
EXPRESSO

08/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ISABEL PAULO

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

TAP Norte pede transparência na estratégia para o Porto
Rui Moreira quer detalhes do plano para o Porto de forma a colocar as vagas no mercado
internacional
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SIC NOTÍCIAS

08/04/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 109468

REACH: -1

A uma semana da Páscoa, a hotelaria algarvia está otimista
quanto à procura até ao início da quadra festiva
A uma semana da Páscoa, a hotelaria algarvia está otimista quanto à procura até ao início
da quadra festiva

A uma semana da Páscoa, a hotelaria algarvia está otimista quanto à procura até ao início da quadra
festiva
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AMBITUR

08/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo de Lisboa espera atingir este ano 85% dos valores
anteriores à pandemia | Ambitur
O T urismo de Lisboa estima que o setor atinja este ano na cidade 85% dos valores de
2019 e volte aos níveis anteriores à pandemia em 2023, embora haja agora a “grande
interrogação” gerada pela guerra na Ucrânia. “T alvez possamos chegar ao fim deste
ano, se tudo correr como até agora, a cerca dos 85% de 2019. Esperamos em 2023
atingir os valores anteriores”, disse o diretor-geral da Associação T urismo de Lisboa,
Vítor Costa, numa audição na Comissão de Economia e Inovação e Turismo da Assembleia
Municipal de Lisboa, citado pela agência Lusa.

O Turismo de Lisboa estima que o setor atinja este ano na cidade 85% dos valores de 2019 e volte aos
níveis anteriores à pandemia em 2023, embora haja agora a “grande interrogação” gerada pela guerra
na Ucrânia. “Talvez possamos chegar ao fim deste ano, se tudo correr como até agora, a cerca dos
85% de 2019. Esperamos em 2023 atingir os valores anteriores”, disse o diretor-geral da Associação
Turismo de Lisboa, Vítor Costa, numa audição na Comissão de Economia e Inovação e Turismo da
Assembleia Municipal de Lisboa, citado pela agência Lusa.

Vítor Costa acrescentou que estas perspetivas dependem de algumas variáveis, sobretudo, os impactos
que a guerra na Ucrânia pode vir a ter, e deu como o exemplo os preços dos combustíveis, que se
refletem nos preços das viagens de avião, sendo Lisboa um destino turístico “muito dependente” do
transporte aéreo, devido à sua localização geográfica.

“Quando há uma crise económica, a primeira coisa em que as pessoas cortam é nas viagens e a primeira
coisa em que as empresas cortam é no marketing. Isso pode ter implicações”, acrescentou Vítor Costa,
que destacou o peso de dois tipos de segmentos no turismo em Lisboa, o “turismo de lazer” (com as
designadas short breaks, pequenas estadias na cidade) e o turismo de negócios, ligado a congressos ou
apresentações de empresas.

As perspetivas da Associação Turismo de Lisboa para 2022 e 2023 seguem a recuperação que já se
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registou em 2021, quando houve uma recuperação da atividade de 30% em relação a 2020, embora os
indicadores registassem ainda uma quebra de 58% em relação a 2019, ou seja, aos valores anteriores
ao início da pandemia, segundo revelou Vítor Costa.

O turismo em Lisboa não chegará ainda este ano aos números anteriores à Covid-19 por causa do
impacto que a última vaga da pandemia teve em janeiro e fevereiro, acrescentou.

O diretor-geral da Associação Turismo de Lisboa destacou que o impacto da pandemia na cidade foi
maior do que noutras regiões do país e em outras cidades europeias com ofertas similares por causa da
dependência do transporte aéreo – usado por 90% dos visitantes – e da estrutura de produto.

“Estamos agora numa fase em que há uma recuperação, quer no segmento de lazer, sobretudo por
causa do posicionamento de Lisboa, da vontade de viajar e das poupanças que os consumidores fizeram
durante o período da pandemia, e agora também o próprio segmento do turismo de negócios está a
responder de uma forma favorável”, afirmou.

Segundo Vítor Costa, há indicadores que sugerem uma recuperação, nos dois segmentos, mais rápida do
que aquela que era esperada.

Durante pandemia, “o prestígio e o posicionamento da marca Lisboa, em termos internacionais, não só
se confirmou como até se consolidou” e “todos os indicadores” são “nesse sentido”, afirmou, dizendo
que, além disso, os consumidores dos mercados emissores de turistas revelam “uma grande vontade de
viajar” depois de dois anos de restrições.

“A perspetiva que tenho é que há otimismo porque estamos a ver os clientes a voltar”, afirmou Vítor
Costa, que disse aos deputados municipais que os apoios municipais e do Governo durante a pandemia
foram essenciais para a sobrevivência das empresas do setor, muito baseado em dezenas de milhar de
pequenas e média empresas, mas que “só há uma maneira de resolver” a recuperação, que é “com
clientes”, sendo por isso preciso “que haja retoma da atividade”.

Vítor Costa foi ouvido pela Comissão de Economia e Inovação e Turismo da Assembleia Municipal de
Lisboa no âmbito dos trabalhos para a elaboração do Relatório sobre a Recuperação Económica de
Lisboa no Pós-Pandemia.
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POSTAL

08/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • CULTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Verão pode vir a ser o melhor de sempre
Portugal em 3º nos mais procurados para a Páscoa
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EXPRESSO

08/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Aviação - TAP já contratou cerca de 200 tripulantes que cortou
na reestruturação
Tripulantes e pilotos asseguram que houve convites a trabalhadores em folga e férias.
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EXPRESSO

08/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Groundforce - Swissport e National Aviation Services na disputa.
Aviapartners excluída
Novo acionista deverá ser chamado a participar no plano de recuperação, que terá de ser
aprovado em assembleia de credores
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EXPRESSO

08/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CONCEIÇÃO ANTUNES

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Hotéis já estão a contratar refugiadas ucranianas
Altis, Fátima Hotels e Pestana são dos primeiros grupos a contratar pessoas fugidas da
guerra
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POSTAL

08/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Vila Real volta a receber carreira aérea que atravessa o país de
Bragança a Portimão - Postal do Algarve
O aeródromo de Vila Real esteve encerrado a voos comerciais desde julho de 2019, por
ter sido detetado um abatimento do piso da pista.O  aeródromo de Vila Real esteve
encerrado a voos comerciais desde julho de 2019, por ter sido detetado um abatimento
do piso da pista.

A escala em Vila Real da carreira área vai ser retomada esta sexta-veira depois de ter sido suspensa em
2019, anunciaram a câmara e a Sevenair, concessionária da linha que atravessa o país, desde Bragança
a Portimão.

O aeródromo de Vila Real esteve encerrado a voos comerciais desde julho de 2019, por ter sido
detetado um abatimento do piso da pista.

Por motivos de segurança, a utilização da mesma por aeronaves de asa fixa ficou impedida, causando,
segundo disse a Sevenair, “vários transtornos” ao serviço regular de transporte de passageiros entre
Bragança, Viseu, Cascais e Portimão.

A empresa disse, em comunicado, que, até à interrupção dos voos em 2019, a escala em Vila Real tinha
“uma das maiores procuras em termos de tráfego”.

“Antes do encerramento do aeródromo tínhamos cerca de 86% da ocupação do avião, com capacidade
para 18 passageiros. Sem a escala em Vila Real, a ocupação ficou-se pelos 45% nos últimos anos,
resultando numa perda de muitos passageiros com consequente impacto económico na própria região”,
acrescentou.

A pista reabre hoje à operação dos aviões, depois de um investimento de cerca de 600 mil euros por
parte da Câmara de Vila Real.
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A autarquia explicou que, logo em 2019, procurou averiguar as causas do abatimento da pista, “tendo
sido verificado que lençóis de água subterrâneos haviam arrastado parte do solo que sustentava a pista”.

Acrescentou que, “após testes complexos especializados, constatou-se que o problema era muito vasto,
obrigando à intervenção na quase totalidade da pista, tornando-a efetivamente numa nova pista.

Este processo foi demorado, envolveu um concurso público para a obra deserto, vários pareceres das
entidades de aviação civil e a necessidade de o município assegurar a totalidade do financiamento
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NOVO

08/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Pilotos da TAP Express em terra por atraso de fornecedor: quem
paga custos?
Uma das estratégias de crescimento da T AP, no âmbito do plano de reestruturação
aprovado por Bruxela...

Uma das estratégias de crescimento da TAP, no âmbito do plano de reestruturação aprovado por
Bruxelas, passa por aumentar a frota da sua subsidiária TAP Express (Portugália). O Governo prometeu,
por isso, seis aviões à transportadora aérea para acautelar a operação de Verão deste ano e avançou
com a contratação de pilotos, tripulação de cabina e pessoal técnico. Mas essa estratégia acabou por
sair gorada, já que o fornecedor atrasou a entrega das aeronaves e, com as tripulações com horas de
voo reduzidas, o grupo TAP tem uma pesada factura a pagar.

A entrega dos aviões estava prevista para Outubro passado, mas a pandemia e a guerra atrapalharam
os planos do fornecedor, que não conseguiu cumprir o previsto. Para assegurar as viagens, a TAP
estendeu o leasing de dois aviões e, procurando mitigar o atraso das outras quatro aeronaves, decidiu
recorrer à contratação de serviços externos de uma empresa búlgara, que terá um custo de oito milhões
de euros, como estimou o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC).

Nestas contas da organização sindical não entram, porém, os custos com os novos recursos humanos
contratados, que podem pesar na tesouraria da transportadora portuguesa e agravar a sua já débil
situação financeira.

Perante isto, e enquanto não chegam os aviões da Embraer, quem suporta os custos com os pilotos e o
pessoal técnico contratados para acautelar o aumento da frota? O NOVO questionou a TAP Express se o
custo será imputado ao fornecedor ou se terá de ser a transportadora a suportá-lo, mas a resposta não
é clara. “O custo está a ser analisado e negociado com o fornecedor”, respondeu fonte oficial.

Leia a reportagem completa na edição do NOVO que está, esta sexta-feira, dia 8 de Abril, nas bancas.
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EXPRESSO

08/04/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • PAULO BRILHANTE

FAV: 5

AVE: € 8023

REACH: 58000

Henrique Sá Pessoa eleito Chef do Ano 2022
Guia "Boa Cama Boa Mesa" distingue os melhores hotéis e restaurantes
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SAPO LIFESTYLE

08/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Lisboa e Porto são os destinos mundiais para onde os franceses
mais querem viajar esta Páscoa
As duas cidades portuguesas surgem à frente de duas grandes capitais europeias, Roma
e Madrid. O  quinto lugar é ocupado por uma cosmopolita urbe africana. A informação é
avançada pela plataforma de reservas Opodo com base nas transações já efetuadas
para este período.

A Península Ibérica é a região do planeta para onde os franceses mais querem viajar esta Páscoa. De
acordo com a plataforma de reservas Opodo, com base nas transações já efetuadas, Lisboa tem sido a
cidade mais procurada para este período festivo, seguida de perto pelo Porto. Em terceiro lugar, surge
Roma, capital de Itália. A quarta posição é ocupada por outra cidade ibérica, Madrid, na vizinha Espanha.
Marraquexe, em Marrocos, é o quinto destino mais comprado.

Segundo os dados recolhidos pelo Opodo, apesar de muito procuradas pelos turistas gauleses, Lisboa e
Porto são, sobretudo, eleitas para escapadas de três dias. Essa é, em média, a duração da estadia de
29% dos visitantes. No entanto, este ano, cerca de 48% dos utilizadores da plataforma admite
permanecer no destino de férias durante, pelo menos, uma semana. Portugal perdeu 33 milhões de
turistas no primeiro ano da pandemia mas tem vindo a inverter a tendência.
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JORNAL SOL

07/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 11000

Portway desconvoca greve na Páscoa
De acordo com a empresa, 'este é um passo importante para um diálogo social
construtivo, no sentido de convergir em soluções que permitam a recuperação e a
estabilidade da empresa e a contínua melhoria das condições de trabalho'

O Sindicado Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (SINTAC) desconvocou a greve do fim de
semana da Páscoa.

De acordo com a empresa, “este é um passo importante para um diálogo social construtivo, no sentido
de convergir em soluções que permitam a recuperação e a estabilidade da empresa e a contínua
melhoria das condições de trabalho”

A "Portway reconhece todo o esforço efetuado pelos seus colaboradores e mantém o compromisso de
partilhar com todos o resultado da recuperação do mercado, que poderá ser possível verificar-se até ao
final do ano".
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FUGAS

07/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 4065

REACH: -1

Faro Story Spot abre este Verão para nos fazer “apaixonar pela
cidade e pela ria Formosa”
Junto à Sé Catedral de Faro, nasce em Junho um espaço imersivo que, entre
personagens e projecções, conta a história da capital do Algarve, da ria Formosa e da
dieta mediterrânica. No final, há tiborna e vinho na esplanada e uma app para continuar a

Com a Sé de Faro como pano de fundo, entramos naquela que promete ser a próxima atracção turística
da cidade: o Faro Story Spot, com abertura prevista para Junho, quer ser “uma homenagem” à cidade e
à ria Formosa. O objectivo da nova experiência imersiva, com recurso a projecções multimédia, é que
“quem entre se apaixone por Faro”, resume Sofia Fonseca, responsável criativa do projecto. “Queremos
que os farenses se sintam orgulhosos de vir cá, que quem visita a cidade pela primeira vez descubra
coisas que não estava à espera, e que as escolas possam vir durante todo o ano.”

 

Na recepção, de paredes cobertas por franjas azuis iluminadas e círculos onde se avistam retratos do
quotidiano natural da ria Formosa, começamos a viagem pelas histórias contadas no Faro Story Spot,
divididas por três temáticas – e alas – diferentes, embora interligadas. Na primeira sala, a personagem Zé
do Mar (interpretada pelo actor João de Brito, natural de Faro) conta-nos a história da cidade, desde o
século VIII a.C., então Ossónoba, levando-nos pela cronologia da cidade e mapeamento de alguns dos
principais edifícios históricos que ainda hoje podemos vislumbrar.

De seguida, entramos na ria Formosa, guiados por Marino, um hippocampus hippocampus animado de
“17 gramas”, que nos relembra como as espécies de cavalos-marinhos que habitam a Formosa (a ria
que “não é ria”, também se aprende, assim como a lenda que deu origem ao nome) estão, actualmente,
em perigo de extinção devido à captura excessiva. Entre as diferentes espécies de fauna e flora que
vivem na ria e a sua importância para o ecossistema local e actividade económica da região, procura-se
“educar [o visitante] em termos ambientais para a importância e valor que a ria tem”, acrescentava
Sofia momentos antes.
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Na última sala, somos convidados a sentar-nos, literalmente, à mesa da dieta mediterrânica, classificada
em 2013 como Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Interligando-se com a história da
cidade e da região, e com os produtos que a ria nos dá, fala-se dos ingredientes mais característicos, das
receitas mais tradicionais, mas também dos materiais e utensílios utilizados, naquele que é o espaço
mais sensorial da experiência.

 

Esta última ala temática, que também se estende lá fora, como contamos em seguida, pretende ainda
recriar a ideia de uma taberna, numa “homenagem” àquela que terá existido neste mesmo espaço,
propriedade de “uma senhora espanhola, a Pepa”, que se instalou em Faro depois de fugir da Guerra Civil
Espanhola.

Contar histórias da região de “forma divertida
e descontraída”
Foi em 2018, numa “noite intensa de Agosto”, que o projecto, inesperadamente, começou a germinar.
João Amaro, um dos responsáveis do espaço, desenvolvido pela empresa GOOD MOMENTS – Indústria
Criativa de Cultura e Alimentação Tradicional, recebeu um telefonema do proprietário do edifício. Depois
de explorar aqui um restaurante durante anos, queria reformar-se. Quereriam eles “ficar com o espaço”?
“Dissemos imediatamente que sim, sem fazermos a mínima ideia do que queríamos fazer.” Envolveram
a Universidade do Algarve, a autarquia local, o museu municipal, a entidade regional de turismo e, em
conjunto, chegaram ao esboço daquilo que é agora o Faro Story Spot, respondendo, no entender de
João, a “uma lacuna do mercado”: “contar a história de Faro e falar da ria Formosa de uma forma
divertida e descontraída”.

 

O projecto arrancou em 2019 e em Março de 2020 “já estava para aí a 60%”, mas a pandemia veio
adiar a conclusão dos trabalhos. No início de Abril, quando visitámos o espaço, numa visita exclusiva para
imprensa, estavam “a 80% do processo”. “Perspectivamos abrir em Junho”, avançava João Amaro, sem
se comprometer com uma data concreta.

 

O espaço, no Largo da Sé, ocupa o piso térreo de um edifício do século XVIII, com “muitas limitações
construtivas” às quais o projecto se foi adaptando. O resultado é um labirinto de múltiplas salas
pequenas e corredores estreitos, que vamos percorrendo para conhecer cada uma das três temáticas do
Faro Story Spot. A dimensão contribui para a sensação de imersão: a realidade soalheira do largo fica
suspensa enquanto entramos na história da cidade, mergulhamos na biodiversidade da ria Formosa e
nos sentamos à mesa da dieta mediterrânica.

 

No final, regressa-se à realidade para um momento de degustação. Ainda não estava montada quando
visitámos, mas a frente do edifício vai contemplar uma esplanada com “cerca de 40 lugares”, onde será
possível ficar a desfrutar de “uma tiborna e um copo de vinho”. Depois, é entregue ainda a password de
acesso à aplicação móvel do projecto, que permite fazer “um circuito autoguiado” pelo núcleo histórico
da cidade.

A experiência, com duração prevista de “mais 45 minutos”, leva o visitante por alguns pontos de
referência da Vila Adentro, nomeadamente a igreja da Sé, o antigo paço episcopal e seminário, o museu
municipal, as portas das antigas muralhas, com passagem pelo “bairro dos pescadores, as antigas
vendas e armazéns localizados na Rua da Porta Nova”, “pelo cais e pela antiga localização da doca e do
mercado do peixe”, lê-se na apresentação do projecto. De acordo com João Amaro, a app funciona
“simultaneamente como um quizz que vai dar pontos” que depois “dão direito a prémios” na loja do Faro
Story Spot, localizada na recepção.

 

Dadas as dimensões do espaço, a capacidade máxima é de “oito visitantes a cada 25 minutos”, existindo
audioguias gratuitos em quatro línguas (português, espanhol, francês e inglês). O preço da experiência
ainda não está fechado, mas deverá rondar os 20€, aponta João Amaro, incluindo a visita ao Faro Story
Spot, degustação e acesso à aplicação móvel. Já o horário deverá ir das 10h às 22h de Junho a
Setembro, fechando às 18h nos restantes meses do ano.
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O projecto resulta de um investimento na ordem dos 550 mil euros e espera receber cerca de “25 mil
visitantes por ano”, avança João. “Vamos começar com esta história, mas daqui a dois ou três anos
podemos contar outra história sobre Faro e sobre a ria Formosa.” Ao projecto Tertúlia Algarvia, a
poucas ruas de distância, junta-se agora o Faro Story Spot. “Temos um restaurante e fazemos aulas,
mas nunca quisemos ser uma empresa de restauração ou uma organização só dedicada à gastronomia.
É focada na alimentação tradicional algarvia, na história, nas artes e ofícios, e este projecto enquadra-se
nessa missão de contar a história da região”, resume. “Vamos ver que loucura virá a seguir.”

Faro Story Spot
Largo da Sé, 6
Faro
Facebook
Abertura prevista: Junho 2022
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PUBLITURIS

07/04/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 5

AVE: € 3985

REACH: -1

Reservas para a Páscoa no Algarve igualam níveis de 2019, diz
AHETA
O jornal da indústria do Turismo

As reservas para a Páscoa na hotelaria algarvia estão nos 63%, “sensivelmente o mesmo valor
verificado em 2019”, indica a Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

De acordo com um comunicado da associação, para o período da Páscoa, a estadia média prevista é de
3,9 noites e, neste momento, 50% das reservas dizem respeito a clientes portugueses, seguindo-se
mercados como o Reino Unido e Espanha.

A AHETA diz que, neste momento, não há aumento do número de cancelamentos face a 2019, o que,
considera a associação, se deve “à mudança do mix na origem das reservas: mais clientes diretos,
menos operadores tradicionais, mais plataformas de reservas sem penalização de cancelamento”.

A AHETA revela que também não há “registo do impacto da inflação no aumento dos preços no
alojamento nem em quebra de reservas” e acrescenta até que, em média, “há uma expetativa de um
aumento nas ocupações de 3% face ao verão de 2019”.

A expetativa da AHETA é positiva também por causa dos resultados apresentados pela hotelaria algarvia
em março, quando taxa de ocupação por quarto foi de 45,6%, 6,1 pontos percentuais abaixo do valor
registado em 2019 (-11,7%) e próximo do registado em 2015.
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Face a março de 2021, os resultados mostram uma forte recuperação, com a AHETA a destacar que a
“ocupação média subiu 40,4 pontos percentuais (+765%)”, com destaque para os mercados britânico,
que representou 31,3% das dormidas, seguido pelo mercado nacional (14,5%), alemão (11,9%) e
holandês (10,7%).
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