
SIC NOTÍCIAS

26/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 5970

REACH: -1

Hotelaria recupera e há um aumento de reservas para a
passagem de ano
Vários hotéis de quatro e cinco estrelas do Algarve e Alentejo estão próximos da lotação
esgotada.

Depois de dois anos de pandemia de covid-19, a hotelaria está a recuperar e este ano há um
maior número de reservas para a passagem de ano no Algarve e Alentejo.

Albufeira prepara-se para receber 2023 ao som de Rui Veloso, com um espetáculo especial de fogo de
artifício e acrobacias aéreas com paraquedistas.

Lagos vai ter um concerto dos Gift, Portimão e Olhão vão fazer um tributo aos Queen e Quarteira recebe
os Expensive Soul.

Vários hotéis de quatro e cinco estrelas estão próximos da lotação esgotada. O aumento generalizado
dos preços e taxas de juro não está a demover os turistas.

Vídeo Link
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https://sicnoticias.pt/pais/2022-12-26-Hotelaria-recupera-e-ha-um-aumento-de-reservas-para-a-passagem-de-ano-ea525813


CORREIO DA MANHÃ

27/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 11020

REACH: 66000

ENTRADA EM 2023 COM CHUVA FORTE E PERSISTENTE
T EMPO Passagem de Ano marcada por temperaturas amenas, mas com precipitação em
quase todo o Pais
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SIC

26/12/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 102470

REACH: 330000

Depois de dois anos de pandemia, a ocupação de hotéis na
passagem de ano está a recuperar em pleno
Depois de dois anos de pandemia, a ocupação de hotéis na passagem de ano está a
recuperar em pleno

Depois de dois anos de pandemia, a ocupação de hotéis na passagem de ano está a recuperar em pleno
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CNN PORTUGAL

27/12/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOVO DIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 174493

REACH: -1

Portugueses fazem reservas em hotéis pelo país
Portugueses fazem reservas em hotéis pelo país

Portugueses fazem reservas em hotéis pelo país
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HR PORTUGAL

26/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 14990

Quer trabalhar em hotelaria? Estas vão ser as funções mais
procuradas para o ano
A empresa de recrutamento Michael Page lançou o estudo anual sobre a evolução das
principais tendências de recrutamento para o próximo ano para quadros executivos, em
empresas de grande dimensão. O  estudo mostra que em 2022, observou-se a retoma na
área de Hotelaria e do T urismo, com um crescimento gradual ao longo do ano e recordes
de facturação em alguns momentos face a 2019, com perspectivas de evolução em 2023.

A empresa de recrutamento Michael Page lançou o estudo anual sobre a evolução das principais
tendências de recrutamento para o próximo ano para quadros executivos, em empresas de grande
dimensão. O estudo mostra que em 2022, observou-se a retoma na área de Hotelaria e do Turismo,
com um crescimento gradual ao longo do ano e recordes de facturação em alguns momentos face a
2019, com perspectivas de evolução em 2023.

Os projectos de investimento foram retomados, com um aumento do investimento internacional em
Portugal, sobretudo na área de hotelaria e alojamento local, com destaque para os investimentos
particulares e cadeias mais pequenas que viram um enorme potencial para o desenvolvimento dos seus
negócios. Neste contexto, os salários tornaram-se mais competitivos, há uma maior capacidade para a
captação de candidatos, num mercado onde a oferta é consideravelmente maior que os profissionais
disponíveis.

A dificuldade no recrutamento de perfis para o sector da hotelaria e turismo, acentuou-se ainda mais em
2022, contribuindo para um ligeiro aumento salarial neste setor e foco na implementação de outras
medidas com benefícios para os colaboradores, como folgas fixas ou juntas, fins-de-semana livres por
mês, seguro de saúde, subsídio de alimentação, entre outros.

Como referência salarial, um director-geral de Operações pode auferir até 110 mil euros e um director de
Hotel até 90 mil euros, ambos na zona de Lisboa.
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IMPALA NEWS

26/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 39442

Os 4 avanços científicos esperados para 2023
O ano de 2023 pode ser histórico no que diz respeito a avanços científicos.

O ano está a chegar ao fim e há muita expectativa sobre as novidades que 2023 poderá trazer. Desde
viagens tripuladas à lua a medicamentos inovadores, são estes os avanços esperados no campo da
ciência segundo a BBC.

As vacinas mRNA tornaram-se célebres (e decisivas) na luta contra a covid-19. Agora, estão a ser
desenvolvidas vários tipos de vacinas com a mesma tecnologia. Em causa estão imunizantes para
a malária, tuberculose, herpes genital, HIV, fibrose quística, vários tipos de cancro e doenças
pulmonares. A farmacêutica BioNTech tem como objetivo iniciar os primeiros testes em humanos da
vacina contra a malária e a tuberculose. A Moderna prepara-se para iniciar os testes mas para o herpes
genital e herpes zoster.

As imagens do universo obtidas pelo telescópio Espacial James Webb podem ser apenas o pontapé de
saída neste campo. A ambição é que continue a fazer descobertas nos próximos largos anos. A Agência
Espacial Europeia planeia lançar o telescópio Euclides já no próximo ano. Este irá permanecer em órbita
solar até 2029 para desenhar um mapa 3D do universo. Mas não é tudo. A Agência de Exploração
Aeroespacial do Japão está a trabalhar numa missão que detectará a radiação de raios-X de estrelas e
galáxias distantes. No Chile, o telescópio Vera C. Rubin tem capacidade para registar todo o céu visto do
hemisfério sul em apenas três dias e está pronto já em julho.

Para ler depois Cinco tendências tecnológicas para 2023 Com a revolução 4.0 em marcha, a transição
digital é essencial nas diferentes áreas tecnológicas. (… continue a ler aqui)
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RECORD

27/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 23

PROGRAMA • MODALIDADES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3600

REACH: 19438

Governo nada diz sobre Portimão
Segundo o portal “Grand Prix', só falta o anúncio para oficializar a cidade no Mundial de
2023
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SUL INFORMAÇÃO

27/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Jantares de gala e animação: assim será a Passagem de Ano
nestes hotéis algarvios
Há opções para toda a família

Do Hotel Algarve Casino aos vários Tivolis, a hotelaria algarvia tem tudo preparado para a Passagem de
Ano, com programas variados.

Há jantares de gala, animação, menus de degustação e outros pensados para toda a família. Se preferir,
pode ainda escolher as opções com estadia incluída.

No Hotel Algarve Casino, em Portimão, o programa inclui alojamento e jantar. O jantar, que decorre no
Salão Aladino, no Casino, contará com grupos “Full house Band” e “Ganda Banda” para animar a festa. O
preço é 165 euros por pessoa.

Já no hotel, o Salão Amendoeiras estará preparado para uma festa também com música ao vivo. O
jantar estará disponível por 145 euros por pessoa, e por 72,5 euros por criança, dos 3 aos 12 anos,
sendo gratuito até aos 2 anos.
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O NAU São Rafael Atlântico, em Albufeira, apresenta um pacote que inclui alojamento na noite de 31 de
Dezembro, jantar de gala e animação.

Com início às 19h00, ao Cocktail de boas-vindas segue-se o jantar às 19h45, com opções de menu
standard, vegan ou infantil (para crianças até aos 6 anos).

Este jantar contempla música ao vivo, a cargo da ‘Orquestra Humana’, com diferentes momentos
musicais ao longo da refeição.

Antes da meia-noite, às 23h45, os clientes são convidados a observar o fogo de artifício no Bar
Panorâmico do São Rafael Atlântico.

À 1h00 é servida a ceia, e até às 2h00 os clientes vão contar com Bar Aberto, com a mesma seleção de
bebidas do jantar e espumante.

O pacote de Réveillon do hotel NAU São Rafael Atlântico está disponível a partir de 215 euros por
pessoa.

O jantar de Gala Standard inclui, para começar, espargos, presunto de porco preto, ovo, queijo creme e
trufa, chutney de aipo e especiarias e espetada de camarão com ketchup de pimentos BBQ e cebola frita.

A entrada é tartelete de abóbora e queijo de cabra curado com maçã, pinhões e coentros. O prato de
marisco é composto por um pastel de sapateira, robalo e azeitona e o de peixe inclui bacalhau com
açorda do mar e abóbora. O tira gostos é um sorvete de maçã e limão com medronho, laranja,
amêndoa e mel.

Segue-se o prato de carne: leitão à moda da Bairrada, gnocchi de castanhas e emulsão de laranja. Por
fim, a sobremesa conta com laranja, amêndoa e mel.

Para quem opta pelo jantar de gala vegan, há chutney de aipo e crudités, sopa de lentilhas e cogumelos,
risotto de leite de coco e abóbora manteiga, tempeh soba noodles, edamame, espargos e brócolos com
pesto, gaspacho de coco, lima e cardamomo com lâmina de abacaxi, caril Thai de grão, batata-doce e
espinafres, e, por fim, laranja, amêndoa e medronho.

As reservas podem ser feitas através do contacto 213 007 009 ou em bookings@nauhotels.com.

O restaurante Clubhouse, no Palmares Ocean Living & Golf, no concelho de Lagos, frente à Ria de Alvor,
apresenta para a noite de Passagem de Ano festa com DJ, ceia tardia,  espumante e passas para a
entrada no novo ano.

Antes, a noite começa com um cocktail e som ambiente de saxofone. Já a carta apresenta opções que
vão desde as Ostras, Blini de Salmão, Tártaro de atum e Escabeche de codorniz como primeiros pratos.
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Por 230 euros por pessoa, o jantar, com harmonização de vinhos, inclui lavagante, citrinos e caviar
oscietra, santola, funcho, robalo, mexilhão, novilho, acafrão e cogumelos Silvestres.

Chocolate, Maracujá e Avelãs são as opções de sobremesa.

No dia 1, o almoço pode ser degustado no Palmares Beach House Hotel, onde será apresentado
presunto serrano, ostras ao natural, rissol de Leitão e Salada Waldorf com peito fumado e nozes. O
Arroz de peixe e gambas e o Carré de borrego com batata rosti, terrina de legumes assados e molho
menta são os pratos principais. Para sobremesa, conta com uma tarte crumble de maça, frutos secos e
gelado de baunilha.

As reservas podem ser feitas através do e-mail reception@palmaresresort.com.

Para a Passagem de Ano, o resort de luxo Quinta do Lago apresenta um programa em quatro dos 14
restaurantes do grupo.

No Bovino Steakhouse, onde haverá música ao vivo, a noite começa com um amuse bouche de
melancia marinada, abacate e coco, seguindo-se uma frisella tostada, camarão tigre panado ou tártaro
de wagyu.

Para prato principal, não faltará a especialidade da casa: as carnes. As alternativas vão desde o lombo de
novilho maturado ao tomahawk maturado. Se preferir peixe, há filete de cantaril recheado. A sobremesa
é eton mess, arroz doce ou tarte de maçã.

Na Casa Velha, o restaurante fine dining recomendado pelo Guia Michelin, o menu começa com Gamba
Violeta com caldo de coentros, pata negra, caviar limão, cerejas, plâncton marinho e ainda king krab
com caviar imperial, camarinha, abacate, plantas das salinas e yuzu.

Seguem-se os pratos principais, onde está incluído pregado, acompanhado com salsifis assados e
couscous de couve-flor, o Ovo Bio com creme de cepes, foie gras, aipo fumado, molho de bacon e
cebola doce e o lombo rubia gallega com pastinaca, trufa de alba, romanesco e molho de vinho do Porto.
A refeição termina com o granizado de citrinos e um bolo de chocolate jivara 70% de cacau.

Também no Dano’s, o sports bar do resort, há música, comida e diversão. O menu é composto, às
entradas, por takati de atum, risoto cremoso de cogumelos e abóbora. Para pratos principais há bife do
lombo, filete de robalo ou tofu marinado. A sobremesa é tartelete de chocolate.

Por fim, a Casa do Lago apresenta um jantar em frente ao lago, cujo menu é composto por peixe e
marisco da região, acompanhado com ingredientes sazonais. As opções incluem camarão tigre grelhado,
tártaro de atum, vieiras selvagens grelhadas, filete de robalo bife do lombo. Para terminar, há pannacotta
de flor de laranjeira, tarte de chocolate negro e gelado de caramelo salgado.

À meia noite, haverá ainda um espetáculo de fogo artifício junto ao lago.
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Para a noite de 31 de Dezembro, está reservado no Tivoli Carvoeiro um cocktail de boas-vindas no lobby
do hotel, a partir das 19h30, ao som de DJ e saxofone.

O The One Restaurant oferece um menu composto por cinco pratos e pairing de vinhos, que inclui
salmonete com funcho e caviar ou lombo de novilho maturado acompanhado de legumes e trufa negra.

Às 00h00 será preparado um brinde com fogo de artifício. A festa continua na sala Almansor onde será
ainda servida uma ceia. Este programa custa 200 euros por pessoa.

Em alternativa, e pensada para toda a família, está planeada uma Gala de Réveillon na sala Almansor,
que também contará com cocktail de boas-vindas no lobby do hotel, a partir das 19h30, e performance
de um DJ e saxofone. O menu é composto por cinco pratos, onde se destaca o carabineiro crocante
com puré de tupinambo e lima.

Este menu será acompanhado com um pairing de vinhos e concerto de Jazz ao vivo com tributo a
Michael Bublé, seguindo-se uma festa com bar aberto e ceia.

O programa está disponível por 250 euros por pessoa, sendo que as crianças entre os 6 e os 12 anos
têm 50% de desconto.

Para o primeiro dia de 2023 a sugestão é um brunch buffet no restaurante Med, com show cooking e
seleção de bebidas incluída, por 40 por pessoa. As crianças pagam 20.

Em Lagos, quem decidir passar o ano no hotel Tivoli, poderá contar com um menu exclusivo com duas
entradas (lavagante azul, camarão black tiger, caviar oscietra e creme de carabineiro), prato de peixe
(pargo legítimo com mil folhas de batata), prato de carne (bife wellington com batata violeta e legumes)
e sobremesa.

Como habitual, à 1h00 será servida a ceia, acompanhada por uma seleção de vinhos portugueses.

O menu cista 140 euros por pessoa com bebidas incluídas.

Para dar as boas-vindas a 2023, será servido um brunch a partir das 11h00, composto por sugestões
que vão desde as saladas aos pratos quentes, por 25 euros por pessoa.

Para terminar em grande primeiro dia de 2023, há um jantar buffet de Ano Novo com pratos frios e
quentes e sobremesas variadas por 28 euros por pessoa, bebidas não incluídas.

O Tivoli Marina Portimão apresenta um cocktail de boas-vindas e amuse-bouche para abrir a festa, com
duas entradas (vieira braseada e carpaccio de polvo), prato de peixe (corvina a baixa temperatura com
molho de champanhe), prato de carne (lombo de novilho com gratin de batata), bebidas e um completo
buffet de sobremesas.

À meia-noite, festeja-se a chegada de 2023 com champanhe, e prolonga-se o serão com uma Ceia de
Ano Novo, servida à 1h00.

O preço é 140 euros para adultos e 70 euros para crianças entre os 3 e os 11 anos.
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Para celebrar a última noite do ano, o VidaMar Resort Hotel, na Guia, propõe um pacote que inclui duas
noites de alojamento em quarto duplo, jantar de gala e pequeno-almoço com horário alargado até ao
meio-dia, no dia 1 de Janeiro, a partir de 539 euros por pessoa.

Para a celebração da passagem de ano, o Vila Vita Parc apresenta várias opções. Cada restaurante terá
um menu próprio, embora o destaque vá para a Grande Gala de Réveillon, 375 euros, com animação e
entretenimento durante o jantar.

O programa fica completo com o espetáculo de fogo de artifício nos jardins do resort e dança pela noite
fora no V Club Disco. A pré-reserva de mesa é possível para máximo de cinco pessoas, com uma garrafa
de Dom Pérignon incluída (365 euros).

Já em 2023, o primeiro dia do ano pode ser apreciado com o habitual Brunch de Ano Novo, no
Clubhouse, com música ao vivo (110 euros).

As reservas para alojamento começam nos 220 euros por noite, com pequeno-almoço.
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JORNAL DO ALGARVE

21/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: -1

AMAL faz balanço do ano e traça prioridades para 2023
A Sessão Ordinária da Assembleia Intermunicipal decorreu esta semana, no município de
Loulé. Foram aprovados os principais documentos de gestão da Comunidade
Intermunicipal do Algarve (AMAL) e três Moções dos Grupos Intermunicipais do PSD e PS.

A Sessão Ordinária da Assembleia Intermunicipal decorreu esta semana, no município de Loulé.
Foram aprovados os principais documentos de gestão da Comunidade Intermunicipal do
Algarve (AMAL) e três Moções dos Grupos Intermunicipais do PSD e PS.

Dos 58 membros da Assembleia Intermunicipal, participaram na reunião, realizada no dia 19, no
Cineteatro Louletano, 47 deputados das várias forças políticas representadas nas 16 assembleias
municipais do Algarve.

Desde que foi instalada, a Assembleia Intermunicipal já realizou sessões em quatro municípios da região
(Faro, Lagoa, Vila Real de Santo António e Loulé), no âmbito do roteiro da Assembleia Intermunicipal em
Movimento.

No decorrer da Sessão, os deputados ficaram a conhecer a proposta para a implementação de uma taxa
turística na região no valor de dois euros, que já tinha sido apresentada em reunião do Conselho
Intermunicipal da AMAL, no passado mês de novembro, e que está, neste momento, em análise.

Para debater a implementação da proposta, a reunião da Assembleia contou com a participação do
presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, do presidente da Associação dos
Industriais Hoteleiros e Similares do Algarve (AIHSA), Daniel do Adro, e do presidente da Associação de
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Hélder Martins.

A proposta, já conhecida, prevê a implementação da taxa em todos os concelhos da região e para todas
as tipologias turísticas, assim como uma discriminação positiva na época baixa (a ser cobrado metade
do valor proposto). Para além disso, a proposta prevê que uma parte das receitas venha a ser aplicada
em cada município e a outra parte reverta para a criação de um “fundo regional” para promoção e
animação turística. O modelo a implementar irá ser decidido por uma Comissão formada por
representantes da AMAL, RTA, ATA, AIHSA e AHETA.

Para além da discussão em torno da taxa turística, foi aprovada uma moção do PSD, intitulada “Preço
das portagens no Algarve viola a lei”, a moção do PS “Garantir água é garantir o nosso futuro” e uma
segunda moção do PS “Hospital Central do Algarve é preciso avançar”.

Foram, também, discutidas e votadas duas moções apresentadas pelo Grupo Intermunicipal da CDU: a
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moção “Pelo direito à saúde. Atrair e fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Combater o
assalto dos grupos privados de saúde” e uma outra “Pelo fim das portagens na Via do Infante”, ambas
rejeitadas.

Durante a Assembleia foram ainda aprovados os principais documentos de gestão da Comunidade
Intermunicipal do Algarve para o próximo ano, entre os quais as Grandes Opções do Plano e o
Orçamento para 2023.

O presidente da AMAL, António Pina, prestou igualmente alguns esclarecimentos sobre as áreas de
trabalho mais relevantes para o próximo ano, nomeadamente a Mobilidade/Transportes, Eficiência
Hídrica, Eficiência Energética, Ordenamento do Território e Ambiente/Alterações Climáticas.

As reuniões da Assembleia Intermunicipal da AMAL acontecem duas vezes por ano, tendo a próxima
ficado agendada para abril de 2023, no município de Lagos.

(Link)
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A VOZ DO @LGARVE

24/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Algarve pondera criar fundo de promoção capitalizado por taxa
turística - AMAL
Os municípios e as entidades do turismo no Algarve consideram criar um fundo para a
promoção do setor, capitalizado por 10% das receitas anuais da taxa turística prevista
para 2023, disse ontem à Lusa o presidente da Comunidade Intermunicipal.

“Trata-se de um fundo para promover o território turístico no seu conjunto, que sirva para a captação de
novas rotas áreas e promoção dos grandes eventos internacionais, como a Fórmula 1”, adiantou à Lusa
António Miguel Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).

A medida, a par de um valor proposto de dois euros a cobrar e que seja comum à região, está a ser
analisada pelos 16 municípios do distrito de Faro que integram a AMAL e resulta do conjunto de
propostas apresentadas pela Região de Turismo do Algarve (RTA) e associações do Turismo (ATA), dos
Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) e dos Industriais Hoteleiros e Similares do
Algarve (AIHSA).

De acordo com António Miguel Pina, as organizações do setor turístico propõem que o fundo seja
financiado através da comparticipação de 10% da taxa cobrada pelos municípios e gerido em parceria
com a Região de Turismo do Algarve e as associações empresariais.

“É uma das medidas que estamos a analisar a par de outras que nos foram apresentadas, como a
definição de valores máximos e mínimos a cobrar pela taxa turística consoante os períodos de épocas
alta e baixa, isenções para jovens, famílias e estadias prolongadas”, notou.

Segundo o presidente da AMAL, a decisão de aplicar a taxa e da capitalização do fundo cabe agora a
cada um dos municípios, “já que as medidas terão de ser submetidas, analisadas e aprovadas nas
respetivas assembleias municipais”.

António Miguel Pina, que é também presidente da Câmara de Olhão, adiantou que enquanto autarca vai
“defender a criação do fundo e os 10% para o seu financiamento”.

“Como responsável de Olhão irei defender na Assembleia Municipal a medida”, assegurou.

O responsável disse ainda que a AMAL pretende que a taxa turística tenha três princípios: um valor igual
para toda a região, a sua criação em articulação com o setor turístico e a importância de serem
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“solidários” e criarem o fundo regional “para vender o produto Algarve e não individualizado de cada
território”.

A aplicação da taxa turística no Algarve foi decidida pelo conselho diretivo da AMAL em 2019, mas a
maioria dos municípios decidiu pela sua suspensão ou não aplicação devido à pandemia de covid-19, não
tendo sido considerado, na altura, um valor comum a todo o território.

A atual proposta, em análise, prevê a cobrança de dois euros por dormida nos concelhos da região, valor
que é reduzido para metade durante a época baixa do turismo.
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EXPRESO

21/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • INTERNACIONAL

PROGRAMA • INTERNACIONAL

PAÍS • ESPANHA

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 750

REACH: -1

El Algarve se postula a los turistas para escapar del duro invierno
Bajo el lema Algarve: una energía diferente. Lo único que debes gastar, esta nueva
iniciativa estará vigente en redes sociales este diciembre, apuntando a mercados como
Reino Unido, Holanda, Alemania y España.

 

Bajo el lema Algarve: una energía diferente. Lo único que debes gastar, esta nueva iniciativa estará
vigente en redes sociales este diciembre, apuntando a mercados como Reino Unido, Holanda, Alemania y
España. 

La Associação Empresarial da Região do Algarve ha lanzado la iniciativa promocional con ‘el objetivo de
atraer turistas internacionales a la región durante la temporada baja, animándolos a aprovechar el clima
templado y la diversidad de actividades al aire libre que el destino ofertas’.

La campaña promocional persigue posicionar el Algarve como ‘el destino elegido por todos aquellos que
quieren escapar del frío y del alto coste energético que se prevé’. 

Para João Fernandes, presidente de Turismo do Algarve, ‘con esta campaña queremos mostrar el
Algarve como una alternativa atractiva para aquellos que quieren escapar del duro invierno y del aumento
de la factura energética que ya se empieza a sentir en toda Europa. El sol y el clima templado que ofrece
el destino durante todo el año y la diversidad de actividades al aire libre que se pueden realizar son
argumentos de peso para convencer a todos aquellos que quieran apostar por su bienestar y comodidad
y pasar un invierno tranquilo’.

Expreso. Redacción. J.R

(Link)
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ALVORADA

26/12/2022
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ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Aspiring Geoparque Oeste lança segunda edição, gratuita, do
curso de geoguias
A segunda edição do curso de geoguias do ‘aspiring’ Geoparque Oeste arranca a 3 de
Fevereiro e destaca-se da anterior por ser totalmente gratuita, oferecer mais horas de
formação aos participantes e integrar o programa ‘Formação + Próxima’ do T urismo de
Portugal. Segundo refere em comunicado envi...

A segunda edição do curso de geoguias do ‘aspiring’ Geoparque Oeste arranca a 3 de Fevereiro e
destaca-se da anterior por ser totalmente gratuita, oferecer mais horas de formação aos participantes e
integrar o programa ‘Formação + Próxima’ do Turismo de Portugal.

Segundo refere em comunicado enviado ao ALVORADA pelo aGO, a nova formação que é realizada em
parceria com EHTO – Escola de Hotelaria e Turismo do Oeste (Caldas da Rainha) e a empresa caldense
Intertidal Natureza & Aventura, tem como objectivo geral habilitar os formandos de conhecimentos e
técnicas específicas que lhes permitam exercer a actividade de geoguias no território dos seis concelhos
que integram o aspirante a Geoparque Mundial da UNESCO: Lourinhã, Bombarral, Cadaval, Caldas da
Rainha, Peniche e Torres Vedras.

No final deste curso, os formandos estarão habilitados a desenvolver percursos e programas a realizar
no território do aGO, a organizar actividades diversificadas ajustadas aos objectivos e aos destinatários,
utilizando estratégias, os respectivos requisitos humanos e materiais necessários à sua implementação e
a reconhecer a importância da qualidade das informações fornecidas na satisfação do cliente. “O
programa ‘Formação + Próxima’, desenvolvido pelo Turismo de Portugal, visa elevar a qualificação dos
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trabalhadores do setor do turismo. Este programa tem como principais parceiros os municípios, enquato
agentes mais próximos da realidade local e mobilizadores da mudança estratégica que pretendem
alcançar nos territórios em que se inserem’, refere o comunicado.

O curso de geoguias do aspiring Geoparque Oeste destina-se a empresas de animação turística,
profissionais do sector e todos aqueles que se interessem pelo território. Tem a duração de 50 horas,
mais dez que a edição anterior, decorrerá em regime misto e será dividido em oito módulos: ‘Imagem
pessoal e comunicação com o visitante’ (1h30); ‘Código de conduta e boas práticas no aspiring
Geoparque Oeste’ (1h30); ‘O catálogo de programas turísticos do aspiring Geoparque Oeste’ (3h00); ‘O
património natural e cultural do aspiring Geoparque Oeste’ (6h00); ‘Plataforma de gestão de percursos
pedestres (1h30); ‘Segurança e socorro’ (3h00); Visita de campo’ 28h00); e ‘Desenvolvimento de
Programa Turístico’ (5h30).

As inscrições devem ser feitas através da página oficial da Academia Digital do Turismo de Portugal,
podendo ser obtidas mais informações em www.geoparqueoeste.com, através do endereço electrónico
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar. ou
pelo WhatsApp 928 114 300.

Texto: ALVORADA.
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TSF ONLINE

26/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 40244

China acaba com quarentenas obrigatórias para entrar no país a
partir de janeiro
Apenas será exigido um teste negativo com menos de 48 horas para entrar na China.

A China vai acabar com a obrigatoriedade de quarentena para viajantes oriundos do exterior a partir de 8
de janeiro, anunciaram esta segunda-feira as autoridades chinesas, após o levantamento, este mês, da
maioria das medidas anti-Covid-19 em vigor desde 2020.

A partir do próximo mês, será apenas exigido um teste negativo com menos de 48 horas para entrar no
território chinês, com os passageiros a não precisarem de solicitar um código verde de saúde antes de
sua viagem à China, indicou, em comunicado, a Comissão da Saúde, que possui as funções de um
ministério.

De acordo com as autoridades sanitárias chinesas, e num novo passo no desmantelamento da política
de "Covid zero", a Covid-19 deixará ser considerada uma doença de categoria A, o nível máximo de
perigo e cuja contenção implica as medidas mais severas, para ser catalogada como categoria B, que
implica um controlo menos exigente.

Desta forma, a Comissão de Saúde informou que já não considera a Covid-19 como uma "pneumonia",
mas como uma doença "contagiosa" menos perigosa.

A China é a única grande economia que continuava a impor quarentenas à chegada ao seu território, que
designadamente penalizavam o turismo, mesmo que a sua duração tenha sido reduzida nos últimos
meses.

Atualmente implicava cinco dias num hotel, seguidos de outros três dias de observação.

Em junho, a China tinha já reduzido em metade a duração da quarentena obrigatória para os viajantes
que se deslocassem ao país. Na altura, foi reduzida de 21 dias para 10 dias.

As fronteiras do país permanecem no entanto quase totalmente encerradas desde o início de 2020.
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Desde há cerca de três anos que a China deixou de emitir vistos turísticos, com as ligações aéreas
internacionais a registaram uma forte redução.

A Covid-19 é provocada pelo vírus SARS-CoV-2, que foi detetado pela primeira vez na cidade de Wuhan,
no centro da China, no final de 2019.

No início de dezembro, as autoridades chinesas retiraram grande parte das medidas draconianas que
constituíam a sua estratégia de tolerância zero contra a covid-19, alegando que na atual "nova situação"
o vírus causa menos mortes.
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EXPRESSO
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FAV: 0

AVE: € 0
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Covid-19: chineses festejam fim das restrições nas redes sociais
A partir de janeiro, apenas um teste negativo com menos de 48 horas será necessário
para entrar na China

Os chineses reagiram, nas redes sociais, com entusiasmo ao fim das restrições que mantiveram o país
isolado do mundo exterior desde março de 2020, noticiou a agência France-Presse (AFP).

As autoridades puseram termo à maioria das medidas contra a covid-19 sem aviso prévio em 7 de
dezembro, no meio de crescente exasperação pública e de enorme impacto na economia.

O último vestígio da política "zero covid", a quarentena obrigatória para quem chega ao país oriundo do
estrangeiro, vai ser abolida a partir de 8 de janeiro, anunciou Pequim na segunda-feira à noite.

"Acabou... a primavera está a chegar", reagiu um utilizador entusiasmado, num comentários mais
aplaudidos no Weibo, o equivalente chinês da rede social Twitter.

"Estou a preparar-me para a minha viagem ao estrangeiro", escreveu outro utilizador, enquanto um
terceiro comentou: "espero que o preço do bilhete de regresso não volte a subir".

As buscas 'on-line' de voos para o estrangeiro dispararam assim que o anúncio foi conhecido, de acordo
com os meios de comunicação social estatais.

O 'site' de viagens Tongcheng registou um salto de 850% nas pesquisas e um aumento de dez vezes
nos pedidos de visto.

Por seu lado, a agência Trip.com relatou que, meia hora depois do anúncio, o volume de pesquisas de
destinos fora da China continental aumentou dez vezes em relação ao ano anterior. Macau, Hong Kong,
Japão, Tailândia e Coreia do Sul encontravam-se entre os destinos mais procurados.

A decisão de abolir as quarentenas à chegada significa o fim da rígida política "zero covid" que durante
quase três anos impôs testes generalizados, confinamentos sem aviso prévio e longas quarentenas
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obrigatórias nos centros que abalaram a segunda maior economia do mundo.

"É um alívio", disse o diretor-geral da Câmara de Comércio sino-britânica da China Tom Simpson. A
medida "termina três anos de perturbação muito significativa".

No entanto, Simpson anteviu uma "recuperação gradual", à medida que as companhias aéreas
aumentam lentamente os voos e as companhias afinam as estratégias na China para 2023.

No entanto, o anúncio é "muito, muito bem-vindo", disse Simpson à AFP.

A partir do próximo mês, apenas um teste negativo com menos de 48 horas será necessário para entrar
na China, anunciou a Comissão de Saúde do país, na segunda-feira à noite.

No entanto, algumas restrições permanecem em vigor, como a manutenção da suspensão, em grande
parte, da emissão de vistos turísticos e de estudantes estrangeiros.

Contudo, com a maior parte das restrições sanitárias levantadas, a China está a registar um surto de
covid-19.

A vaga de inverno está a acontecer a alguns dias do Ano Novo e a algumas semanas do Ano Novo
Lunar, no final de janeiro, quando milhões de pessoas vão viajar para visitar familiares, naquela que é
conhecida como a maior migração humana.

No domingo, a China anunciou que ia deixar de publicar números sobre os casos de covid-19, perante
críticas por estarem completamente desfasados da atual situação epidémica.

Os hospitais e os crematórios de todo o país estão a transbordar de doentes e vítimas da doença, e
estudos ocidentais estimaram que até um milhão de pessoas poderão morrer nos próximos meses.

As grandes cidades lutam agora com a escassez de medicamentos antipiréticos, enquanto as instalações
médicas de emergência estão a receber um um afluxo de doentes idosos não vacinados.

Pequim insistiu que o país está pronto para resistir à vaga e que o público deve assumir o comando.

"Precisamos que o público se proteja devidamente e continue a cooperar com medidas adequadas de
prevenção e controlo" da covid, disse o epidemiologista Liang Wannian, que aconselha as autoridades
sanitárias, citado pela agência de notícias oficial chinesa Xinhua.
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AVE: € 0

REACH: 27000

Ucrânia: Putin aprova concessão de passaportes a habitantes de
regiões anexadas
O Presidente russo, Vladimir Putin, aprovou hoje a concessão de passaportes aos
habitantes das quatro regiões ucranianas anexadas pela Rússia: Donetsk, Lugansk,
Kherson e Zaporijia

De acordo com a agência estatal russa TASS, citada pela agência espanhola EFE, o decreto presidencial
inclui o regulamento para o pedido e concessão de documentos de identidade russos a todos os que
renunciem a cidadania ucraniana. Tal inclui menores de 14 anos, que podem tornar-se automaticamente
cidadãos russos.

O passaporte não será concedido em casos em que o habitante de uma das quatro regiões anexadas se
negue a jurar lealdade à Rússia.

De acordo com o decreto, os requerentes deverão receber o passaporte em mãos, num prazo que não
exceda os dez dias desde que remetem a documentação necessária.

Em setembro, o Presidente russo anunciou a anexação de quatro regiões ucranianas (Donetsk, Lugansk,
Zaporijia e Kherson), depois de se terem realizado ‘referendos’ locais denunciados como fictícios por Kiev
e pela comunidade internacional.

O exército russo não controla a totalidade de nenhum destes territórios. Atualmente, a Rússia controla
quase todo o território de Lugansk, grande parte de Zaporijia, mais de dois terços de Kherson e pouco
mais de metade de Donetsk.

Com a anexação destas quatro regiões, a Rússia conta agora com 89 entidades federais, embora
Donetsk e Lugansk (no leste ucraniano) sejam consideradas repúblicas, e Kherson e Zaporijia (no sul da
Ucrânia) apenas regiões.

As alterações à Constituição russa, introduzidas em 2020, impedem a entrega a um país estrangeiro de
territórios que pertencem ao Estado russo.

Tal inclui territórios como a península ucraniana da Crimeia, as quatro regiões anexadas e as ilhas Kuriles,
reivindicadas pelo Japão.
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A Ucrânia garante que o Kremlin (Presidência russa) prepara uma grande ofensiva, com o intuito de
conquistar a totalidade das quatro regiões anexadas, enquanto o Ocidente desconfia que Moscovo
pretende ocupar novos territórios no país vizinho.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro pela Rússia na Ucrânia causou já a fuga de mais de 14
milhões de pessoas — 6,5 milhões de deslocados internos e mais de 7,8 milhões para países europeus –,
de acordo com os mais recentes dados da ONU, que classifica esta crise de refugiados como a pior na
Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Neste momento, 17,7 milhões de ucranianos precisam de ajuda humanitária e 9,3 milhões necessitam
de ajuda alimentar e alojamento.

A invasão russa — justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de “desnazificar” e
desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia — foi condenada pela generalidade da comunidade
internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de
sanções políticas e económicas.

JRS // SCA
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JORNAL DE NOTÍCIAS

27/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO VASCONCELOS E

SOUSA

FAV: 3

AVE: € 6330

REACH: 35000

Ex-gestora devolverá indemnização "de imediato" caso seja ilegal
Alexandra Reis, agora no Governo, recebeu meio milhão de euros para sair da TAP.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

27/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • ÚLTIMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 4800

REACH: 3700

Marcelo insiste e exige esclarecimentos sobre indemnização de
Alexandra Reis
A secretária de Estado do T esouro saiu da administração da T AP em fevereiro após
renunciar ao cargo.
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FUGAS
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AVE: € 4065

REACH: 430

EasyJet abre 15 novas rotas a partir de Lisboa no próximo Verão
A easyJet vai lançar 15 novas rotas a partir de Lisboa no próximo Verão e reforçar a
capacidade de sete ligações.

A easyJet anunciou a abertura de 15 novas rotas a partir de Lisboa no Verão do próximo ano, assim
como o reforço da capacidade noutros sete trajectos, "o que resulta num aumento de cerca de um
milhão de lugares disponíveis", lê-se em comunicado de imprensa.

A companhia aérea de baixo custo passa, assim, a contar com 34 ligações de/para o aeroporto
Humberto Delgado, aumentando a sua operação em 54% face ao Verão de 2022.

As novas rotas incluem Ibiza, Palma de Maiorca, Menorca (Espanha) e Bastia (França), tornando-se a
"primeira companhia aérea a oferecer voos directos" entre Lisboa e os dois últimos destinos, sublinha o
director para Portugal, José Lopes, na mesma nota.

Já no início do mês de Dezembro, a easyJet tinha anunciado três novas rotas, estas a estrearem na
Primavera: Lisboa-Praga, Porto-Glasgow e Funchal-Paris.

“O lançamento das novas rotas e o reforço da capacidade de vários destinos para o próximo Verão
insere-se, ainda, na sequência dos 18 ‘slots’ [faixas horárias para descolar e aterrar] diários que a
Comissão Europeia cedeu à easyJet no aeroporto de Lisboa”, das quais a TAP foi obrigada a abdicar,
acrescenta a companhia.

Ainda na sequência daquela decisão, a transportadora aérea passou a operar no Terminal 1 do aeroporto
de Lisboa, onde antes estava no Terminal 2, destinado, sobretudo, às transportadoras de baixo custo.
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JORNAL ECONÓMICO
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TIPO • ONLINE
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FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 87000

E quando nem tudo corre bem com as compras de Natal?
Reclame
Pode reclamar diretamente à entidade que vendeu o produto ou prestou o serviço, pode
escrever a sua reclamação no livro de reclamações (obrigatório em todos os
estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços) e pode contar com o Gabinete de
Apoio ao Consumidor – GAC - da DECO.

Todos os anos, após as Festas, a DECO recebe centenas de denúncias de consumidores que
enfrentaram conflitos de consumo. As reclamações da época incidem, maioritariamente, sobre as trocas
de presentes, a garantia dos bens móveis (igualmente recebidos como presentes), as viagens de avião,
as promoções (ou melhor, as falsas promoções) e ainda a compra de supostos presentes pela net que
nunca chegaram ao consumidor.

Desde logo é fundamental que o consumidor saiba que deve manifestar a sua denúncia. Ou seja, deve
reclamar formalmente, deve solicitar todos os esclarecimentos que considere essenciais, deve pedir
informação e apoio jurídico para mediar o seu conflito. Ficar conformado com as desventuras natalícias
está exatamente nas antípodas do exercício dos direitos do consumidor.

Pode reclamar diretamente à entidade que vendeu o produto ou prestou o serviço, pode escrever a sua
reclamação no livro de reclamações (obrigatório em todos os estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços) e pode contar com o Gabinete de Apoio ao Consumidor – GAC – da DECO.

Este gabinete presta informação jurídica presencial sobre as questões de consumo, de forma acessível a
todos os consumidores, apoiando-os na apresentação de reclamações perante as empresas, realizando
a mediação dos conflitos de consumo com as entidades reclamadas, ou seja, procuramos a resolução
extrajudicial dos conflitos e denunciamos práticas ilegais e abusivas junto das entidades de regulação e
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supervisão.

A DECO tem sede em Lisboa e sete estruturas regionais, inclusivamente na RAM. Não fique calado
perante o conflito de consumo. Através da mediação do conflito, o consumidor encontrará uma solução
para o seu problema, evitando inclusivamente levar o caso a tribunal.

Informe-se com a DECO.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do
endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via skype. Siga-nos nas
redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn e Youtube.
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