
DN
11/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • EM FOCO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA MAFALDA INÁCIO

FAV: 3

AVE: € 4900

REACH: 4100

Porque é que ninguém quer ir trabalhar para o Algarve?
Rendas altas, custo de vida elevado, poucos incentivos e falta de condições de trabalho ou de
progressão na carreira são algumas das razões apontadas para que médicos ou enfermeiros não
queiram ir trabalhar ou fixar-se na região mais a sul do país
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JORNAL DE NOTÍCIAS
10/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRO PALNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ROGÉRIO MATOS

FAV: 3

AVE: € 9000

REACH: 35000

Dezenas de praias sem vigilância no Norte e Algarve
Só areais urbanos do Grande Porto têm nadador-salvador no arranque da época balnear. Situação
manter-se-á até julho
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TVI
13/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SOMOS PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 50741

REACH: -1

Começamos pelo caos que voltou hoje a tomar conta do aeroporto de
Lisboa
Começamos pelo caos que voltou hoje a tomar conta do aeroporto de Lisboa

Começamos pelo caos que voltou hoje a tomar conta do aeroporto de Lisboa
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CNN PORTUGAL
12/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CNN FIM DE TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: -1

Este domingo volta a ser marcado por longas filas de espera na zona de
chegadas do aeroporto de Lisboa
Este domingo volta a ser marcado por longas filas de espera na zona de chegadas do aeroporto de
Lisboa

Este domingo volta a ser marcado por longas filas de espera na zona de chegadas do aeroporto de Lisboa
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RTP 1
13/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 49877

REACH: -1

O presidente da Câmara de Lisboa também diz estar preocupado com a
situação no aeroporto
O presidente da Câmara de Lisboa também diz estar preocupado com a situação no aeroporto

O presidente da Câmara de Lisboa também diz estar preocupado com a situação no aeroporto
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CMTV
12/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL 20H

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 0

REACH: -1

As longas filas de espera têm estado a provocar o caos no aeroporto de
Lisboa
As longas filas de espera têm estado a provocar o caos no aeroporto de Lisboa

As longas filas de espera têm estado a provocar o caos no aeroporto de Lisboa
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TVI
12/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 101482

REACH: -1

Tem sido um Domingo extremamente complicado para quem chega a
Lisboa de avião
Tem sido um Domingo extremamente complicado para quem chega a Lisboa de avião

Tem sido um Domingo extremamente complicado para quem chega a Lisboa de avião
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JORNAL DE NOTÍCIAS
12/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 8086

REACH: 109166

Chegadas do aeroporto de Lisboa com mais de três horas de atraso
Os tempos de espera na área das chegadas do aeroporto de Lisboa ultrapassaram, este domingo, as três
horas, devido à "insuficiência de recursos e de postos de controlo de fronteira".

Os tempos de espera na área das chegadas do aeroporto de Lisboa ultrapassaram, este domingo, as três horas, devido
à "insuficiência de recursos e de postos de controlo de fronteira".

"Hoje voltamos, infelizmente, a assistir a tempos de espera elevados que ultrapassaram as três horas na área das
chegadas do aeroporto de Lisboa devido à insuficiência de recursos e de postos de controlo de fronteira SEF em
funcionamento", referiu a ANA Aeroportos, em comunicado.

Estes constrangimentos ocorreram até às 17 horas, tendo, entretanto, a situação melhorado e os tempos de espera
diminuído.

"Embora sabendo que o plano de contingência anunciado pelo MAI [Ministério da Administração Interna] está em
implementação de forma gradual, a ANA já alertou as entidades competentes, nomeadamente o SEF, e aguarda que se
assegure um reforço contínuo com a maior brevidade", sublinhou.

Na nota de imprensa, a ANA salientou ter reforçado as equipas de apoio aos passageiros e disponibilizado água
procurando minimizar o constrangimento aos que se encontravam nesta situação.
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JORNAL DE NOTÍCIAS
12/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLA SOARES

FAV: 5

AVE: € 3300

REACH: 35000

UE reabre-se a turistas com vacinação completa
Parlamento Europeu quer usar apoio de emergência para permitir testes gratuitos no âmbito do
certificado digital
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EXPRESSO
13/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 9636

REACH: 85612

Turismo em Portugal pode ultrapassar níveis pré-pandémicos em 2023
Na sua mais recente análise sobre Portugal, o WTTC estima que no próximo ano o turismo no país
cresça 4,8% face a 2019

O Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) afirmou esta segunda-feira que o setor de viagens e turismo vai
impulsionar a recuperação económica em Portugal, ultrapassando os níveis pré-pandémicos em 2023.

O WTTC, um fórum empresarial mundial da indústria de viagens e turismo, estimou que no próximo ano se verifique um
aumento de 4,8% em relação aos resultados de 2019 e o emprego no setor também exceda os níveis do último ano pré-
pandémico.

No último Relatório de Impacto Económico do WTTC prevê-se que a "contribuição total do setor para o PIB poderá atingir
quase 39,5 mil milhões de euros no próximo ano, representando 17,4% do total da economia" nacional.

A indústria deverá criar 3200 empregos adicionais, para atingir mais de um milhão de postos de trabalho até ao final de
2023.

De acordo com os últimos dados do WTTC, espera-se que o PIB associado às viagens e turismo cresça anualmente a
uma média de 3,4% durante a próxima década, mais do triplo da taxa de crescimento de 1,1% da economia global do
país, para atingir mais de 50 mil milhões de euros (20,2% do total) até 2032.

Por outro lado, as previsões indicam que este setor seja capaz de criar quase 193.000 empregos nos próximos dez
anos, com uma média de mais de 19.000 novos empregos por ano, atingindo mais de 1,1 milhões de postos de trabalho
até 2032.

"Após o impacto devastador da covid-19, Portugal está a mostrar uma forte recuperação e no final deste ano espera-se
que a contribuição total do setor para o PIB cresça 54,7%, para mais de 35,8 mil milhões de euros, o que corresponde a
16,2% do PIB total", pode ler-se no comunicado.

"O emprego no setor [em 2022] deverá crescer 5,6%, para atingir quase mais de 953.000 postos de trabalho",
acrescenta-se na mesma nota.
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De acordo com o parceiro na análise de dados do WTTC, a ForwardKeys, "os últimos dados de reserva de voos
mostram um verão promissor" para Portugal, já que "os dados de reservas de voos mostram que (...) deverá ser o
quarto destino europeu mais popular este Verão, com um aumento anual de 179% de chegadas internacionais".

Os dados mostram reservas de voos a ultrapassarem os níveis pré-pandémicos, com reservas dos EUA, Holanda,
Dinamarca, e Alemanha a aumentarem, respetivamente, 41%, 36%, 29%, e 11%.

No relatório salienta-se que a contribuição total do setor para o PIB representava 17,1% (37,6 mil milhões de euros) em
2019, baixando para apenas 8,7% (17,4 mil milhões de euros) em 2020, mas que caiu para cerca de metade.

O setor também era responsável por mais de um milhão de postos de trabalho, "antes da pandemia ter posto fim às
viagens internacionais, o que resultou numa perda de 160.000 (15,6%), caindo para 850.000 em 2020".

No documento frisa-se que em 2021 se assistiu ao início da recuperação neste setor, ao subir 32,6% em termos anuais,
para atingir 23,1 mil milhões de euros. Contudo, a recuperação de empregos foi mais lenta, com apenas 50.000
empregos criados, atingindo um total de 900.000.

O organismo mundial do turismo sustentou "que a contribuição do setor para a economia e o emprego poderia ter sido
mais elevada se não fosse o impacto da variante Ómicron, o que levou a uma recuperação oscilante em todo o mundo,
com muitos países a reintroduzirem restrições severas às viagens".
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JORNAL DE NOTÍCIAS
13/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1230

REACH: 35000

Mar como eixo dos novos negócios na costa alentejana
Há cada vez mais atividades para os turistas.
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JORNAL ECONÓMICO
12/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 30000

"Quem viajar no verão vai sentir o aumento dos preços", antecipa
Francisco Calheiros
Francisco Calheiros reconhece que os turistas vão sentir o aumento dos preços, mas atira: "depois de
dois anos sem sair, este ano não tenho grandes dúvidas que não é por ser 5% ou 10% mais caro que a
pessoa não vai vir."

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, antecipa que “quem está habituado
a fazer férias no Algarve ou Porto Santo ou seja onde for, vai sentir um aumento de preços”, já que as empresas do setor
têm de fazer refletir a inflação. Em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, não teme, contudo, que essa evolução
dos preços afaste os turistas.

“Os estudos que indicam que há alguns hábitos que se alteraram depois da pandemia. Por exemplo, maior investimento
na saúde, e maior despesa no lazer. As pessoas querem aproveitar mais, e depois de dois anos sem sair, este ano não
tenho grandes dúvidas que não é por ser 5% ou 10% mais caro que a pessoa não vai vir”, salienta Francisco Calheiros.

O líder da CTP enfatiza, além disso, que a inflação é um fenómeno global, não local, pelo que o turista inglês ou alemão,
quando comparar destinos, “vai verificar esse aumento de preço em qualquer dos destinos”. O responsável observa,
ainda assim, que as empresas não conseguirão “transmitir todo o aumento do custo de produção no custo de venda”.
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SAPO
12/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34000

Queda do Governo e guerra ofuscaram 100 anos da viagem de Gago
Coutinho e Sacadura Cabral
O presidente da associação Lusitânia 100 considerou hoje que a queda do Governo em Portugal e a
guerra na Ucrânia ofuscaram as comemorações do centenário da primeira Travessia Aérea do Atlântico
Sul, que se destacam pela “qualidade”.

A propósito da aproximação do centenário do final da viagem de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, que aem17 de junho
de 1922 aterraram em território brasileiro (Rio de Janeiro), João Moura Ferreira enumerou alguns factos que dificultaram
a concretização de alguns aspetos destas comemorações.

“Nos meses anteriores ao dia 30 de março, dia do centenário da travessia, estivemos sem governo, o Governo tomou
posse precisamente no dia 30 de março, o que significou dizer que houve uma série de preparações que não foi possível
fazer no que diz respeito às entidades públicas e membros institucionais”, disse, em entrevista à Lusa.

Por outro lado, “a ameaça da guerra que já se adivinhava também de alguma maneira limitou a capacidade e
disponibilidade das forças militares, nomeadamente a Marinha e a Força Aérea, que estavam de prevenção numa
situação que não sabiam como evoluir”.

“Tudo isto, de alguma maneira, contribuiu para que poucas coisas pudessem ser tratadas com antecedência”,
prosseguiu.

O líder deste grupo composto por apaixonados pela aviação e, em particular, por esta equipa de aviadores, considerou
que “a divulgação talvez tenha sido a parte menos bem conseguida” nestas comemorações.

A falta de divulgação, acrescentou, tem resultado em audiências reduzidas de eventos, apesar da sua “enorme
importância”.

João Moura Ferreira lamentou ainda que os eventos se tenham limitado, na maioria dos casos, a três locais em Portugal:
Celorico da Beira, de onde era natural Sacadura Cabral (piloto), e São Brás de Alportel, terra de Gago Coutinho
(navegador), e Lisboa.
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Exceção para a exposição itinerante que a Comissão Aeronaval realizou e que vai cobrir todas as capitais de distrito em
Portugal, ao longo deste ano.

Fora de Portugal, João Moura Ferreira destaca a “mobilização notável das autoridades cabo-verdianas”, já que Cabo
Verde é, com Portugal e o Brasil, um dos países que está a assinalar o centenário.

A primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul ligou Portugal, Canárias (Espanha), Cabo Verde e o Brasil.

Em Cabo Verde, o programa tem contado com várias iniciativas, que têm tido uma forte participação.

“O maior impacto mediático tem-se registado em Cabo Verde, mais do que em Portugal”, disse, acrescentando que “o
Brasil tem sido uma incógnita”.

“Temos dificuldade em perceber o que está a ser preparado e a ser feito”, adiantou.

Ao todo, Sacadura Cabral e Gago Coutinho percorreram 4.527 milhas náuticas (8.484 quilómetros), em 62 horas e 26
minutos, desde que, às 06:45 de 30 de março de 1922, a partiram da rampa do Centro de Aviação Naval, na Doca do
Bom Sucesso, em Lisboa.

A sessão solene em honra dos aviadores, que em 17 de junho de 1922 chegaram ao Rio de Janeiro, Brasil, concluindo
assim esta pioneira travessia, decorreu em 07 de novembro desse mesmo ano, perante uma plateia de deputados
eufóricos com o feito.

Esta sessão extraordinária do Congresso (atual Assembleia da República) foi presidida por José Joaquim Pereira
Osório, presidente do Senado (I República) e contou com a participação dos aviadores que, quando entraram na sala,
foram “recebidos com grandes salvas de palmas e vivas”, conforme o Diário do Congresso, consultado pela Lusa.

“Toda a assistência se levanta. Aplausos gerais. Palmas. Calorosas vivas aos homenageados, à República do Brasil, à
Pátria e à República Portuguesa. A manifestação prolonga-se durante alguns minutos”, lê-se no documento.

Coube a José Joaquim Pereira Osório usar da palavra para homenagear os “bravos e heroicos marinheiros”,
ressalvando que o Parlamento “nunca ofereceu mais, nem melhor, a quem quer que fosse”.

“Jamais sonhei ter a grande honra de presidir a tamanha solenidade, e se este facto, o maior da minha vida, me
desvanece, também me perturba o espírito por ter a consciência do apoucado dos meus recursos que empalidecem,
em vez de lhe dar brilho, a cerimónia que deveria ser uma grande apoteose, desde o seu início”, prossegue.

Para o orador, Gago Coutinho e Sacadura Cabral engrandeceram “a História Pátria, escrevendo nela uma das suas
mais brilhantes páginas, e os efeitos desse ato sobre a vida parlamentar”.

Garantiu José Joaquim Pereira Osório que os representantes eleitos do povo acompanharam os aviadores desde que
estes partiram de Lisboa até aterrarem no Brasil, acompanhando-os “em espírito” e “elevando religiosamente” até eles
as suas almas, sofrendo todas as amarguras e gozando todas as alegrias.

“Se a transmissão do pensamento é uma realidade, o pensamento coletivo de todos os parlamentares vos acompanhou
e protegeu na derrota através do espaço imenso”, adiantou.

E prosseguiu: “Ainda nos momentos de contrariedade que embaraçaram a viagem, nunca aqui foi proferida uma palavra
de desalento e desânimo, sofrendo todos num recolhimento angustioso e místico o desgosto da má notícia, certos como
estávamos de que, a seguir, viria a boa nova mitigar a dor, tamanha era a confiança que tínhamos no vosso valor,
inteligência e saber”.

Contou o presidente do Senado que, quando foi conhecida a “notícia satisfatória”, os trabalhos parlamentares foram
interrompidos “e de todos os lados das Câmaras se pronunciavam sentidas e eloquentes palavras de respeito e
admiração” pelos aviadores.

Os parlamentares sempre tiveram consciência “da grandeza e alcance da obra que os maiores portugueses dos
tempos modernos vinham realizando, desmentindo assim os tímidos, os pessimistas e os velhacos que diziam estar
decadente a raça lusitana pela perda das suas mais lídimas virtudes”, disse.
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E enfatizou: “Não, a nossa raça mantém intactas as suas incomparáveis qualidades”.

Para José Joaquim Pereira Osório, Gago Coutinho e Sacadura Cabral ganharam o seu lugar na “galeria de heróis” da
pátria portuguesa.

A saudação aos “ilustres aviadores portugueses” estendeu-se depois aos “ilustres chefes de Estado das duas
Repúblicas irmãs, Brasil e Portugal, pela maneira eloquente e patriótica como souberam exaltar o vosso assinalado feito,
encarnando integralmente as almas dos dois povos, que é afinal uma só”.

A primeira Travessia Aérea do Atlântico Sul (TAAS) começou às 06:45 de 30 de março de 1922, a partir da rampa do
Centro de Aviação Naval, na Doca do Bom Sucesso, em Lisboa.

Os dois aventureiros, que já tinham trabalhado juntos em África, utilizaram três aviões e pararam em Las Palmas
(Canárias) e São Vicente (Cabo Verde), antes de atingirem o Brasil no chamado “grande salto”, que durou 11 horas e 21
minutos.
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CMTV
12/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL 20H

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Por outro lado, as elevadas temperaturas deste fim de semana
prolongado levaram muitos turistas até ao Algarve
Por outro lado, as elevadas temperaturas deste fim de semana prolongado levaram muitos turistas até
ao Algarve

Por outro lado, as elevadas temperaturas deste fim de semana prolongado levaram muitos turistas até ao Algarve

22/49



SIC NOTÍCIAS
12/06/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL SÍNTESE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 68530

REACH: -1

No Algarve, com os hotéis a 80 % e a temperatura acima dos 30º, o fim
de semana prolongado é de praia
No Algarve, com os hotéis a 80 % e a temperatura acima dos 30º, o fim de semana prolongado é de praia

No Algarve, com os hotéis a 80 % e a temperatura acima dos 30º, o fim de semana prolongado é de praia
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DN
12/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 3

AVE: € 1743

REACH: 4100

Chumbo do apoio à TAP aguarda decisão de Bruxelas
Tribunal de Justiça anulou a ajuda estatal de 1200 milhões à TAP, mas a decisão está suspensa
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SUL INFORMAÇÃO
11/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Faro vai ter nova loja para os fãs de chocolate belga
Leonidas vai funcionar na Avenida 5 de Outubro

A marca de chocolate belga Leonidas vai abrir, na próxima terça-feira, 14 de Junho, a sua primeira loja no Algarve, em
Faro.

A Leonidas «desafia os fãs de bombons sortidos e tabletes de chocolates variadas», sendo que «difícil vai ser escolher
quais os sabores que quer para si e para oferecer a quem mais gosta, sempre com a garantia de qualidade da
Leonidas».

Esta loja no Algarve é feita a pensar nos «muitos turistas nacionais e estrangeiros que todos os anos escolhem esta
região para fazer as suas férias», mas «também em quem vive na região o ano inteiro».

Na loja de Faro, «a Leonidas mantém-se fiel ao design da marca, com uma paleta de cores que reflete a sua
autenticidade e os seus valores. O estilo caloroso e harmonioso valoriza a qualidade, o conhecimento, a experiência e a
autenticidade».

A Leonidas já tem 22 lojas abertas em Portugal, onde chegou em 2016, sendo esta a primeira no Sul do país.

A loja vai funcionar na Avenida 5 de Outubro, nº 9, e vai funcionar, de segunda a sábado, das 9h30 às 18h00.
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DINHEIRO VIVO
11/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

De novo o balão de oxigénio do turismo
Em abril, a atividade turística ultrapassou os níveis registados antes da pandemia, em 2019. É certo que
essa recuperação se deveu, em boa medida, a turistas nacionais, que aproveitaram o período da Páscoa
para umas curtas férias. Mas a ANA - Aeroportos de Portugal prevê que, nesta época de primavera/verão
(do início de abril ao final de outubro), o setor das viagens aéreas fique nos 97% dos valores de 2019. Ou
seja, também no que toca a turistas internacionais se antevê uma franca recuperação.

Em abril, a atividade turística ultrapassou os níveis registados antes da pandemia, em 2019. É certo que essa
recuperação se deveu, em boa medida, a turistas nacionais, que aproveitaram o período da Páscoa para umas curtas
férias. Mas a ANA - Aeroportos de Portugal prevê que, nesta época de primavera/verão (do início de abril ao final de
outubro), o setor das viagens aéreas fique nos 97% dos valores de 2019. Ou seja, também no que toca a turistas
internacionais se antevê uma franca recuperação.

Tudo isto para dizer que o turismo em Portugal está a recuperar mais depressa do que esperado, depois da tempestade
que se abateu sobre o setor na fase crítica da pandemia.

De resto, o crescimento económico do primeiro trimestre deste ano foi fortemente impulsionado pela consistente retoma
da atividade turística. Sujeita a um choque externo negativo, em resultado do impacto da guerra na Ucrânia nas
importações de combustíveis, a economia portuguesa tem encontrado no turismo um importante fator de equilíbrio da
sua balança de pagamentos.

Tal como se verificou nos anos pós-troika, o turismo é de novo o balão de oxigénio da economia nacional, amortecendo
os impactos negativos sobre o PIB e o emprego. O setor não deve, pois, ser olhado com desdém. Embora seja evidente
que, à semelhança de muitos outros setores, o turismo tem problemas estruturais a resolver, designadamente o
escasso valor acrescentado de muitas das suas atividades e a precariedade e baixo nível salarial de muito do seu
emprego.

A forte recuperação da atividade turística mostra ainda como foram úteis e proveitosos os apoios públicos aos setores
mais fustigados pela crise sanitária. Antes da pandemia, em 2019, o setor turístico valia 35 mil milhões de euros,
representando 16,2% do PIB nacional. Voltar a estes valores é bem auspicioso para a economia, numa altura em que
por um lado devemos maximizar as oportunidades de financiamento abertas pelos novos fundos europeus e por outro
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temos de recuperar dos atrasos da pandemia e minimizar os efeitos da guerra.

Faz, pois, todo o sentido que se criem em Portugal condições para um desenvolvimento estratégico do turismo, de
modo a que o setor ganhe valor acrescentado, produza mais inovação, atraia mais talento e seja mais sustentável, tanto
ambiental como socialmente. Isto passa também por resolver questões infraestruturais como o novo aeroporto de
Lisboa ou a melhoria da rede ferroviária.

Presidente da ANJE- Associação Nacional de Jovens Empresários

29/49



O MIRANTE
11/06/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Turismo do Ribatejo vai manter-se na sombra do Turismo do Alentejo - O
MIRANTE
Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços afirmou que a criação de uma entidade de turismo
exclusiva para a região do Ribatejo não é prioridade.Secretária de Estado do Turismo, Comércio e
Serviços afirmou que a criação de uma entidade de turismo exclusiva para a região do Ribatejo não é
prioridade.

A criação de uma entidade de turismo exclusiva para a região do Ribatejo não é uma prioridade, segundo a secretária de
Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Rita Marques, apesar de reconhecer o desenvolvimento do sector na região e
de estar a par das críticas de muitos autarcas ribatejanos, pela perda de identidade da região e pelo desinvestimento na
região como produto turístico, ao estar alocada à região alentejana. A governante aponta a necessidade de se trabalhar
os produtos turísticos de forma integrada considerando que a existência de demasiadas entidades de turismo não é a
melhor estratégia para o desenvolvimento do sector.Em visita relâmpago ao parque de caravanismo e centro de cycling
de Vila Nova da Erra, concelho de Coruche, na sexta-feira, 27 de Maio, Rita Marques assumiu que as prioridades do
Governo são a protecção das marcas turísticas Portugal e Alentejo e Ribatejo mantendo a notoriedade a nível nacional e
internacional. Outra das prioridades será a criação de incentivos para os empresários do sector, dotando-os de um
enquadramento económico estável para que continuem a promover investimento nos territórios.Recorde-se que a região
ribatejana está dividida entre a Entidade de Turismo do Alentejo e Ribatejo que abrange os 11 municípios da Lezíria do
Tejo e a Entidade de Turismo do Centro, que integra os municípios do Médio Tejo, o que tem levantado críticas
frequentes pelo desvirtuamento da identidade da região e pelo desinvestimento como marca e produto turístico.
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″Atualização″ de preços vai encarecer alojamento local
Líder da Associação de Alojamento Local em Portugal explica que os proprietários precisam de manter o
″nível de tesouraria″ e alerta que muitos vão ter de começar a pagar dívidas que contraíram durante a
pandemia.

Com o período de férias à porta - ou já em marcha para alguns - são muitos os portugueses e estrangeiros que, nesta
altura do ano, procuram alojamento para as férias de verão. Optar pelo alojamento local é uma das hipóteses, mas pode
encarecer.

O presidente da Associação de Alojamento Local em Portugal (APEL), Eduardo Miranda, admitiu em declarações ao
Dinheiro Vivo um aumento de preços "entre 8% e 10%, à boleia da inflação" e não descartou "um novo aumento", num
momento em que os custos dos proprietários "já subiram 15%".

Em declarações à TSF, Eduardo Miranda explica que o que aconteceu "foi uma atualização", importante para "conseguir
manter-se o nível de tesouraria", algo "fundamental porque, nos próximos dois ou três anos, parte dos operadores vai ter
de pagar as dívidas que contraiu durante a pandemia". A estes fatores junta-se a subida dos preços dos combustíveis,
que está a fazer aumentar os custos.

Para já, o início do verão permitiu ao setor sentir alguma recuperação, mas a expectativa é de que, ainda assim, a taxa
de ocupação fique 10% abaixo da registada em 2019, no último verão antes da pandemia de Covid-19.

Os registos de novos alojamentos em Lisboa caíram 94% em maio face ao mês anterior, o que se traduz no valor mais
baixo dos últimos dez anos, cenário que nasce da decisão, pela Assembleia Municipal de Lisboa, de limitar o registo de
novos alojamentos locais. Atualmente, apenas 14 das 24 freguesias da cidade permitem novos registos. Estas
limitações, alerta Eduardo Miranda, atrasam a "renovação de que qualquer setor precisa".

"O modelo de contenção o que faz é, não só proibir novos registos, mas também proibir a transmissão de registos. Quer
dizer que não há, nem renovação por entrada de novos, nem renovação por transmissão ou alteração de proprietários",
explica o representante do setor, que alerta que esta opção pode, "a médio e longo prazo, afetar a qualidade e a
qualificação".
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Juntam-se a estas limitações "fatores de insegurança como mudanças fiscais" e está criado um conjunto de
circunstância que, sublinha, "desincentiva o investimento em qualificação".

"Se queremos um turismo sustentável temos de criar um ambiente estável e que proporcione um incentivo ao
investimento na qualificação. É uma preocupação de médio prazo importante", remata.
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Reaberturas, uma das melhores pizzas da Europa e estrelas Michelin. 11
restaurantes para visitar no Algarve
Os sabores do mar estão em grande destaque nos restaurantes que, a sul, trazem novidades este verão.
Mas, estas férias, também a gastronomia grega e o sushi tomaram conta do Algarve.

É de aplaudir. Recebeu a sua primeira estrela Michelin no final de 2021, apenas seis meses depois de abrir portas, em
junho do mesmo ano. Nos comandos do Al Sud, fine dining no ClubHouse do resort de cinco estrelas Palmares Ocean
Living & Gold, está Louis Anjos, chef que já havia recebido a tão conceituada distinção pelo seu desempenho anterior, no
restaurante Bon Bon, no Carvoeiro, em Lagoa. Com a promessa de proporcionar uma verdadeira experiência
gastronómica, a carta une a criatividade da cozinha de autor à cultura portuguesa e aos produtos locais, dando, por isso,
grande destaque ao que nos chega do mar. Com vista para a baía de Lagos e para o estuário do Alvor, a carta inclui dois
menus de degustação, um com seis momentos e outro com dez — onde, entre muitas surpresas, se incluem ostras da
Ria de Aveiro, peixe galo com açorda e ovas e a pluma de porco ibérico.

Do barlavento passamos ao sotavento algarvio, onde, no final de 2021, caiu mais um estrela. Falamos  do A Ver Tavira,
do chef Luís Brito, que usou a pandemia para dar uma reviravolta no espaço, de tal forma que acabou por transformá-lo
num dos novos espaços de gastronomia portuguesa a ser distinguido pelo Guia Michelin, no final do ano passado. O
menu desta casa assume orgulhosamente as suas raízes portuguesas, mas com vestígios do viver de outras
experiências em torno do mundo, não tivesse Luís Brito passado já por Angola, Brasil, Espanha ou Alemanha. Para
provar no centro histórico, de frente para o rio Gilão, tem três menus degustação disponíveis: o A Ver Tavira (145€, sem
pairing), com seis momentos, o A Viagem do Sabor (145€ sem pairing), com oito momentos e ainda o Season Menu,
pensado para os vegetariano. Pode consultar aqui o menu completo.

A estrela Michelin chegou ao restaurante Vista, no Bela Vista Hotel & Spa — o primeiro hotel de Portimão, de portas
abertas desde 1934 — em 2017, dois anos depois do início da intervenção do chef João Oliveira, cujo percurso inclui
passagens pelo Yeatman e Vila Joya, ambos distinguidos pelo mesmo guia gastronómico. Seja a partir do interior ou da
esplanada, a paisagem parece saída de um sonho de verão: é com os olhos postos no mar e no areal da praia da Rocha
que é hoje possível provar os dois menus degustação, recentemente renovados pelo chef natural do Valongo. O
primeiro, o menu Vista (160€), coloca a tónica no mar — com 90% dos produtos provenientes do Algarve, aqui são os os
bivalves, crustáceos e peixes da costa algarvia os grandes protagonistas, com as espécies em destaque a depender da
sazonalidade. O mesmo se pode dizer do segundo, o Estação (130€), em que a tónica recaí no produto vegetal —
pensado para vegetarianos e veganos, é criado a partir de produtos hortícolas orgânicos, também da região. Tiago
Samarro, sommelier, está encarregue do pairing, fazendo a aposta em vinhos de pouca intervenção.

Diretamente do Dubai para o Cuá Cuá Club Quinta do Lago, eis a nova Tasca de José Avillez. Apesar de o conceito não
ser absolutamente novo, sofreu alterações, refletidas num menu distinto do espaço original, que marca a
internacionalização do chef do Belcanto, no Dubai. Pensado, desta vez, para um restaurante “de férias”, vai buscar
inspiração ao  Páteo e ao Mini Bar — projetos que partilham casa no Bairro do Avillez — , retira as opções de comida
tradicional portuguesa (porque no Algarve, explicou em entrevista ao Observador, esta oferta é já grande e suficiente) e
acrescenta opções pensadas de raiz para o primeiro espaço que assina no Algarve. Com 160 lugares, repartidos pelo
interior e pela esplanada, há saladas, crus e marinados, opções de sushi e ainda pratos individuais, que incluem peixe,
marisco e carne — sem esquecer os vegetarianos. Prove o cone crocante de atum e marinada picante (12€), as
gambas com molho de moqueca e lima (15€) ou o arroz de carabineiro, caranguejo e amêijoas (65€). Para começar e
acabar, cocktails e sobremesas.

Com espaços em Sagres, Arrifana e Aljezur, a Arte Bianca foi recentemente eleita uma das melhores pizzarias da
Europa pelo 50 Top Pizza — um dos mais prestigiados concursos na avaliação da especialidade italiana — juntando-se
ao ranking  do qual faz parte também o Forno d’Oro, em Lisboa, do chef nepalês Tanka Sapkota. Neste conjunto de
casas da Costa Vicentina, além de uma escolha cuidada dos ingredientes utilizados para os toppings, o segredo está
mesmo na massa: desenvolvida pelo chefe e pizzaoilo Emanuele Zingale num laboratório interno, são naturais, utilizando
farinhas italianas criteriosamente selecionadas. Aqui recorre-se a fermentos naturais e submete-se o produto
a processos de maturação para que o resultado seja o de um produto leve e digerível. Em Sagres, a Arte Bianca abriu
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em 2019 e inclui no menu seis pizzas gourmet (entre as quais, a Algarve com figos pretos do Algarve com porto, creme
de queijo serpa DOP, redução de vinho porto, mix de folhas, mozzarella fior di latte campano) e pizzas clássicas, desde
a Margherita, à 4 queijos ou Diavola. Além destas que são as estrelas da casa, o menu tem também entradas, saladas e
pastas frescas.

Ostras, lingueirão, gambas, berbigão. Corvina, sargo, raia, carapau. São algumas das espécies que fazem parte da lista
do Escama, o novo espaço no centro de Faro que promete trazer à mesa o “melhor que a Ria Formosa tem para
oferecer”. O balcão faz lembrar o dos mercados: feito de mármore, expõe o produto vindo diretamente da lota,
conservado em gelo, de forma a que o cliente, tal como quando vai às compras, o possa observar e escolher. A
diferença é que não o tem de cozinhar — pode comê-lo ali mesmo, escolhendo, até, a forma como o quer confecionado.
É isso: aqui não há um menu fechado, porque não se controla aquilo que o mar decide dar. Por isso, de acordo com a
vontade do freguês, dá-se uma espécie de personalização do prato, a cargo dos chefs Filipe Oliveira e Tiago Flores.

Está oficialmente aberta a nova temporada do Yakuza no Pine Cliffs Resort: a funcionar desde 1 de junho, o espaço do
grupo Olivier que conta com a assinatura do chef com o mesmo nome — e que, de todos os seus projetos, é o segundo
internacionalizado (está em Paris) — tem gunkans, niguiris, temakis e muitas opções da cozinha de fusão. A sugestão é
de que prove também o Kura Tara (bacalhau negro do Alaska marinado em miso doce) ou os Tako Sakana (que incluem
guacamole e peixe fresco), sem esquecer a mousse de chocolate de Kit-Kat. Cocktails e sakes disponíveis.

Continuamos nos sabores asiáticos, mas agora a partir da Marina de Vilamoura. Do Japão, à China, passando pela
Coreia e pela Tailândia, no MöTAO, espaço do grupo Fullest, a carta toca em vários cantos deste continente e inclui,
para começar, street finger food, desde dim sums, a baos ou espetadas. Destaque ainda para o pad thai de camarão
tigre e para o tom yum de carabineiro ou tomahawk. Mas há mais neste menu. Tudo para ser apreciado num espaço que
junta refeições à diversão, com a presença frequente de DJ (o conceito é de dinning e nightlife), onde há 150 lugares
sentados e ainda um espaço lounge, que tem baloiços. De referir é ainda o barco a partir de onde é possível dar
passeios, enquanto se desfruta de uma refeição.

Já está de portas abertas o My.Al.Mar — Tapas by the Sea, restaurante do resort Hilton Vilamoura na praia da Falésia.
Aqui o verão vem sendo antecipado desde maio, com um menu eclético, pensado pelo chef André Simões. Entre
entradas para enganar a fome, peixes grelhados, poke bowls, saladas, pizzas e hambúrgueres, há croquetes vegan de
espinafres e pinhão, bochechas de porco com batata brava, poke bowl surf and turf de frango e camarão, salada césar
ou um hambúrguer My.Al.Mar com carne black Agnus, ovo estrelado, bacon, queijo fumado, cornichons, salada coleslaw,
alface, tomate e cebola.

O antigo The Lake Spa Resort dá agora pelo nome de Domes Lake Algarve. O resort de cinco estrelas de Vilamoura
reabriu em abril, agora inserido no grupo grego Domes. Com a nova gestão, vieram as mudanças, que se estendem a
todos os elementos do espaço — incluindo os cinco restaurantes temáticos ali disponíveis. O conceito faz jus à origem
dos que agora estão nos comandos e, assim, no que toca à comida, o grupo desafia aqueles que o visitam a fazer uma
“viagem gastronómica desde o coração do mediterrâneo até à Península Ibérica” para experimentarem “alguns dos
melhores sabores que a Europa tem para oferecer”. Pode fazê-lo em qualquer um dos restaurantes, mas o destaque vai
para o Topos: é aqui que o chef Dionysios Pliatsikas propõe uma experiência de cozinha contemporânea grega, que dá
destaque ao produto que vem do mar, naquilo que se considera uma viagem pelas ilhas banhadas pelo Egeu. A jornada
é grande: cruza fronteiras e chega à Península Ibérica, ao contar com o contributo do chef executivo Vitor Moreira.

Fazem parte do hotel NAU Salgados Duna Suite, na Herdade dos Salgados, dois espaços gastronómicos que reabrem
para a nova temporada de verão: o L14 e o RAW Food Bar Sushi. O primeiro, com assinatura do chef Vitor Monteiro,
dedica-se à gastronomia portuguesa (com protagonistas da terra e do mar), enquanto o segundo, mostra-nos o nome,
presta homenagem à cozinha japonesa — inclui um bar de sushi, para uma refeição mais descontraída, com
possibilidade de take-away (até às 19 horas). Os dois espaços convivem no mesmo sítio, o edifício L14, onde é também
servido o brunch de domingo, que está também de regresso — e que dá livre acesso ao circuito do Felicitás Spa L14,
que, mediante reserva, permite usufruir da sauna, banho turco, jacuzzi, duche de contraste, zonas de relaxamento e
piscina de hidromassagem.
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Em terra e na água, está de regresso o Marina de Vilamoura Boat Show
Certame, que é já uma referência no sector náutico português, arranca este sábado e conta este ano
com a representação de 50 marcas. Até dia 19, há dezenas de embarcações para apreciar.

A organização promete mais uma edição carregada de novidades, nomeadamente no que toca à náutica sustentável, e
de atractivos. O Marina de Vilamoura International Boat Show abre as portas este sábado para cumprir aquela que é já a
sua 25.ª edição. Até ao próximo dia 19, a Marina de Vilamoura volta a servir de palco a esta “exibição muito relevante no
panorama do sector náutico português que, este ano, contará com a representação de cerca de 50 marcas”. Entre elas,
está uma marca ucraniana que, “em 2020, foi nomeada melhor marca de embarcações semi-rígidas do mundo”. A Sun
Concept, que é o único estaleiro de embarcações sustentáveis em Portugal, também estará em destaque.

Este que é o único salão náutico nacional que se realiza em terra e na água - a Nauticampo conta apenas com
exposição em terra -, reúne todas as tipologias de embarcações (novas e seminovas). Promovida pela Fundação AIP
em parceria com a Marina de Vilamoura, a mostra reúne ainda marcas de acessórios, equipamentos e serviços
integrados, “permitindo ao público contactar com as principais referências da indústria”, destacam os promotores.

Nesta edição, regista-se, desde já, “um aumento, na ordem dos 10%, do número de marcas representadas”, referiu
Miguel Anjos, da organização, à Fugas. Um crescimento que acompanha o desenvolvimento que a náutica tem vindo a
registar nos últimos anos, sem esquecer que este sector é também cada vez “mais importante no contexto do turismo
em Portugal”.

E ainda que o Marina de Vilamoura International Boat Show seja especialmente procurado pelos amantes da náutica,
este é um evento apreciado por todos. Tanto mais porque “é feito numa época do ano com vários feriados e em que
muitas pessoas estão pelo Algarve”, além de ser de acesso gratuito, nota Miguel Anjos.

Ao longo da Marina de Vilamoura o público poderá, assim, apreciar marcas como a Sun Concept, empresa nacional que
fabrica e comercializa embarcações com propulsão electro-solar. “A inovação desta empresa nacional tem permitido
introduzir na náutica de recreio uma consciência ambiental cada vez mais procurada pelos consumidores”, destacam os
promotores da feira. Em exibição, a marca terá os modelos Sun Concept EVO 7.0 Lounge (em terra) e Sun Concept
CAT 12.0 Cruise (no mar).
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Também marcarão presença a Sun Seeker, marca de referência a nível mundial na produção de iates de luxo, e a
Axopar. Esta contará com uma grande novidade: o lançamento em Portugal do novo Axopar 22, uma embarcação
premiada que promete ser um dos pontos altos do boat show.

O Algarve Boat Group, por sua vez, vai levar ao Marina de Vilamoura International Boat Show duas das marcas mais
conceituadas da indústria: a Yamarin, Empowered by Yahama e a Brig. A última é uma marca ucraniana, que até à data
do conflito naquele país fabricava os seus modelos na região de Kharkiv. A Brig foi nomeada, em 2020, melhor marca de
embarcações semi-rígidas do mundo. Em exibição no evento, a Algarve Boat Group terá os modelos topo de gama Brig
Eagle 8, Brig Eagle 6.7, Brig Falcon 500, Brig Falcon 450 Rescue, Brig Falcon 380 e Brig Falcon Tender 330.

A empresa também tem agendado o lançamento exclusivo do modelo Yamarin 67 DC, um barco com apenas 6 metros
e 70 centímetros de comprimento, mas que comporta cabine, WC, aquecimento e muitos outros detalhes, bem como o
Yamarin 88 DC, este já com 8 metros e 80 centímetros.

A Invictus, representante ibérica das marcas Tigé e ATX, também levará ao Marina de Vilamoura International Boat Show
uma novidade: o modelo Z3 2022 equipado com a torre elétrica E3 e um novo sistema de luzes. A empresa terá, ainda,
uma embarcação da marca ATX em água com possibilidade de teste.
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Enfermeiros nas praias, mais ambulâncias e reforço de consultas e
urgências no verão
Em abril, a taxa de ocupação de turistas no Algarve foi de mais de 650% em relação a 2021
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Onda de calor reanima turismo
Portugueses aproveitam fim de semana prolongado.
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Ocupação hoteleira em maio ″indicia recuperação″ do turismo no Algarve
O Algarve registou em maio uma ocupação hoteleira de 64,8%, um aumento substancial comparado com
os 17,2% do mesmo período de 2021, o que "indicia uma recuperação" do turismo, anunciou a maior
associação hoteleira da região.

O Algarve registou em maio uma ocupação hoteleira de 64,8%, um aumento substancial comparado com os 17,2% do
mesmo período de 2021, o que "indicia uma recuperação" do turismo, anunciou a maior associação hoteleira da região.

"As taxas de ocupação no Algarve, em relação ao mês de maio, ainda ficaram abaixo de 2019 [ano em que se registou
70% de ocupação], mas continuam a indicar uma recuperação da atividade turística no período pós-pandemia", referiu a
Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA).

De acordo com os dados provisórios revelados pela associação relativos ao resumo da evolução mensal da atividade do
setor, a ocupação verificada em maio na região algarvia "está acima da média dos últimos 24 anos".

A acompanhar a ocupação hoteleira, a AHETA destaca "como notas positivas o aumento do RevPar (receita por quarto
disponível) que aumenta 9,7%, e o preço médio".

Contudo, alega, "o brutal aumento de preços de todos os produtos e serviços utilizados pelas unidades de alojamento
absorvem completamente esses aumentos".

Por distribuição geográfica, as zonas que tiveram "melhor desempenho" turístico foram as de Vila Real de Santo António
e Castro Marim, Portimão e Monchique e, por último, Lagos e Sagres (concelho de Vila do Bispo).

Os "piores desempenhos" foram registados em Tavira, Loulé e Albufeira, avançou a associação.

A AHETA refere que tem "a expectativa que o mês de junho possa contribuir para um regresso à normalidade" na
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ocupação das unidades hoteleiras no Algarve, devido "à forte subida esperada de portugueses, fruto de início de férias
escolares e da conjugação de feriados".
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PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 99754

REACH: -1

Muitas pessoas que aproveitaram para se rumarem ao Algarve
Muitas pessoas que aproveitaram para se rumarem ao Algarve

Muitas pessoas que aproveitaram para se rumarem ao Algarve
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JORNAL DE NOTÍCIAS
10/06/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • NORTE/SUL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • EDUARDO PINTO

FAV: 5

AVE: € 6330

REACH: 35000

Comboios históricos voltam aos carris para bater resultados pré-
pandemia
No Douro, a primeira de 37 viagens esgotou os 254 lugares. Na linha do Vouga, a procura ainda não
ocupou todos os 206 lugares para a viagem inaugural, amanhã
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