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Hoteleiros temem cenário económico e pedem ao governo mais
apoios às empresas
O presidente da AHP refere que a autonomia financeira das empresas hoteleiras está
degradada por causa da pandemia e diz serem necessárias mais ajudas ao setor que
enfrenta meses de incerteza com a inflação e a guerra na Ucrânia.

O presidente da Associação da Hotelaria de Portugal, Bernardo Trindade, apelou esta quinta-feira ao
governo que disponibilize mais apoios às empresas do setor. "A autonomia financeira das empresas
degradou-se durante a pandemia, as linhas de crédito foram importantes mas caminham para a sua
maturidade. A tesouraria futura é uma incógnita, precisamos de ver as maturidades alargadas das linhas
de crédito", pediu.

O dirigente da associação, que falava na abertura do 33º Congresso da AHP que arranca esta manhã,
em Fátima, aplaudiu o pacote de três mil milhões de euros anunciado pelo governo para apoiar as
empresas na fatura energética e relembrou que "o peso da energia é muito muito grande na fatura da
hotelaria". "Saudamos [a medida] e esperamos ser incluídos", pediu.

Bernardo Trindade relembrou que a pandemia fez o país "recuar 20 anos nas dormidas" e sublinhou as
nuvens cinzentas que pairam sobre a atividade do setor nos próximos meses. "Se por um lado estamos
a bater recordes, por outro, a guerra na Ucrânia trouxe um grau de incerteza que não nos permite saber
o nível de resultados este ano. Tudo está mais caro e a perspetiva mantém-se incerta", constatou,
pedindo, por isso mesmo, mais apoios para o setor do turismo. "Queremos contribuir para a
recuperação económica do país mas queremos continuar a ser ajudados", rematou.
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VISÃO

17/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • RAIO-X

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 3960

REACH: 33100

Hotéis nunca são demais?
Portugal é o quarto país da Europa com mais novas unidades hoteleiras em construção
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JORNAL DO ALGARVE

17/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 840

REACH: -1

Ocupação por quarto cresce 12% em outubro e ultrapassa
números de 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
esta semana a maior associação hoteleira da região
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JORNAL DE NEGÓCIOS
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2960

REACH: 3700

Aeroportos da ANA passam em outubro pela primeira vez níveis
pré—pandemia
O número de passageiros nos aeroportos portugueses cresceu em outubro 3,8% face ao
mesmo mês de 2019. No acumulado dos primeiros 10 meses
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EXPRESSO
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FAV: 4
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Aeroportos portugueses ficaram em setembro apenas 1% abaixo
do movimento de passageiros pré-pandemia
O número de passageiros movimentados nos aeroportos portugueses em setembro deste
ano ficou muito próximo do registado no último mês comparável sem impacto da covid-
19, segundo o INE

Passaram pelos aeroportos nacionais 5,9 milhões de passageiros em setembro, uma subida de 63,1%
face ao mês homólogo, ao passo que a carga atingiu as 18,4 mil toneladas, ou mais 9,9%, divulgou esta
quarta-feira, 16 de novembro, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O número de passageiros movimentados em setembro deste ano ficou 1% abaixo do registo do último
mês comparável sem impacto da covid-19 (setembro de 2019), “correspondendo à menor diferença
face aos níveis pré-pandemia”, segundo o INE.

“Comparando com setembro de 2019, o movimento de passageiros diminuiu 1%, e o movimento de
carga e correio aumentou 4% (-1,9% e +12,5% no mês anterior, respetivamente)”, especifica o INE.

O número de aeronaves a passarem pelos aeroportos nacionais aumentou 33,3% face a setembro de
2021, num total de 21,4 mil.

Segundo o INE, desembarcaram, em média, por dia 97,2 mil passageiros nos aeroportos portugueses,
face a 98,3 mil registados em setembro de 2019.

Nos primeiros nove meses do ano, o número de passageiros movimentados nos aeroportos
portugueses cresceu 171,5% face a 2021, mas ainda ficou 8,2% abaixo dos valores do mesmo período
de 2019.

“O Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos de 326,8% no
número de passageiros desembarcados e 338,4% no número de passageiros embarcados, justificado
pelo encerramento do corredor aéreo entre Portugal e o Reino Unido em grande parte do mesmo
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período em 2021”, acrescenta o INE. França e Espanha foram os segundo e terceiro países de origem,
respetivamente.

A maioria dos passageiros movimentados passou pelo Aeroporto de Lisboa, com 20,8 milhões, ou
48,7% de quota. O número de passageiros aumentou 194,1% face ao mês homólogo, apesar de ter
ficado ainda 12,5% abaixo dos níveis de setembro de 2021.

“Considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, Faro registou o maior
crescimento face a 2021 (+214,1%) e Porto registou a maior aproximação aos níveis de 2019 (-
5,5%)”, segundo o INE.
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CNN PORTUGAL
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Hospitais, transportes, autoestradas: privados pedem (muitos)
milhões ao Estado por causa da covid-19
As várias parcerias público privadas estão envoltas em conflitos com o Estado que
constituem risco orçamental, avisa a Unidade Técnica de Apoio Orçamental.

As várias parcerias público privadas estão envoltas
em conflitos com o Estado que constituem risco
orçamental, avisa a Unidade Técnica de Apoio
Orçamental. Em causa estão pedidos de
compensação e ações em tribunal que podem
obrigar a tirar milhões dos cofres públicos
Vários grupos privados que têm Parcerias Público Privadas (PPP) em hospitais, concessões ferroviárias e
empresas de transportes como a ANA ou o Metro, entre outras, estão a pedir compensações ao Estado
devido às perdas com a covid-19. Alguns já avançaram mesmo para tribunal arbitral e estão a aguardar
decisão. Estes processos juntam-se a muitos outros em que os privados pediram ajustes financeiros por
variadas questões, tendo até já havido condenações.  

Estas possíveis compensações financeiras a dar aos privados podem vir a ter um importante impacto
nas contas públicas, sendo por isso dado com uma situação de risco orçamental, alerta Unidade Técnica
de Apoio Orçamental na apreciação final que fez da proposta de Orçamento do Estado para 2023,
divulgado recentemente.

Em causa estão os chamados pedidos de reposição de equilíbrio financeiro (REF) dos contratos das PPP,
e ações arbitrais, em que os privados alegam que tiveram prejuízos por causa da pandemia do Sars-
Cov-2. Ou seja, os privados, nota o documento da UTAO, estão a invocar “a Covid-19, como
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fundamento para pedidos de compensação ou de reposição do equilíbrio financeiro dos seus contratos”.
E isso pode obrigar o Estado a ter de compensar financeiramente os privados ou a alterar o contrato,
alargando, por exemplo, o prazo do contrato da PPP.

Neste momento, há vários pedidos de reposição financeira em curso que pode implicar o pagamento de
milhões de euros aos grupos privados. A área da saúde é uma das mais afetadas.

Nos hospitais alvo de PPP, em outubro de 2022, o valor a ser reclamado atingia os 93 milhões de euros.
E a grande parte deste montante está a ser solicitado com base nos problemas associados à pandemia
de Covid-19.

Só no Hospital de Cascais, a entidade gestora alegou contingências que até há um mês ascendiam já aos
32,9 milhões de euros. Contingências que originaram vários pedidos de reequilíbrio financeiro e processos
arbitrais. O caso que envolve um valor mais elevado diz respeito a uma ação submetida este ano devido
ao impacto da covid-19. Só neste processo, o grupo privado Lusíadas Saúde está a reclamar 20,1
milhões de euros ao Estado.  O processo está agora em tribunal arbitral, para decidir se o Estado tem de
desembolsar este valor.

Já em 2021 o privado que geria Cascais tinha interposto uma ação, alegando “encargos com
reorganização da resposta dos cuidados de saúde na atual situação pandémica”. No entanto, neste caso
não houve acordo na negociação feita entre as partes, e não foi solicitado a constituição do tribunal
arbitral. A PPP deste hospital vai passar das mãos da Lusíadas Saúde para os espanhóis da Ribera Salud.

Também no Hospital de Loures, a PPP pode sair mais cara por causa da pandemia. Num pedido de
reequilibro interposto em 2021, a entidade gestora – que foi até este ano a Luz Saúde –, garante que
tem de ser feito um ajuste de 26, 4 milhões de euros por alegados impactos da pandemia. O pedido está
a ser analisado pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. O grupo privado Luz
Saúde geria este estabelecimento de saúde desde 2012, em PPP, mas no início deste ano, passou para
as mãos do Estado.

No Hospital de Vila Franca de Xira – que teve uma gestão privada da José de Mello Saúde –, os parceiros
da PPP alegaram igualmente que se assistiu a uma a alteração das condições por causa da covid-19 e
solicitaram medidas de reequilíbrio financeiro que podem custar aos cofres do Estado 19,6 milhões de
euros.  

ANA tem pedido mais elevado
Além da saúde há outros sectores em que a pandemia está a sustentar pedidos de compensações dos
grupos empresariais com os quais há PPP.  Estes pedidos estão previstos nos contratos da PPP. Ou seja,
segundo explica o relatório da UTAO há “eventos ocorridos ao longo da vigência de uma parceria” que
“podem gerar, nos termos contratualmente previstos, o direito do parceiro privado à REF do respetivo
contrato ou outro tipo de compensação ou indemnização”.  E em certos casos, avisa o mesmo
organismo, “estes eventos evoluem para diferendos entre as partes dos quais podem resultar riscos
orçamentais (responsabilidades contingentes), suscetíveis de gerar encargos futuros para o sector
público”.

O maior pedido por causa da pandemia foi feito pela ANA, S.A. em 2021, sendo valorizado em 214
milhões de euros no primeiro trimestre de 2022.  

Também este ano, a Fertagus – Travessia do Tejo Transportes S.A.  e o Metro sul do Tejo (MTS —
Metro Transportes do Sul, S.A.) fizeram pedidos de reequilíbrio financeiro. Estão ambos a ser analisados
pelo Estado, não havendo ainda quantificação do valor nos dois processos.

No caso do Metro Sul do Tejo a empresa privada alega que o pedido é sustentado pelo “aumento
imprevisto e excecional do custo da energia elétrica em 2022”. No entanto, este pedido vem somar-se a
outro já interposto em 2021 pela mesma empresa, em que se alegava “perda da receita motivado pela
pandemia de Covid-19”. De acordo com a informação da UTAO, “o pedido consiste na prorrogação do
prazo” sem que tenha sido quantificado o valor que isso implica.

Já em relação à Fertagus, o relatório adianta que “como fundamento do pedido de compensação “o
parceiro privado alega a redução dos montantes devidos à concessionária”, o que configura, no seu
entender, num evento gerador de direito de compensação.

Mas não são apenas estes os pedidos que deram entrada no Governo de António Costa. O Metro do
Porto (ViaPorto — Operação e Manutenção de Transportes, Unipessoal Lda.), apresentou duas
solicitações para ajustes de constas, em 2019, que estão ainda a ser analisadas pela tutela. Num caso o
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argumento é o do aumento dos custos em matéria de segurança; no outro os custos de limpeza. 

Também a PPP feita para o Oceanário está a ser alvo deste tipo de processo alegando as perdas por
causa da covid-19. O relatório indica que há conversações em curso depois do privado (Oceanário Lisboa
S.A) ter solicitado “a prorrogação do contrato por um período não inferior a 19,5 anos”.

PPP rodoviárias pedem mais de 525 milhões
de euros
Além dos litígios e as pretensões compensatórias solicitadas pelos parceiros privados dos contratos de
PPP por causa da pandemia, há mais conflitos que resultam de outras questões.  Só “o stock de
responsabilidades contingentes (ações arbitrais, REF e outros riscos identificáveis) associadas a PPP
rodoviárias — Concessões e Subconcessões —, ascendeu a 525 milhões de euros, em 20 de outubro de
2022”, adianta a UTAO.

O pedido mais recente chegou de uma concessionária rodoviária: trata-se do privado da Concessão
Oeste (Auto-estradas do Atlântico – Concessões Rodoviárias de Portugal, S.A.) no valor de 73,2 milhões
de euros. O privado, revela o relatório, “apresentou como fundamento alegados impactos negativos
motivados pela introdução de portagens na Concessão Costa de Prata e na Concessão Beira
Litoral/Beira Alta”. O processo está neste momento a ser analisado pelo Estado.   

De resto, no que se refere às concessões rodoviárias, há neste momento registo, segundo a UTAO, de
quatro processos em tribunal por causa das PPP - dois deles em que os privados já receberam
compensações financeiras. A Concessão Douro Litoral (AEDL, S.A.) pediu ajustes por “eventos ocorridos
na fase da construção” e em março de 2017 o acórdão do tribunal considerou que o privado tinha de ser
recompensado em 4,3 milhões de euros – tendo o Estado pedido, entretanto, a anulação parcial do
acórdão. A concessão Lusoponte (LUSOPONTE, S.A.) também conseguiu que um tribunal arbitral
condenasse o Estado, em 2018, a pagar-lhe 692 mil euros no âmbito da PPP. A Lusoponte tem ainda
outro litígio com o Estado a decorrer numa ação arbitral que está relacionado com uma “recusa de
operação de refinanciamento”. A concessão Beira Interior (SCUTVIAS, S.A.) também originou uma ação
em tribunal em que pede sete milhões de euros.

Quanto às subconcessões, há já também compensações a serem pagas aos privados. Num conflito que
envolve a subconcessão do Algarve Litoral com o Estado, está a decorrer uma ação judicial em que o
privado pede 43 milhões de euros. Mas, entretanto, um outro processo já levou a Infraestruturas de
Portugal a pagar a esta mesmo subconcessionária “a título provisório, 30 milhões de euros e um valor
mensal de 1,2 milhões”.

O TGV também pode vir a ter elevados encargos para os cofres estatais, avisa a UTAO, recordando que
no “final de outubro de 2022 mantinha-se o diferendo judicial com a empresa ELOS — Ligações de Alta
Velocidade, S.A. “O pedido de indemnização efetuado pela ELOS — Ligações de Alta Velocidade, S.A., na
sequência da recusa de visto por parte do Tribunal de Contas, ascende a 192 milhões de euros.

Medicamentos, hepatite e sida geram
conflitos
Nos hospitais, além da pandemia, muitas outras questões têm gerado conflitos e pedidos de
compensações financeiras ao longo dos últimos tempos.  

O Hospital de Braga abriu um litígio com o Estado por causa do “pagamento dos medicamentos para
tratamento hepatite C a partir de 2018 e de medicamentos de dispensa obrigatória em farmácia
hospitalar, prescritos a utentes beneficiários de subsistemas públicos”, enumera a UTAO.

O Hospital de Cascais, por seu lado, já originou mais quatro processos arbitrais no âmbito da PPP, para
além daqueles dois gerados pela pandemia. Um, em 2021, por causa dos “encargos incorridos com a
dispensa de medicamentos antivirais suportados e com dispensa de medicamentos a doentes inscritos
no portal hepatite C, em 2017”. Outro no mesmo ano devido à formação de médicos internos. Outros
dois deram entrada já este ano de 2022: um por cauda da dispensa de medicamentos obrigatória em
farmácia hospitalar a utentes beneficiários de subsistemas de saúde públicos e outro devido à aplicação
pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) de uma multa contratual, de
cerca de 253 mil euros, à entidade gestora pelo incumprimento das obrigações de serviço público.
Ambos estão em curso.
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Já a PPP do Hospital de Loures tem cinco processos que atingem os 31,5 milhões de euros, havendo
ainda um por quantificar o valor.  Os processos resultam de assuntos, como os encargos decorrentes
das “prestações de saúde em matéria de VIH/SIDA”, “cedência gratuita em ambulatório hospitalar de
medicamentos antipsicóticos simples”, encargos com medicamentos dispensados para tratamento da
hepatite C e divergência na avaliação do cumprimento de parâmetros de desempenho de serviço. E a
PPP do Hospital de Vila Franca de Xira originou contingências que chegam aos 28 milhões de euros, por
causa de questões como o pagamento de medicamentos para a hepatite C, diferendo dos parâmetros
de avaliação, entre outros. 

Seja no sector da saúde, seja nos restantes, perante a quantidade de casos e pedidos de ajustes a UTAO
admite que há um risco sério de se gerar encargos futuros para o sector público.
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EXECUTIVE DIGEST
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FAV: 4
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Portugal na montra do golfe europeu. Dois resorts estão entre os
100 melhores da Europa
O Campo de Golfe do Salgados e o Morgado Golf Course, do grupo NAU Hotels & Resorts,
fazem parte da lista dos 100 melhores resorts de golfe de toda a Europa, segundo a
publicação britânica ‘Today’s Golfer’.

A publicação mensal identificou neste ranking os resorts europeus que se destacam não apenas pela sua
oferta de campos de golfe, mas também pelas opções de alojamento, comodidades e envolvência que
oferecem.

O Campo de Golfe dos Salgados, tem 18 buracos e integra a oferta NAU Hotels & Resorts na Herdade
dos Salgados. Nesta nova lista, ocupa o lugar de 88º melhor destino a nível europeu para os
apaixonados deste desporto.

Já o Morgado Golf Course, também gerido pelo grupo NAU, fixou-se neste ranking no 93º lugar. Neste
caso, o campo está situado nas colinas acima de Portimão e é apoiado pelos Álamos (Golf Course).

O Morgado Golf Course, assim como o Álamos Golf Course, são dois campos que integram a unidade
Morgado Golf & Country Club, situada entre as praias de Portimão e a serra de Monchique. Ambos de 18
buracos, são complementados pela Academia de Golfe do Morgado.

Os campos de golfe do Algarve do grupo NAU Hotels & Resorts tem satisfeito os requisitos dos adeptos
mais exigentes desta modalidade e contribuem para fazer esta região um destino privilegiado para a
prática deste desporto, nomeadamente em eventos como o “Portugal Masters”, o “Algarve World Cup”
ou a “Taça das Nações”.
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JORNAL ECONÓMICO
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Mercan Properties investe 107 milhões na reabilitação de dois
hotéis em Lagos
Projeto resulta de um acordo assinado pelo grupo canadiano com a Hilton e vai permitir a
criação de cerca de 150 postos de trabalho durante a fase de construção, e cerca de 200
postos de trabalho na fase de operação.

A Mercan Properties assinou um acordo com a Hilton para a operação de dois novos hotéis em Lagos,
que vão representar um investimento de 107,8 milhões de euros, por parte do grupo canadiano, num
projeto de reabilitação urbana.

A reconstrução das unidades hoteleiras vai permitir a criação de cerca de 150 postos de trabalho durante
a fase de construção, e cerca de 200 postos de trabalho na fase de operação, estando a abertura de
portas previstas para o verão de 2024, num total de 23 mil metros quadrados (m2).

O Lagos Marina Hotel, Curio Collection by Hilton terá 180 quartos de elevado conforto, distribuídos por
quatro pisos, numa área bruta total de 14.776 m2. O Hilton Garden Inn Lagos irá dispor de 90 quartos,
27 dos quais a serem convertidos em apartamentos com kitchenette, entre os 7.505 m2 de área bruta
total.

De recordar que a parceria entre a Mercan Properties e a Hilton teve início em março deste ano com o
investimento de 23,8 milhões de euros do grupo canadiano num novo hotel no Porto, a que seguiram
mais 19 milhões numa unidade hoteleira em Matosinhos e a outros 14 milhões de euros no ‘Fontinha
Porto‘.
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JORNAL DO ALGARVE
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AUTOR • JOANA PINHEIRO

RODRIGUES

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

"O Algarve perdeu importância e nunca mais a recuperou"
Durante toda a vida lutou contra o desdém dos jornais lisboetas que ignoravam o que
aqui se passava
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JORNAL DO ALGARVE

17/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL
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PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Autarcas aprovam orçamento de 4,8 ME para 2023
Os 16 presidentes de câmara da re-gião aprovaram esta semana, em Faro, o projeto de
Orçamento da Comunidade Intermunicipal (AMAL) para 2023 de 4,8 milhões de euros,
que terá como “áreas prioritárias” o ambiente e a mobilidade
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JORNAL DO ALGARVE
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AVE: € 840

REACH: -1

Centro Expositivo da Fortaleza de Sagres já recebe visitantes
O Centro Expositivo da Fortaleza de Sagres abriu portas ao público no dia 13 de
novembro
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BARLAVENTO
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 2100

REACH: -1

Centro Expositivo vai atrair ainda mais visitantes à Fortaleza de
Sagres
Monumento ganha ainda mais motivos de interesse através da tecnologia multimédia e
reserva novo espaço para exposições temporárias
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BARLAVENTO
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FAV: 5

AVE: € 610

REACH: -1

Agenda da RTA agora é online
O T urismo do Algarve acaba de lançar um novo site (eventos.visitalgarve.pt) para
divulgar a oferta de lazer e cultural da região
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New website launched to promote Algarve events
T he new website promoting Algarve events has replaced the physical guide previously
distributed at airports and tourist offices

The new website promoting Algarve events has replaced the physical guide previously
distributed at airports and tourist offices

The Algarve tourism board (RTA) has launched a new website entitled ‘Algarve Events’, designed to
replace the physical guide ‘Guia Algarve’ which was printed every month and handed out at tourist offices,
airports and other busy areas.
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As the name suggests, the website aims to bring together key information on all of the biggest
events taking place in the Algarve as well as smaller, local events.

The website is available in Portuguese and English and will be updated in real time.

It is also expected to reduce the region’s “ecological footprint” as the printing and distribution of the
physical guide led to the consumption of around 21 tons of paper per year, RTA says.

Website visitors can search for events by category, date or municipality and add certain events to
their calendar, a wish list or even share it on social media. They can also subscribe to a weekly
newsletter which details all the highlight events.

Says RTA, the goal of a new bilingual event website is to help attract more tourists to the region all
year round at a time when the “tendency of consumption patterns shows a preference for access
to online content.”

“We want this new site to enrichen the array of touristic and cultural promotion instruments that are part
of the Algarve brand,” says RTA president João Fernandes.

The tourism chief adds that the website allows for a quick and easy management of content and can be
navigated intuitively. RTA has also made sure the website works well on mobile devices.

“This way, we hope to improve the experience of our visitors, facilitate the interaction with the
destination and increase the efficiency of communication and enjoyment of spaces and events in the
region,” Fernandes says.

Aljezur’s Sweet Potato Festival, Algarve’s International Organ Festival and the Sleeping Beauty
ballet in Faro are some of the events taking place in November which are highlighted on the new
website.

https://eventos.visitalgarve.pt/en/

By Michael Bruxo

michael.bruxo@portugalresident.com
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BARLAVENTO

17/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 610

REACH: -1

Renature Monchique vai plantar mais 75 mil árvores até março de
2023
O Renature Monchique, projeto criado em 2019 pelo GEOT A, Grupo de Estudos do
Ordenamento de T erritório e Ambiente, relança-se este mês para o quarto ano de ação
com o objetivo de continuar a reflorestar a Serra de Monchique após o incêndio ocorrido
em 2018
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JORNAL DO ALGARVE

17/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 840

REACH: -1

Projeto vai plantar mais 75 mil árvores autóctones
Mais 75 mil árvores vão ser replantadas na área afetada pelo fogo de 2018 na serra de
Monchique até março de 2023, anunciaram esta semana os promotores de um projeto
que já replantou 200 mil e apoiou 60 proprietários
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JORNAL DO ALGARVE

17/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Faro e VRSA arrecadam mais de milhão e meio
O concelho de Faro arrecadou este ano, de março a outubro, “perto de um milhão de
euros” com a taxa turística, o dobro do que se previa inicialmente, o que deixou o
presidente da autarquia “muito satisfeito”
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BARLAVENTO

17/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 610

REACH: -1

Tribunal de Contas dá visto ao investimento digital de Loulé para
o interior
O T ribunal de Contas (T C) deu visto favorável ao programa digital orientado para o
desenvolvimento económico e social do interior do concelho de Loulé
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BARLAVENTO

17/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 15

PROGRAMA • CULTURA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 610

REACH: -1

Sons D’Aquém Mar dá música antiga a Lagoa e Lagos
O Festival de Música Antiga Sons D’Aquém Mar assinala a sua terceira edição, de 26 de
novembro a 9 de dezembro, em duas cidades do Barlavento algarvio
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JORNAL DO ALGARVE

17/11/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOANA PINHEIRO

RODRIGUES

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Primeira garrafeira de vinhos da Bairrada abre no Algarve
Quatro Cravos, que produz vinhos de elevada qualidade com Denominação de Origem
Protegida (DOP) da Bairrada e de Identificação Geográfica (IG) da Beira Atlântico,
chegou ao Algarve e promete marcar a diferença com produtos premium que vão
surpreender os amantes de espumantes, tintos e brancos mais exclusivos
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HR PORTUGAL

16/11/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Especialistas debatem o futuro da comunicação para empresas,
marcas e pessoas
O Comunicatorium e a Rede do Empresário promovem no próximo dia de 30 de
Novembro, às 9h30, no Hotel Dom Pedro, em Lisboa, o debate “O futuro da
comunicação”.

O Comunicatorium e a Rede do Empresário promovem no próximo dia de 30 de Novembro, às 9h30, no
Hotel Dom Pedro, em Lisboa, o debate “O futuro da comunicação”.

As crises económicas e sociais, o avanço da tecnologia e do digital, o desafio da excelência da gestão, a
competitividade e a inovação, os talentos, servem de mote para uma conversa sobre o futuro da
comunicação para as empresas, para as marcas e para as pessoas.

Paula Mendes, directora Geral da APCE – Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa, Pedro
Pimentel, director geral da Centromarca e Pedro Ramos, presidente da APG – Associação Portuguesa de
Gestão de Pessoas, estarão à conversa com moderação de Teresa Cascais, CEO Rede do Empresário.

Após o debate haverá um open forum, a cargo de Rita Pelica, CEO & founder da ONYOU.

Registe a sua presença até ao dia 25 de Novembro aqui. A entrada é gratuita, mas sujeita ao limite da
lotação.
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