
PÚBLICO

14/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • IDÁLIO REVEZ

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

Dono da praia dos Pescadores de Armação quis parar obra da
câmara
Um empresário comprou a praia por 200 mil euros há dez anos.
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PÚBLICO

12/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • FUGAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 15000

Três dias, três caminhadas para ficar com a serra de Monchique
no coração
Com Festival de Caminhadas à porta, calcorreamos novos percursos pedestres de
Monchique, criados para trazer mais vida à freguesia mais afectada pelos fogos, Alferce.
Bons passeios, com mesas fartas. Luís J. Santos
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TSF ONLINE

13/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

Fortaleza de Sagres abre com exposição multimédia onde se
sente o cheiro das especiarias e o vento do mar
O novo Centro Expositivo, a Instalação Museográfica no Promontório de Sagres e as
obras na Fortaleza custaram mais de 3 milhões de euros.

É o local mais ocidental de Portugal, o sítio onde a terra acaba e começa o mar. Embora não seja certo
que o Infante D. Henrique tenha passado alguma vez por Sagres (terá vivido no concelho, mas em Vila
do Bispo) a localidade ficará eternamente ligada pelo simbolismo ao Infante D. Henrique e à epopeia dos
Descobrimentos Portugueses. E são estas histórias e emoções que o novo centro expositivo da
Fortaleza de Sagres pretende passar ao visitante com uma mostra inovadora." O espaço tem uma
espécie de celas e em cada uma há a reprodução, por exemplo do fundo de um navio, na outra há uma
tempestade, outra tem um escritório como seria na época do Infante D. Henrique", descreve a diretora
regional de Cultura do Algarve. Mas, além de todos os dispositivos multimédia, Adriana Nogueira revela
que quem visitar a Fortaleza terá também oportunidade de ver objetos mais antigos, como mapas da
expansão portuguesa ou até artefactos ligados à escravatura.

Paralelamente, no primeiro andar do edifício estará sempre patente uma exposição de arte
contemporânea. Uma mostra de obras do pintor Manuel Batista intitulada " Territórios Invisíveis" irá
inaugurar o espaço e vai ficar patente durante cerca de 6 meses.

O edifício da Fortaleza foi também alvo de obras e, no total, foram gastos mais de 3 milhões de euros,
em parte financiados pela União Europeia e pelo programa operacional CRESC Algarve 2020.

Embora a Fortaleza seja o monumento mais visitado ao sul do País, a diretora regional de cultura admite
que gostava de ver ali mais turistas, sobretudo nacionais. " Há uma relação de 80% de turistas
estrangeiros e só 20% são nacionais", lamenta. "Gostaríamos que houvesse uma maior aproximação à
população de Sagres e que eles sentissem que fazem parte desta história", salienta.
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DINHEIRO VIVO

12/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • RUTE SIMÃO

FAV: 4

AVE: € 8550

REACH: -1

"Não é possível ter semana de quatro dias sem pessoas, é
prematuro abrir a discussão"
A vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal pede ao governo que
assuma o compromisso de reduzir a carga fiscal das empresas até 2026 e que promova
estímulos à criação de emprego e ao aumento salarial
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CORREIO DE LAGOS

11/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 410

REACH: -1

Evolução do turismo no Algarve em Outubro de 2022 (Dados
provisórios)
Relativamente a 2019, o mês de Outubro de 2022 apresentou as seguintes variações nas
unidades de alojamento do Algarve:

Relativamente a 2019, o mês de Outubro de 2022 apresentou as seguintes variações nas unidades de
alojamento do Algarve:

• A taxa de ocupação quarto foi 69,5%, 2,1 pontos percentuais abaixo do que o valor registado em
2019 (-2,9%), mas acima do valor médio para o mês;

• Comparativamente a 2021, a ocupação quarto subiu 7,4 p.p. (+12,0%);

• O mercado irlandês (+1,2pp) e o mercado nacional (+0,5pp) foram os que apresentaram as maiores
subidas face a Outubro de 2019. As maiores descidas foram as do mercado alemão (-3,7pp) e do
britânico (-0,8pp);
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RENASCENÇA ONLINE

14/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Protesto das transportadoras em Espanha pode colocar em causa
abastecimento em Portugal - Renascença
Organizadores dizem que falhas na entrega de mercadorias podem colocar em causa a
‘Black Friday’ e as compras de Natal. A paralisação da atividade em períodos de grande
consumo, pode custar à economia espanhola 600 milhões de euros.

Arranca esta segunda-feira em Espanha um protesto das transportadoras de mercadorias, que pode pôr
em causa o abastecimento em Portugal.

O protesto, por tempo indeterminado, foi marcado pela Plataforma de Defesa do Setor do Transporte
Rodoviário de Mercadorias, que contesta o facto de não estar a ser cumprida a lei que obriga os
expedidores a pagarem preços que cubram, no mínimo, os custos dos serviços. Esta norma foi aprovada
em março durante as negociações para pôr termo ao protesto realizado nesse mês e que durou 20 dias.

De acordo com os organizadores do protesto, falhas na entrega de mercadorias podem colocar em
causa a ‘Black Friday’ e o período de Natal que se aproxima.

Segundo o professor da OBS Business School Eduardo Irastorza, que cita dados extraídos do relatório do
dia das grandes promoções, a paralisação da atividade em períodos de grande consumo, pode custar à
economia 600 milhões de euros.

Em carta enviada no final de outubro à ministra dos Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana, Raquel
Sánchez, a plataforma sugeriu uma lista de alterações (copiada do código de transporte francês) ao
decreto-lei de agosto para garantir que ele atinja os objetivos desejados.

O ministério prometeu na passada quinta-feira, em reunião com a direção da plataforma, "reforçar" as
fiscalizações para que os transportadores não trabalhem abaixo dos seus custos e aprovar, nas
próximas semanas, um plano de fiscalização 2023.
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A plataforma exigiu que esses anúncios de compromisso fossem vertidos em documento a assinar antes
da meia-noite e como tal não aconteceu, decidiram manter a mobilização e o protesto.

Durante o primeiro dia de greve, esta segunda-feira, os transportadores vão participar numa
manifestação em Madrid que fará um percurso pedestre desde a Plaza de Carlos V (Atocha) até ao
Ministério dos Transportes, e na qual a plataforma espera que participem associações de outros setores
como agricultura, pecuária e hotelaria.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

14/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PETRONILHO

FAV: 3

AVE: € 4800

REACH: 3700

Qatar Airways quer regressar a Portugal mas deixou vazio para o
Mundial
A companhia estatal do Qatar está em conversações com a ANA para retomar a operação
que liga Lisboa a Doha, sabe o Negócios.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

14/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • JUSTIÇA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • INÊS BANHA

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Sindicato da PSP contra ida de 600 do SEF para a PJ
PSP e GNR vão assumir missão de fiscalização
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ALVORADA

13/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Pessoas com sintomas infecção respiratória devem usar sempre
máscara alerta DGS
As pessoas com sintomas de infeção respiratória devem usar máscara, manter o
distanciamento dos outros e, se testarem positivo à Covid-19, evitar o contacto com
outras pessoas durante cinco dias de sintomas, segundo a Direcção-Geral da Saúde.
Segundo as recomendações da DGS agora divulgadas, uma ...

As pessoas com sintomas de infeção respiratória devem usar máscara, manter o distanciamento dos
outros e, se testarem positivo à Covid-19, evitar o contacto com outras pessoas durante cinco dias de
sintomas, segundo a Direcção-Geral da Saúde.

Segundo as recomendações da DGS agora divulgadas, uma vez que os sintomas das infecções
respiratórias são muito idênticos, é importante evitar transmitir a infecção a pessoas mais vulneráveis,
como idosos, grávidas, não vacinados, pessoas com imunossupressão ou doentes crónicos.

Caso a pessoa com infecção respiratória tenha febre ou não se sinta bem para ir trabalhar, a DGS
recomenda o contacto com o médico assistente para ser avaliado. Se for essa a indicação do médico,
deve ficar em casa e evitar o contacto com outras pessoas.

Na informação divulgada, a DGS lembra que os sintomas das infecções respiratórias, como a Covid-19
ou a gripe, incluem tosse, febre (temperatura = 38.0ºC) sem outra causa atribuível ou calafrios, perda
ou alteração do olfato ou paladar, falta de ar, cansaço sem causa aparente, dores musculares não
resultantes de exercício físico e recusa alimentar ou ausência de fome, dor de cabeça, dor de garganta e
diarreia.
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Se tiver alguns destes sintomas, a pessoa deve descansar, beber água para se manter hidratada e pode
tomar medicamentos como o paracetamol - caso não tenha indicação clínica contrária - para ajudar a
reduzir os sintomas.

No caso de sair de casa, além de usar máscara, deve evitar locais com aglomerado de pessoas, como
os transportes públicos, e cumprir as regras da etiqueta respiratória (tossir para a dobra do braço e lavar
frequentemente as mãos).

No domicílio, devem ser mantidos os cuidados necessários para evitar transmitir a infecção, incluindo a
limpeza das superfícies, o arejamento das divisões e o uso de máscara cirúrgica nas divisões partilhadas.
“Os sintomas da Covid-19 e de outras infeções das vias respiratória são muito semelhantes. É
impossível saber se tem Covid-19, gripe ou outra doença das vias respiratórias apenas com base nos
sintomas”, lembra a DGS, sublinhando que “a maioria das pessoas com Covid-19 e/ou outra infecção
das vias respiratórias apenas apresentam doença ligeira, especialmente se tiverem sido vacinadas”.

Se o estado de saúde se agravar, pode contactar o SNS 24 (808 24 24 24) ou o médico assistente para
ser orientado para avaliação em cuidados de saúde primários ou em serviço de urgência hospitalar ou
para permanecer em autocuidado no domicílio, sendo prestadas "as recomendações adequadas a cada
uma destas situações".

Em caso de teste positivo para a Covid-19, a DGS diz que se deve evitar o contacto com outras
pessoas pelo menos durante cinco dias de sintomas. Durante este período, aconselha a seguir todas as
recomendações para reduzir o risco de transmissão de Covid-19 a outras pessoas e, se possível, a
discutir com a entidade patronal as opções disponíveis, como a possibilidade de trabalhar a partir de
casa.

Se a pessoa com teste positivo sair de casa durante os primeiros dias após o teste, deve minimizar os
contactos com outras pessoas, manter um distanciamento mínimo de 1,5 metros, usar máscara
cirúrgica ou Respirador FFP2 (quando não é possível o distanciamento), evitar locais com aglomerados
de pessoas, como transportes públicos, ou qualquer local fechado ou mal ventilado e lavar/desinfetar
frequentemente as mãos. Se praticar actividade física, a DGS aconselha que faça ao ar livre ou em locais
onde não esteja em contacto próximo com outras pessoas.

Para os contactos com pessoas que testaram positivos as recomendações são idênticas às das pessoas
com sintomas de infecção respiratória.

A DGS recorda ainda que é obrigatório o uso de máscara nos estabelecimentos de serviços de saúde e
nas estruturas residenciais ou de acolhimento ou serviços de apoio domiciliário para populações
vulneráveis, pessoas idosas ou pessoas com deficiência, bem como em unidades de cuidados
continuados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.

O uso de máscara é recomendado nas farmácias comunitárias, em pessoas com mais de 10 anos
sempre que se encontrem em ambientes fechados e em aglomerados, nomeadamente, transportes
públicos (incluindo avião), plataformas e acessos cobertos de transportes, como aeroportos, terminais
marítimos e redes de metro e de comboio.

É igualmente recomendado em caso de sintomas ou teste positivo à Covid-19 ou à gripe e de ser
necessário sair de casa, assim como quando existe contacto próximo com pessoas em risco elevado de
adoecer gravemente com doenças das vias respiratórias.

As máscaras são ainda recomendadas em pessoas mais vulneráveis, nomeadamente pessoas com
doenças crónicas ou estados de imunossupressão com risco acrescido para infecções das vias
respiratórias, sempre que estejam em situação de risco aumentado de exposição, assim como em
pessoas que estão em contacto com a população mais vulnerável.

Texto: ALVORADA com agência Lusa.
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SUL INFORMAÇÃO

13/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Walk & Art Fest levou 750 pessoas de 20 nacionalidades a Barão
de São João
Os participantes «aproveitaram o bom tempo para usufruir de um programa completo
com atividades destinadas a toda a família»

O Barão de São João – Walk & Art Fest, que se realizou de 4 a 6 de Novembro, juntou 750 participantes
que esgotaram 45 das 85 atividades propostas no programa.

Os participantes «aproveitaram o bom tempo para usufruir de um programa completo com atividades
destinadas a toda a família», como caminhadas, passeios temáticos, percursos de BTT, workshops,
atividades para crianças, sessões de bem-estar, pintura de mural, visionamento de documentário,
concerto e até um sarau de poesia.

«Os cerca de 750 participantes esgotaram 45 atividades das 85 propostas no programa, registando-se
um total de cerca de 1300 inscrições, o que significa que muitos visitantes aproveitaram a diversidade da
oferta e inscreveram-se em mais do que uma atividade», diz a organização do festival que decorre no
interior do concelho de Lagos.

Esta foi a primeira edição pós-pandemia, sem qualquer tipo de restrições sanitárias, «onde o convívio
entre participantes acabou por ser um dos pontos altos do evento».

Voltou a registar-se um aumento da participação de famílias já que o programa contemplou várias
atividades, desde peddy-paper, caça ao tesouro, yoga para crianças, caminhada para pais e filhos,
landart, atividades sobre a importância da água, pintura de mural, entre outras.

Este ano o evento contou com participantes de 20 nacionalidades diferentes (Portugal, Alemanha, Irão,
Estados Unidos da América, Chéquia, Inglaterra, Irlanda, Países Baixos, Alemanha, Itália, Suécia,
Eslováquia, França, Bélgica, Israel, Bulgária, Brasil, Luxemburgo, Espanha e Polónia).
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O percurso inaugural da instalação artística decorreu no primeiro dia do festival e contou com a presença
do presidente da Região de Turismo do Algarve João Fernandes.

«No passeio guiado pelos 16 artistas locais foi possível apreciar as 17 obras concebidas especialmente
para o festival e expostas em vários pontos da aldeia e no perímetro florestal de Barão de São João.
Houve ainda tempo para a atuação surpresa do coro de Barão de São João, sendo o envolvimento da
comunidade criativa local uma das características mais importantes para o sucesso e diferenciação deste
evento», considera a organização.

O artista Jorge Pereira continuou a pintura de mural na parede exterior do Centro Cultural que iniciou na
edição de 2021, onde os participantes puderam novamente colaborar.

Este ano algumas das caminhadas foram marcadas por intervenções de artistas parceiros que, além de
surpreender os participantes, reforçaram a ligação íntima entre arte e natureza a que este festival
procura dar expressão.

O bar do Centro Cultural voltou a ser o ponto de encontro e também houve, uma vez mais, um espaço
dedicado para os artesãos locais exporem os seus produtos.

Outra das novidades foi o novo espaço onde decorreram atividades todos os dias, o Barão ConVida,
localizado no centro de Barão de São João, o que permitiu a circulação de um maior número de
participantes pelas ruas da aldeia.

Para o ano… já há datas.

De 3 a 5 de Novembro, regressará o festival.
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VISÃO

13/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 27000

Um hotel de cinco estrelas é mesmo um hotel “cinco estrelas”?
Nem sempre. O complexo mundo desta avaliação
Com o crescimento de plataformas de viagens, a avaliação online dos utilizadores depois
da sua experiência tem sido cada vez mais uma forma de decisão em relação a um hotel
ou outro. Além disso, de país para país, os sistemas de classificação vão mudando, o que
dificulta ainda mais a vida às pessoas no momento de decidirem o alojamento onde
querem passar umas férias de verão ou a lua-de-mel

O sistema de classificação por estrelas dos hotéis é uma das principais maneiras pelas quais estes locais
são avaliados e, depois, escolhidos pelos clientes. Contudo, a tendência a desvalorizar as 3, 4 ou 5
estrelas que aparecem ao lado dos seus anúncios é cada vez maior. E isto acontece por vários motivos.

Com o crescimento de plataformas de viagens, a avaliação online dos utilizadores depois da sua
experiência tem sido cada vez mais uma forma de decisão em relação a um hotel ou outro. Muitas
pessoas procuram um alojamento confortável pelo melhor preço e é aliciante verificar que um hotel
classificado com 5 estrelas está a um preço considerado razoável. Contudo, existem alojamentos deste
tipo que, nas plataformas online, não estão muito bem avaliados. Quando se faz uma procura no
Booking.com, um dos principais sites de hotéis e alojamentos do mundo, facilmente se encontra um
hotel de 5 estrelas com pontuações de qualidade inferiores a 8, o que equivale a um Bom nessa mesma
plataforma.

Por exemplo, a VISÃO identificou um hotel localizado na zona do centro histórico de Lisboa classificado
com 5 estrelas pelo Turismo de Portugal e avaliado pelos utilizadores com a pontuação de 7,5 em 10.
“Internet péssima e o restaurante do hotel não funciona”; “O facto de só terem um elevador a funcionar
para o hotel inteiro”; “O espaço da piscina é fantástico, mas o sol não coincide por muito tempo, o Spa
não estava a funcionar” são alguns dos comentários escritos e partilhados por pessoas que classificaram
este hotel com pontuações iguais ou abaixo de 8.

“Os sistemas de reviews são, sem dúvida, altamente subjetivos e dão azo a este tipo de situações.
Apesar de avaliarem o cumprimento dos requisitos impostos no que tem a ver com insfraestruturas e
serviços, o sistema de classificação não avalia a atividade operacional da empresa”, diz à VISÃO membro
da direção da AHRESP, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal.
“Independentemente dos requisitos legais, a qualidade dos recursos humanos e da gestão é
fundamentalmente aquilo que define as classificações nas plataformas como a Booking, ainda que
formalmente todos cumpram os requisitos impostos”, acrescenta ainda.
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Uma simples má review, muitas vezes injusta e difícil de contestar, cria um efeito em cadeia negativo na
atividade de um hotel” AHRESP

Uma simples má review, muitas vezes injusta e difícil de contestar, cria um efeito em cadeia negativo na
atividade de um hotel”

Em Portugal, o processo de classificação de empreendimentos turísticos é gerido pelo Turismo de
Portugal, I.P, com a excepção dos parques de campismo e de caravanismo, empreendimentos de
turismo de habitação, casas de campo e agroturismo, em que o processo é gerido pela Câmara
Municipal competente.  Este processo destina-se a “atribuir, confirmar ou alterar a tipologia, o grupo e a
categoria dos empreendimentos turísticos, mediante um conjunto de requisitos estipulados no Regime
Jurídico dos Empreendimentos Turísticos (RJET)“.

As diferentes tipologias de empreendimentos turísticos em Portugal, como é o caso dos hotéis, hotéis
rurais e aldeamentos e apartamentos turísticos, “classificam-se nas respetivas categorias tendo em
conta as caraterísticas das instalações e equipamentos; o serviço de receção e portaria; o serviço de
limpeza e lavandaria; o serviço de alimentação e bebidas e outros complementares. Existe uma distinção
entre requisitos mínimos e requisitos opcionais e o somatório permite alcançar a pontuação necessária
para a obtenção de determinada classificação.

É obrigatório que todos os hotéis no País sejam classificados com estrelas, mas convém analisar as
diferentes tipologias: os hotéis são avaliados entre 1 e 5 estrelas, assim como os hotéis-apartamento;
já as pousadas, exploradas diretamente pela ENATUR, ou por terceiros mediante contratos de franquia
ou cessão de exploração, não são classificadas por estrelas mas seguem os critérios de 3 ou 4 estrelas
confirme o tipo de classificação de edifício ou património onde são instaladas. Os aldeamentos e
apartamentos turísticos são avaliados entre 3 e 5 estrelas, assim como os hotéis rurais. Nos conjuntos
conjuntos turísticos, tal como nos empreendimentos de turismo de habitação, nas casas de campo e no
agroturismo não existe diferenciação por estrelas. Em relação ao alojamento local, também não existe
classificação por estrelas e ao parques de campismo e caravanismo cada um pode optar por não ter
estrelas ou, com requisitos acrescidos, entre 3 e 5 estrelas.

Em relação às avaliações dos utilizadores em plataformas de viagens, a AHRESP diz ainda que este “é
um sistema longe de ser perfeito e é também aquilo que se designa pela ditadura das reviews“, algo que
a associação “gostaria de ver discutido de forma construtiva e racional por todos os players do
mercado: governo hotéis, consumidores e associações”. “É essencial rever o modelo, pois uma simples
má review, muitas vezes injusta e difícil de contestar, cria um efeito em cadeia negativo na atividade de
um hotel”, refere o membro da AHRESP.

Diferentes sistemas de classificação, muita confusão

De país para país, os sistemas de classificação vão mudando por razões diferentes, o que dificulta ainda
mais a vida às pessoas no momento de decidirem o alojamento onde querem passar umas férias de
verão ou a lua-de-mel. Por todo o mundo, os critérios de atribuição de estrelas não são homogéneos e
há ainda países que não utilizam um sistema de classificação.

Nos EUA, por exemplo, não é uma agência governamental que controla a avaliação dos
empreendimentos turísticos e, por isso, os clientes guiam-se por diferentes caminhos: a AAA Diamonds,
que define cinco níveis expressos em diamantes, e o Guia de Viagem da Forbes (antes Mobil, criado em
1958 e o primeiro dos EUA) que se intitula como “o único sistema de classificação global independente
para hotéis, restaurantes e spas de luxo”, utilizando estrelas, são duas das instituições mais utilizadas.

Quando foi criado, o Mobil Travel Guide Star Ratings incluía avaliações de 1 a 5 estrelas e a Forbes
continuou o trabalho, incluindo locais de 5 estrelas, 4 estrelas e “recomendados”. Em 2019, entraram
para a lista, nesta última categoria, sete hotéis portugueses: o Corinthia Hotel, o InterContinental,
o Olissippo Lapa Palace, o Penha Longa, o Pestana Palace Lisboa, a Pousada de Lisboa e o Sofitel Lisbon
Liberdade, todos em Lisboa. Além disso, no mesmo ano o Hotel Ritz de 5 estrelas, também na capital,
foi incluído na lista da Forbes.

Já em França o sistema de classificação de hotéis, gerido pela agência de desenvolvimento turístico do
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país (Agence de développement touristique de la France), permitia, até 2009, que estes sítios fossem
avaliados com até 4 estrelas, no máximo. A partir desse ano, foi adicionada uma uma categoria extra,
possibilitando que os alojamentos fossem classificados com 5 estrelas. Em 2010, a França adicionou
mais uma categoria e, agora, hotéis de luxo recebem o título de Palácio.

Para tentar homogeneizar esta classificação dos hotéis, foi criada, há mais de dez anos, a Hotelstars
Union, da qual fazem parte 20 países europeus (a Polónia foi o último país a integrar o grupo, em
outubro deste ano; Portugal não está incluído), e que pretende garantir uma “classificação hoteleira
harmonizada com critérios e procedimentos comuns de forma a criar transparência e segurança para o
hóspede, mas também para reforçar a reputação e qualidade da indústria hoteleira”, assim afirma no seu
site oficial.

À CNN, Slav Kulik, CEO e cofundador da empresa de software Plan A Technologies, que fornece serviços
para dezenas de clientes de hotelaria e viagens. diz que se nos concentrarmos “apenas nas classificações
por estrelas” podemos perder “muitos benefícios”. Até porque há hotéis com classificações inferiores que
não são obrigatoriamente maus, diz, por seu lado, Chekitan Dev, da Cornell University School of Hotel
Administration, em Nova Iorque, nos EUA.

Dev nota que, ao mesmo tempo que há países que criam impostos grandes a hotéis classificados com 5
estrelas, o que faz com que esses empreendimentos prefiram “descer” para o nível das 3 e 4 estrelas –
acontece na Índia – há outros países em que acontece o contrário: esses empreendimentos conseguem
receber uma classificação mais elevada com o objetivo de conseguirem cobrar preços mais altos, por
exemplo.
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DN

13/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 315

REACH: 4100

Breve I
Porto eleito Melhor Destino de Cidade de 2022
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JORNAL DE NOTÍCIAS

13/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • PORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ALFREDO TEIXEIRA

FAV: 5

AVE: € 3300

REACH: 35000

Cidade distinguida como o melhor destino do Mundo
Porto galardoado nos World Travel Awards 2022
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PÚBLICO

12/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • FUGAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 8389

REACH: 34600

Portugal conquista 12 “óscares” mundiais do turismo. Porto,
Lisboa e Madeira são vencedores
Na gala final dos World T ravel Awards, para os melhores do mundo, saíram premiados
projectos como os Passadiços do Paiva, Dark Sky Alqueva e a Parques de Sintra. A T AP
conquistou duas distinções.

No início de Outubro, na ronda europeia, Portugal somou três dezenas de World Travel Awards, distinção
para os melhores do turismo, votada tanto por profissionais como por qualquer pessoa (mas com o
voto dos profissionais registados a valer por dois), incluindo o prémio global de Melhor Destino Europeu.
Esta sexta-feira à noite, numa gala em Omã, já não conseguiu repetir a façanha de ser o melhor do
mundo (são as Maldivas), mas não faltam prémios para destinos e projectos portugueses.  

O Porto foi escolhido como melhor destino urbano do mundo, Lisboa vence na categoria algo mais
rebuscada de melhor destino metropolitano costeiro, a Madeira vence novamente (pelo oitavo ano) o
melhor destino insular.  

Também repetente, a TAP segurou os prémios de melhor companhia para ligações a África e também
como a melhor nas ligações à América do Sul.
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Em matéria de projectos nacionais, destacam-se dois: os Passadiços do Paiva voltam a conquistar o
World Travel Award para melhor atracção turística de aventura e o Dark Sky Alqueva, o território luso-
ibérico para admirar os céus nocturnos livres de interferências, ganha o prémio de turismo responsável.  

Em destaque ainda, também repetente, a Parques de Sintra - Monte da Lua, distinguida como melhor
empresa de conservação. Já a empresa portuguesa Amazing Evolution foi declarada a melhor operadora
de hotéis boutique.  

Os restantes “óscares” vão para hotéis de luxo portugueses: o Olissippo Lapa Palace (hotel clássico),
Dunas Douradas Beach Club (resort de villas e golf) e Pestana Palace Lisboa (melhor hotel de luxo de
negócios).

A gala mundial dos World Travel Awards (a 29ª) realizou-se nesta sexta-feira à noite em Mascate, Omã,
e destacaram-se as Maldivas nas categorias globais. O Vietname também conquistou diversos prémios,
incluindo escapadela urbana para Hanói, destino de natureza insular para Phu Quoc, enquanto o país é
destino de património. A Jamaica é o melhor destino de cruzeiros e para luas-de-mel nada como Santa
Lúcia, nas Caraíbas?. Já o Dubai é o melhor para as viagens de negócios e Omã foi seleccionado como
destino de natureza. Destino emergente a ter debaixo de olho: Batumi, na Geórgia (país que, por sinal,
faz a capa da Fugas neste sábado).  

Entre outros grandes vencedores, contam-se a Qatar Airways (melhor companhia aérea), Emirates
(melhor marca de aviação civil), AirAsia (melhor low-cost), o Ritz-Carlton Aman (hotel de luxo e spa) ou
o Jumeirah Al Naseem (melhor hotel, Emirados Árabes Unidos).  

A lista completa de premiados pode ser consultada aqui.

Link notícia + áudio
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https://www.worldtravelawards.com/winners/2022/world
https://www.publico.pt/2022/11/11/fugas/noticia/portugal-conquista-12-oscares-mundiais-turismo-porto-lisboa-madeira-sao-vencedores-2027476


OBSERVADOR

12/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 5985

REACH: -1

Portugal ganha uma dúzia de “Óscares do Turismo” em 2022.
Lisboa, Porto e Madeira conquistam o “ouro”
A cerimónia dos World T ravel Awards decorreu esta sexta-feira em Omã. Portugal saiu
vencedor, arrecadando uma dúzia de prémios nos “Óscares do Turismo”.

Portugal arrecadou uma dúzia de prémios na final dos World Travel Awards, cuja final decorreu esta
sexta-feira em Muscat, Omã. As Maldivas arrecadaram o troféu principal, de “melhor destino do mundo”,
mas há pelo menos três destinos portugueses distinguidos nesta gala do turismo global.

No total, há vitória portuguesa em mais de uma dezena de categorias. A cidade do Porto ganhou a
distinção de “melhor destino urbano”, enquanto Lisboa ficou com o troféu de “melhor destino
metropolitano à beira-mar”. Já a Madeira venceu na categoria de “melhor destino insular do mundo”,
prémio em que já é repetente.

World Travel Awards. Portugal eleito Melhor Destino da Europa, Porto a Melhor Cidade e Algarve a Melhor
Praia

Além dos destinos, há também projetos nacionais distinguidos na extensa lista de vencedores. Os
Passadiços do Paiva arrecadaram o título de “melhor atração turística de aventura do mundo”, enquanto
a Parques de Sintra – Monte da Lua venceu enquanto “melhor empresa de conservação”, prémio que já
vence há dez anos. A Dark Sky Alqueva também se sagrou vencedora na categoria de “melhor turismo
responsável do mundo”, galardão que já tinha conquistado na gala do ano passado. Já este ano, a Dark
Sky Alqueva recebeu o título de “melhor destino europeu de turismo responsável”.

Há também prémios na hotelaria: saíram vencedores o Dunas Douradas Beach Club (categoria de Golf &
Villa Resort”, o Pestana Palace Lisboa (categoria de melhor hotel empresarial de luxo) e o Olissippo Lapa
Palace Hotel (categoria de melhor hotel clássico).

Nota ainda para a empresa portuguesa Amazing Evolution, que venceu no título de “melhor operador de
hotéis de boutique do mundo”.

Entre as companhias aéreas, a TAP venceu dois prémios: “melhor companhia aérea do mundo para
África” e “melhor companhia do mundo na ligação à América do Sul”.
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PÚBLICO

12/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 42

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Sindicato dos pilotos é o mais afectado pelo fim das acções dos
trabalhadores da TAP
SPAC, liderado por T iago Faria Lopes, sofre uma perda de, pelo menos, 398,3 mil euros.
Tinha 2,56%
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NOTÍCIAS AO MINUTO

11/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 4978

REACH: -1

Ocupação na hotelaria no Algarve cresce 12% em outubro face a
2021
A hotelaria do Algarve registou em outubro uma taxa global de ocupação média por
quarto de 69,5%, um aumento de 12% em relação ao mesmo período de 2021, anunciou
hoje a maior associação hoteleira da região.

De acordo com os dados avançados hoje pela Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do
Algarve (AHETA) no resumo da evolução mensal da atividade no setor, o registo está acima do valor
médio para o mês, mas 2,9% abaixo da ocupação de 2019 (ano anterior à pandemia).

Segundo a associação empresarial, os mercados que registaram as maiores descidas foram o alemão,
com menos 3,7 (pontos percentuais -- p.p.), seguido do britânico, menos 0,8 (p.p.).

O mercado irlandês (+1,2p.p.) e o mercado nacional (+0,5p.p.) foram os que apresentaram as maiores
subidas comparativamente com outubro de 2019, naquele que é considerado, até hoje, pelos hoteleiros
algarvios como o melhor ano para o turismo português.
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EXPRESSO

11/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • CÁTIA MATEUS

FAV: 4

AVE: € 29750

REACH: 58000

Turismo ainda não recuperou 24 mil empregos | Menos de um
ano em cada emprego? É o novo normal
T urismo ainda não recuperou 24 mil empregos | Menos de um ano em cada emprego? É o
novo normal
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EXPRESSO

11/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Custos com trabalhadores da TAP a níveis das low cost | ANA
quer cerca de €300 milhões para perdas da covid
Custos com trabalhadores da T AP a níveis das low cost | ANA quer cerca de €300 milhões
para perdas da covid
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EXPRESSO

11/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • HUGO FRANCO

FAV: 3

AVE: € 8023

REACH: 58000

“Malas sem dono” usadas para tráfico no aeroporto de Lisboa
Cocaína chega do Brasil. Esquema tem a cumplicidade de funcionários do aeroporto da
capital
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JORNAL ECONÓMICO

11/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • ENTREVISTA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

“António Costa foi um desencanto grande. Não tem feito nada...”
É uma análise fria, dura sobre o país. Jorge Rebelo de Almeida, CEO do Vila Galé, diz que
Portugal não tem uma ideia, quanto mais uma estratégia de país; tem reformas
estruturais por fazer; uma ferrovia “lamentável”; uma T AP a viver um drama e ministros
sem provas dadas
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