmente em moradias com jardim e piscina e tipologias V3 e V4. O cliente alemão privilegia a
privacidade e a envolvência com a natureza, preferindo zonas de baixa densidade.

Na Quinta do Lago, o comprador alemão já representa cerca de 25% da procura. Tem preferência por propriedades de
charme, com áreas muito amplas, jardins e vista para o mar. Caso este último critério não seja possível, é essencial
para esta tipologia de compradores que o imóvel fique localizado perto de praias e de campos de golfe.

Já em Portimão verifica-se que os germânicos são responsáveis por 8% das vendas, sendo que em janeiro último se
denotou um pico de que representou 14% das operações de venda de imóveis por esta imobiliária. Relativamente ao tipo
de propriedade preferida nesta zona, os clientes alemães dividem-se entre moradias isoladas com construção interior
moderna, piscina e vista mar ou quintas de construção tradicional, situadas em zona tranquilas.

O propósito da aquisição de imóveis por parte dos compradores alemães relaciona-se sobretudo com investimento
imobiliário e destino de férias, ainda que cada vez mais se registe a transferência da residência para Portugal.

De acordo com os dados dos últimos Censos, registou-se entre 2011 e 2021 um aumento de 40,6% de pessoas de
nacionalidade estrangeira residentes em Portugal, que agora representam 5,4% do total da população.

De acordo com o INE, a população estrangeira tem uma presença mais elevada de população estrangeira no sul do
país, nomeadamente na região do Algarve, representando 14,7% do total de estrangeiros residentes em Portugal.
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Hotelaria no Algarve com perspetivas de reservas acima de 2019 para a
Páscoa e verão | Ambitur
As expectativas da hotelaria algarvia para a Páscoa são “positivas” e a ocupação deve superar níveis
prévios aos registados antes da pandemia de covid-19, estimou hoje o presidente da principal associação
hoteleira do Algarve, Hélder Martins. Segundo disse à Lusa o presidente da Associação de Hotéis e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), “as perspetivas de reservas, quer para a Páscoa, quer
para o verão, estão acima das de 2019, e com um crescimento do preço, ou seja, sem recorrer a baixas
de preço”.

As expectativas da hotelaria algarvia para a Páscoa são “positivas” e a ocupação deve superar níveis prévios aos
registados antes da pandemia de covid-19, estimou hoje o presidente da principal associação hoteleira do Algarve,
Hélder Martins. Segundo disse à Lusa o presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA), “as perspetivas de reservas, quer para a Páscoa, quer para o verão, estão acima das de 2019, e com um
crescimento do preço, ou seja, sem recorrer a baixas de preço”.

O presidente da AHETA afastou a ideia “habitualmente passada” de que a região “está cheia” de turistas nesta altura do
ano, afirmando que “o Algarve está longe de estar cheio na Páscoa” e que conta com uma “capacidade de alojamento
grande” para o período de 15 a 17 de abril que ainda pode ser utilizada. “Está com ocupações previstas acima de 2019,
mas com grande capacidade ainda para acolher aqueles que quiserem cá vir”, salientou, escusando-se a avançar
números relativos à ocupação esperada para o fim de semana da Páscoa nos hotéis e empreendimentos algarvios.

“A pergunta que temos feito é como estão a coisas para os próximos tempos? Não pedimos que nos digam se estão
cinco ou 10% acima. Agora, quando os dados estão acima dos de 2019, na mesma altura do ano, é significativo, porque,
de então para cá, foi tudo a descer. Portanto, o pensamento continua a ser positivo”, afirmou.

Eleito em janeiro como presidente da AHETA – substituindo no cargo Elidérico Viegas, que presidia à associação desde
a sua fundação, em 1995 -, Hélder Martins sublinhou que estas perspetivas são “transversais em relação às várias
categorias” e “não são só uma coisa que se verifique nas [unidades de] cinco estrelas ou de três estrelas”.
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Questionado sobre uma maior prevalência de algum dos principais mercados emissores de turistas na procura pela
região naquele período, Hélder Martins respondeu que a tendência é semelhante, embora reconhecendo a importância
do turismo nacional e espanhol para o turismo algarvio nesta época do ano. “Todos os mercados estão a reagir bem e
não se pode dizer que haja apenas um mercado a disparar e os outros a baixar. Estão todos a reagir mais ou menos de
forma idêntica”, assegurou, frisando que a recuperação de ligações aéreas para a região, depois das restrições
motivadas pela pandemia, também contribui para uma possível melhoria face a 2019.

O dirigente da associação empresarial algarvia afastou ainda, de momento, qualquer influência negativa na procura pela
região motivada pela guerra na Ucrânia, iniciada a 24 de fevereiro com a entrada em território ucraniano de forças
militares da Rússia, que cercam atualmente várias cidades, incluindo a capital Kiev. “Até ao momento não sentimos
isso, mas, obviamente, é uma situação a ter em conta, porque pode piorar de um momento para o outro. Mas neste
momento não cremos que haja sentimento de medo de viajar nem nada disso”, afirmou. Na opinião de Hélder Martins, o
facto de o conflito ser no leste europeu “pode ajudar a motivar pessoas a escolher destinos no sul da Europa, em
detrimento de outros”, com “maior proximidade” à Ucrânia, como a Turquia ou destinos asiáticos.

75/78



OPÇÃO TURISMO
23/03/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

Ryanair não vai aumentar sobretaxas de combustível em Portugal
A Ryanair assegura que não cobrará sobretaxas de combustível em Portugal em 2022.

A Ryanair assegura que não cobrará sobretaxas de combustível em Portugal em 2022.

Para a low cost irlandesa, estas sobretaxas de combustível irão penalizar não só os cidadãos portugueses, como o
turismo português.

Num comunicado, a Ryanair diz que contrariamente à TAP, cobriu quase 80% das suas necessidades de combustível
até Março de 2023 e assim garante que continuará a repercutir as tarifas mais baixas de/para os seus seis aeroportos
em Portugal, com uma garantia de zero sobretaxas de combustível para o Verão 2022.

Michael O’Leary, CEO do Grupo Ryanair, a propósito desta decisão, diz que a mensagem da companhia  para os
portugueses é de que  voem com a Ryanair, a companhia aérea portuguesa sem sobretaxa de combustível.
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“Só existe turismo sustentável se a economia que receber o turista tiver
um conjunto de boas práticas” | Ambiente Magazine
No dia em que se comemora o recurso Água, a Ambiente Magazine partilha a pequena entrevista que a
Ambitur Talks fez a Sofia Santos, CEO da Systemic, à margem da Conferência “Smart and Green
Tourism“, realizada na BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa.

No dia em que se comemora o recurso Água, a Ambiente Magazine partilha a pequena entrevista que a Ambitur Talks fez
a  Sofia Santos, CEO da Systemic, à margem da Conferência “Smart and Green Tourism“, realizada na BTL – Bolsa de
Turismo de Lisboa.

Partindo do pressuposto que a “energia”, a “água” e os “resíduos” são das três áreas onde os impactos no planeta são
maiores, Sofia Santos considera que empresários e sociedade no geral deve saber analisar cada consumo para, de
seguida, minimizar cada um. Ao nível da energia, “optar por formas de autoprodução e, assim, gastar menos energia e
aumentar o conforto”, ou na mobilidade, “a capacidade de ter uma oferta neutra em carbono”, exemplifica. Também na
água, a responsável defende que a prática de “utilização de água pluvial” ou mensagens de sensibilização com “dicas
para poupar” o recurso devem ser “alertas” que o setor pode transmitir constantemente ao turista. Na área dos resíduos,
a CEO da Systemic dá como exemplo, a prevalência de “alimentação local”, pois implica “menos viagens” associadas,
bem como “fortalece a economia local”. Todos estes exemplos, segundo a empresária, encaixam-se perfeitamente no
turismo, por se tratar de um setor  “atrativo” e que pode melhorar, de forma positiva, a “experiência” de quem visita o
país, a região ou o espaço.

Desta forma, caminhar no sentido de um turismo sustentável implica pensar numa série de condicionantes, desde logo,
no “tipo de edifícios que recebem os turistas”, como os “hotéis”, na “forma como o circuito do turista pode ser neutro em
carbono” ou no “tipo de comida (importada ou exportada) que escolhe”: “Hoje em dia, falar de turismo sustentável acaba
por extravasar a essência do turismo”. Isto significa que “só existe turismo sustentável se a economia que receber o
turista tiver um conjunto de boas práticas”: “Falar de turismo sustentável é falar de países e regiões que têm de ser
sustentáveis”.

Sendo que, em Portugal, o “edificado” e a “mobilidade” são das áreas que mais emitem CO2 para a atmosfera, Sofia
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Santos defende, por exemplo, que o edifício que acolhe determinado turista deve oferecer as melhores práticas, no
sentido em que, garanta que o impacto no ambiente é negativo ou quase nulo.

Do lado da sociedade, a CEO da Systemic acredita que a solução passaria por cada cidadão conseguir baixar a sua
pegada ambiental: “Não há dúvida que tudo isto começa na pessoa e, enquanto turista, na forma como escolho o tipo de
local ou o tipo de experiência que procuro”. Na prática, trata-se de uma “preocupação ambiental associada ao local”, ou
seja “é  procurar ofertas que façam com que o meu bem-estar também seja partilhado com o bem-estar da região ou
país e, ao mesmo tempo, pensar como posso deixar um impacto positivo e diminuir o impacto negativo”, clarifica.

Sofia Santos foi oradora na Conferência “Smart and Green Tourism”, promovida pela Ambitur, juntamente com a
Fundação AIP, no passado dia 17 de março, quinta-feira, na BTL. A Ambitur Talks é uma iniciativa promovida pela
Ambitur, onde são entrevistados vários “players” de diversas áreas de negócio.
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