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24/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • ESPECIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SOFIA CRISTINO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

"Sustentabilidade não se resolve só com políticas públicas"
Secretaria de Estado diz que Portugal já llidera no turismo sustentável, mas é preciso que
pessoas do setor façam escolhas “inteligentes".
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SUL INFORMAÇÃO

22/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Vem aí o seminário internacional "Algarve: Smart Mobility &
Destination"
No dia 27 de Outubro

A Região de Turismo do Algarve (RTA) e a Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL) vão promover
no dia 27 de Outubro um seminário internacional de apresentação das ações em curso nas áreas da
Mobilidade e do Turismo, a ter lugar às 10h00, no auditório da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve,
em Faro, para dar a conhecer e debater as soluções para o desenvolvimento do Algarve enquanto Smart
Mobility & Smart Destination.

A agenda contará com uma apresentação das conclusões do Projeto Smart Destination Algarve, que
pretende transformar a região num destino turístico cada vez mais sustentável, inteligente e conectado.

O projeto encomendado pela RTA identifica «iniciativas smart a implementar no destino para melhorar a
experiência do visitante, tais como funcionalidades e aplicações informáticas, soluções tecnológicas e
digitalização de conteúdos, entre outras inovações», lê-se em nota.

O seminário realiza-se no âmbito do projeto Região Inteligente Algarve, onde além da RTA e da AMAL
são igualmente parceiros a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) da Região do
Algarve e a Universidade do Algarve (UAlg).
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POSTAL

22/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Este é o tempo de avançar! Não façamos do nosso hospital o
aeroporto de Lisboa | Luís Graça na Tribuna Parlamentar - Postal
do Algarve
A opinião de Luís Graça, deputado do PS eleito pelo Algarve: "Porque o novo Hospital
Central do Algarve não pode esperar mais e não pode tornar-se uma espécie de
aeroporto de Lisboa com estudos infindáveis sobre a sua localização, (...) Agora é tempo
de avançar!"A opinião de Luís Graça, deputado do PS eleito pelo Algarve: "Porque o novo
Hospital Central do Algarve não pode esperar mais e não pode tornar-se uma espécie de
aeroporto de Lisboa com estudos infindáveis sobre a sua localização, (...) Agora é tempo
de avançar!"

A promoção da qualidade da medicina praticada na nossa região tem sido uma das procurações centrais
dos algarvios.

Ninguém estranha por isso que depois do Eng. João Cravinho ter apresentado, enquanto cabeça de lista
pelo Partido Socialista no Algarve, a construção de uma grande unidade de saúde altamente diferenciada
na região, todas as forças partidárias, da esquerda à direita, convergissem ao longo dos anos no apoio à
construção do Hospital Central do Algarve.

Essa unanimidade, está aliás expressa na constituição da Associação de Municípios Loulé/Faro e no
terreno que aqueles dois municípios ofereceram ao Estado para a construção do novo hospital central.

“Porque o novo Hospital Central do Algarve não pode esperar mais e não pode tornar-se uma espécie de
aeroporto de Lisboa com estudos infindáveis sobre a sua localização, (…) Agora é tempo de avançar!”

Foi por isso com surpresa que, depois do Governo ter aprovado no passado dia 29 de setembro, em
reunião de Conselho de Ministros, uma resolução para a constituição de uma Parceria Público Privada
para a construção do novo Hospital Central e Universitário do Algarve, vi surgir dentro do PSD Algarve
vozes dissonantes.
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Enquanto o líder regional do PSD queixava-se que a decisão podia ter sido tomada mais cedo, o
presidente da Câmara Municipal de Albufeira, José Carlos Rolo, colocava em causa a localização sempre
unânime do nosso novo hospital no Parque das Cidades e dizia que estava disponível para que o mesmo
fosse construído em Albufeira, pretendendo abrir uma discussão que há muito estava encerrada.

Bem sei que onde houver dois indivíduos haverá sempre a possibilidade de existirem duas visões distintas
da comunidade, mas tanto o Partido Socialista como o PSD assumiram nas últimas legislativas a
construção do novo Hospital Central e Universitário do Algarve como uma prioridade nos seus
compromissos eleitorais com os algarvios.

Porque o novo Hospital Central do Algarve não pode esperar mais e não pode tornar-se uma espécie de
aeroporto de Lisboa com estudos infindáveis sobre a sua localização, tomei a iniciativa de escrever esta
semana aos deputados eleitos pelo PSD Algarve, Luís Gomes, Ofélia Ramos e Rui Cristina para uma
reunião conjunta com os deputados do Partido Socialista, Jamila Madeira, Jorge Botelho, Isabel
Guerreiro, Francisco Oliveira e eu próprio, apelando aos sentido de cooperação democrática de todos
para sermos capazes de, na Assembleia da República, fazermos do avanço do novo Hospital Central e
Universitário do Algarve um compromisso comum e inadiável.

Já esperámos muito. Agora é tempo de avançar!
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MARKETEER

21/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 146

PROGRAMA • MARKETEER

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: 13500

Aposta no segmento do wellbeing
Com a campanha “T he meaning of life", o Pine C liffs Resort assinala 30 anos de histórias
celebrando a família, a gastronomia, o desporto, e partilha e o bem-estar.
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DINHEIRO VIVO

23/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Sindicato de tripulantes da TAP convoca assembleia de urgência e
admite greve
Sindicato Nacional Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) aponta para a denúncia do
acordo de empresa em vigor, "acompanhada de uma proposta de AE inenarrável".

O Sindicato Nacional Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) convocou uma assembleia geral
extraordinária de urgência para "debater o atual momento da empresa [TAP] e apresentar as conclusões
retiradas pela direção sobre a proposta de AE [Acordo de Empresa] enviada pela TAP, além de deliberar
eventuais medidas a tomar - não descartando o recurso à greve", lê-se no comunicado enviado às
redações.

A direção do SNPVAC justifica a reunião dos associados "face aos sistemáticos atropelos ao AE em vigor
e ao ATE [Acordo Temporário de Empresa], a somar à falta de respeito que a TAP tem vindo a ter
perante os tripulantes; às mais do que questionáveis decisões de gestão que acabam por ter um
impacto direto e indireto nas nossas vidas e culminou mais recentemente com a denúncia do Acordo de
Empresa em vigor, acompanhada de uma proposta de AE inenarrável".

A direção do sindicato diz que tem procurado a "via do diálogo, para tentar solucionar os vários
diferendos e entendimentos antagónicos que têm surgido por parte da empresa nos últimos tempos", e
que ninguém pode acusar a direção do SNPVAC de "discursos incendiários, baseados em clichês
populistas ou de sustentar as suas posições em meras demagogias, para satisfazer vontades
momentâneas ou agendas pessoais".
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JORNAL DE NOTÍCIAS

24/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • PORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1230

REACH: 35000

Mais de 3 milhões de dormidas até agosto no Porto
Dados do INE refletem crescimento sustentado do turismo na cidade
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JORNAL DE NOTÍCIAS

24/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • PORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARTA NEVES

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

Investimento mantém-se mas vai haver menos luzes de Natal
nas ruas
Lâmpadas LED e redução dos horários garantem redução, que chega aos 50% em alguns
municípios. Shoppings atingidos
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LINHAS DE ELVAS

22/10/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Évora quer influenciar mundo com candidatura a Capital Europeia
da Cultura 2027 - Linhas de Elvas
Com o conceito do “vagar”, expressão tipicamente alentejana, a candidatura de Évora a
Capital Europeia da Cultura em 2027 parte da identidade da região e quer influenciar o
mundo, através de “um processo centrado na cultura”.

Com o conceito do “vagar”, expressão tipicamente alentejana, a candidatura de Évora a Capital Europeia
da Cultura em 2027 parte da identidade da região e quer influenciar o mundo, através de “um processo
centrado na cultura”.“Tivemos a capacidade de, partindo do fundamento, da identidade do Alentejo e de
Évora, equacionar questões de ordem global”, afirmou o presidente do município, Carlos Pinto de Sá, em
declarações à agência Lusa.O autarca falava à partida para Lisboa da Equipa de Missão Évora 2027, que
entregou o dossiê final da candidatura no Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais
(GEPAC) do Ministério da Cultura.Pinto de Sá disse que a equipa da candidatura de Évora chega agora à
fase final do processo com o “sentimento de dever cumprido” e a convicção de que a proposta que
apresenta tem condições para ganhar.“É uma candidatura que não se pode repetir noutro ponto qualquer
do globo. Só tem razão de ser aqui, exatamente, por ter a ver com a nossa identidade e isso é um dos
nossos grandes pontos fortes”, vincou.Para o presidente do município, a candidatura “parte do coração
de Évora e do Alentejo” para, através de “um processo centrado na cultura”, dar “um contributo decisivo
para o desenvolvimento e bem-estar das populações”.“É esta identidade própria, única e diferenciadora,
mas que, simultaneamente, abraça a região, o país e o mundo” que, “partindo da vivência do Alentejo,
não apenas recente, mas ao longo dos séculos, faz também proposta para o futuro da humanidade”,
disse.Também em declarações à Lusa, a coordenadora da equipa de Missão Évora 2027, Paula Mota
Garcia, frisou que o dossiê de candidatura agora entregue “é de continuidade”, ressalvando que foi o
documento “aprofundado”.Paula Mota Garcia notou que uma das diferenças deste documento para o
que foi entregue na fase anterior “é o encontro do ‘slogan’ da candidatura”.No primeiro dossiê, assinalou,
a candidatura de Évora centrou-se na “ideia do vagar” e, agora, neste segundo documento, mantendo o
vagar, foi também adotado o lema “An(other) Art of Existence”, em português “Outra Arte de
Existência”.“É isso que, precisamente, o vagar quer posicionar o Alentejo, que é esta outra arte de
existência, uma proposta à Europa e ao mundo de uma forma de ser e de estar”, acrescentou.De acordo
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com o presidente do município, após a entrega deste documento, segue-se, no dia 28 de Novembro, a
visita do júri do concurso a Évora, e, no dia 6 de Dezembro, a audição e defesa da candidatura.O júri
anunciará, no dia 7 de Dezembro, a cidade escolhida para capital europeia da cultura em 2027, concluiu.A
candidatura de Évora a Capital Europeia da Cultura é promovida pela Comissão Executiva Évora 2027,
liderada pela Câmara de Évora.Esta comissão executiva é ainda constituída pela Direção Regional de
Cultura do Alentejo, Universidade de Évora, Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central, Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, Turismo do Alentejo – ERT, Fundação Eugénio de
Almeida e Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo – ARPTA.As quatro cidades que estão
nesta fase final, escolhidas de entre 12 municípios candidatos, são Aveiro, Braga, Évora e Ponta Delgada.

SM (RRL) // TDILusa
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EXPRESSO

21/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Renovação da frota de Neeleman sob investigação do Ministério
Público | Alcanena, Torres Novas e Golegã querem ser ouvidas
TAP paga mais caro do que concorrência por leasing dos novos neo, conclui auditoria feita
pela companhia
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EXPRESSO

21/10/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2555

REACH: 58000

Novo sistema aumenta segurança e fluidez
Serão precisas seis semanas para instalar o sistema de controlo de tráfego, cujo
investimento é de €100 milhões.
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