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Antena 1
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22-06-2020 09:05

Ameaça de falência paira sobre centenas de empresas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a4704ca6-5c37-40a1-8a5c-

59cf48f51367&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Por causa da pandemia, centenas de empresas estão ameaçadas de falência. Em Lisboa, em
particular, há negócios, nomeadamente da área do turismo e da hotelaria, que se este Verão não
faturarem, ficam com o resto do ano comprometido. Mas na Área Metropolitana de Lisboa, há também
quem se reinvente e se adapte para tentar sobreviver.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-06-22 10:05
 Antena 1 - Notícias , 2020-06-22 12:06
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F1 incerta no Autódromo Internacional do Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=efc35482-3b88-4953-b055-

62c9c7a2f665&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente do Autódromo Internacional do Algarve não dá como certa a realização em Portugal este
ano, de uma prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1. O cenário que tem estado em cima da
mesa nas últimas semanas, mas Paulo Pinheiro, entrevistado pela agência Lusa, diz que o trabalho em
curso, apesar de bem encaminhado, não tem ainda certezas.
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1 1 1

Coronavírus em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=92d084e8-3692-452f-839a-

c52f86769eb1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os infecciologistas estão preocupados com o aumento do contágio de COVID-19 por causa dos
ajuntamentos ilegais dos últimos dias. Dizem que os comportamentos de risco podem comprometer os
esforços dos últimos meses e deixam alertas.
Declarações de Isabel Aldir, infecciologista.
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-06-22 07:09
 SIC - Edição da Manhã , 2020-06-22 08:08
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-06-22 09:08
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-06-22 06:10
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-06-22 07:10
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-06-22 08:09
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-06-21 00:08
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-06-22 10:08
 SIC Notícias - Opinião Pública , 2020-06-22 11:05
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-06-22 12:22
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DISCURSO DIRETO 

João Fernandes, presidente da Região 
de Turismo do Algarve sobre o início do verão 

"MINIFÉRIAS FORAM BOM 
TESTE PARA O TURISMO" 
G  CM - Como vê o 
início do verão? 
- Tivemos um bom 
teste para o turismo 
com as miniférias do 
Dia de Portugal, que 
correram bem do 

 

- Há boas condições 
para os turistas? 
- Sim. A tempera-
tura está normal 
para este período, o 
que convida a que os 
portugueses ve-

 

ire • 
IWOk ,tka 

 

ponto de vista da segurança 
e da afluência de turistas 
portugueses. 
- A pandemia continua. 
Preocupa-o o número de ca-
sos na região? 
-- Temos em mão um grande 
desafio ao nosso sistema e 
aos profissionais de saúde, 
resultante do surto de Co - 
vid -19 em Odiáxere, mas 
que está controlado e não re - 
sultou de qualquer atividade 
turística, mas sim de urna 
festa particular. 

nham retemperar energias. 
- E os estrangeiros? Já foram 
retomados muitos voos? 
- A segunda quinzena de ju - 
nho registou o reforço das li-
gações aéreas com um voo 
da Easy let, proveniente de 
Belfast. Ontem, a Rvanair 
também retomou voos, de 
vários destinos europeus, 
nomeadamente de Dublin, 
Stansted, Manchester e Bru-
xelas. A Air France, a Jet2. 
com e a British Airways co -
meçam em julho. *A P. 
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No aeroporto de Barajas, 
viajantes contaram não 

terem sido devidamente 
monitorizados 

JAIME RCINA-A11-' 

JOÃO CAMPOS RODRIGUES 
joao.rodrigues(ãJnnline.pt 

Aqui ao lado, em Espanha, mais 
de três meses depois de ter sido 
declarado, acabou o estado de 
emergência, no domingo, após 
o país ter sido um dos mais afe-
tados pela pandemia do novo 
coronavírus. A maioria das res-
trições internas desapareceram, 
bem como boa parte das exter-
nas: começaram a chegar turis-
tas sem precisar de 14 dias de 
quarentena, vindos de todo o 
espaço Schengen, à exceção de 
Portugal. Há receios de que a 
pressa em reabrir o setor turís-
tico, que representa mais de 12% 
do PIB espanhol, possa causar 
o ressurgimento de focos dc con-
tágio, agora que a contenção do 
vírus passou sobretudo para as 
mãos do poder regional e dos 
cidadãos - mantêm-se diretri-
zes como lavar as mãos, distân-

  

cia de segurança, uso de másca-
ra e pouco mais. 

"O nosso temor é que se dissi-
pe o medo. É tanta a necessida-
de de recuperar a situação eco-
nómica que tememos que isso 
nos faça esquecer que o perigo 
existe", salientou Julio Pérez, 
conselheiro dc Saúde Pública 
das Canárias, ao El País. Estas 
ilhas, onde o turismo compõe 
cerca de 35% do PIB, escaparam 
ao pior da pandemia. muito devi-
do ao seu isolamento geográfi-
co. Agora, o Governo regional 
pede testes massivos a todos os 
visitantes, mas o Ministério da 
Saúde "não está muito inclina-
do" a tal, avisou Fernando Simón, 
diretor de Coordenação de Aler-
tas e Emergências de Saúde. 

"Ponha-se na situação de ava-
liar um avião com 300, 400 pas-
sageiros, a quem se propõe fazer 
um teste, quando está a chegar 
um avião atrás de outro e se tem  

de dar resultados em tempo 
razoável, porque não podem 
estar espalhados por aí", exem-
plificou Simón, citado pela Efe, 
lembrando que um teste nega-
tivo não significa que o indiví-
duo não esteja infetado, poden-
do dar uma "falsa segurança". 

Em vez disso, os aeroportos 
espanhóis optarão por medir a 
temperatura dos passageiros e 
tentar verificar a existência de 
sintomas de covid-19 - corren-
do o risco de deixar passar infe-
tados assintomáticos. Mesmo 
isso parece estar a funcionar 
mal: no domingo, vários viajan-
tes que passaram pelo aeropor-
to de Barajas, na capital, conta-
ram à Efe que os voos estavam 
cheios, não havia distância social 
e que nem sequer lhes verifica-
ram a temperatura. 

NAS ILHAS Por agora, a solução 
canária é seguir o modelo das  

ilhas gregas, onde espanhóis, 
italianos e holandeses são sub-
metidos a rastreios aleatórios -
com a diferença de que, nas 
Canárias, o critério será a situa-
ção da região de origem, e não 
do país. As festas populares foram 
suspensas, os estabelecimentos 
não podem exceder os 75% de 
capacidade e nas praias tem de 
haver quatro metros quadrados 
de areia por pessoa. 

Já as ilhas Baleares optaram 
por criar um corredor turístico 
com a Alemanha, que na altu-
ra tinha um índice de transmis-
são de covid-19 baixo, muito pró-
ximo do do arquipélago. Contu-
do, desde a semana passada, 
após chegarem alguns dos 10 
mil viajantes autorizados, a taxa 
de transmissão alemã mais do 
que duplicou, para 1,79, segun-
do o relatório deste sábado do 
Instituto Robert Koch. 

A subida "está maioritariamen-
te relacionada com surtos locais", 
salientou o instituto, como o 
caso de urna fábrica de proces-
samento de carne em Gucters-
loh, na Renânia do Norte-Ves-
tefália, onde mais de mil traba-
lhadores deram positivo ao vírus. 
"Como o número de casos na 
Alemanha é baixo no geral, estes 
surtos têm uma influência rela-
tivamente forte no valor do núme-
ro de reprodução", lê-se no rela-
tório. "Não está previsto aumen-
to nacional no número de casos". 

ENTRE A NATUREZA Em Espanha, 
depois de quase 30 mil mortes e 
mais dc 290 mil infeções regis-

  

tadas de covid-19, não são só as 
ilhas que tentam reinventar o 
turismo. Receando a costumei-
ra saturação de zonas costeiras 
em época balnear, a ministra da 
Indústria, Comércio e Turismo, 
Reyes Maroto, já defendeu a 
"diversificação tanto temporal 
como geográfica", sugerindo que 
osetor seja um motor económi-
co para regiões em risco de deser-
tificação -ou seja, canalizar via-
jantes de destinos como Maior-
ca, Costa do Sol, Salou ou Lloret 
del Mar para áreas rurais, com 
populações mais envelhecidas, 
em maior risco de covid-19. 

"O temor, após o estrito isola-
mento das aldeias, é que agora 
haja fobia do turista", escreveu 
o La Vanguardia, notando que 
os visitantes podem ser vistos 
como uma ameaça à saúde pelos 
moradores, sobretudo por aque-
les com atividades económicas 
não ligadas ao turismo. Contu-
do, isso não impede cada vez 

O Governo 
"não está muito 

inclinado" a testar 
todos os turistas 

das Canárias 

"O temor, após 
o estrito isolamento 

das aldeias, 
é que agora haja 

fobia de turistas" 

Depois do pior, Espanha 
quer reinventar o turismo 

Nas Canárias e Baleares procuram-se soluções, 
na capital temem-se novos surtos e muitos 

começam a olhar para o interior como opção. 
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mais pessoas de se virarem para 
o interior. Aliás, este verão, mais 
de 80% dos catalães inquiridos 
pela Turislab têm os Pirenéus 
como destino preferencial, ten-
tando manter-se isolados, ao ar 
livre e rodeados por natureza. 

OLHOS EM PEQUIM Depois de 
Espanha controlar o seu brutal 
surto de covid-19, é fácil esque-
cermo-nos de que o vírus con-
tinua a circular. E receiam-se 
novos surtos nas cidades mais 
afetadas e arredores, como em 
Madrid ou Barcelona_ Aliás, na 
imprensa espanhola, o caso de 
Pequim, que sofreu um novo 
surto após meses com a situa-
ção sob controlo, é observado 
com muita atenção - sobretudo 
após pequenos surtos em Giro-
na, Valladolid e nos hospitais 
bascos de Basurto e Txagorritxu. 

Face à nova normalidade pro-
metida pelas autoridades, 79% 
dos espanhóis mostraram-se 
preocupados com o ressurgi-
mento do coronavírus, numa 
sondagem recente da Sigma 
Dos para o El Mundo, publica-
da ontem. Esse receio terá pio-
rado com o ressurgimento de 
covid-19 no maior centro geriá-
trico público do país, o lar Doc-
tor González Bueno, na capital. 
Em finais de março, o lar já 
sofrera pelo menos 15 mortes 
devido à pandemia, e no sába-
do soube-se que três residen-
tes deram positivos para o vírus, 
voltando a ser proibidas as visi-
tas, por precaução, segundo a 
Europa Press. 
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A7 Açores lança campanha "Todos Fazemos Parte"
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Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/acores-lanca-campanha-todos-fazemos-parte/

 
"Todos Fazemos Parte", é o nome da mais recente campanha lançada pelos Açores. O mote da
campanha - queremos viver juntos os melhores dias das nossas
 
Início B2 Açores lança campanha "Todos Fazemos Parte"
 
Açores lança campanha "Todos Fazemos Parte"
 
Junho 22, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
"Todos Fazemos Parte", é o nome da mais recente campanha lançada pelos Açores.
 
O mote da campanha - queremos viver juntos os melhores dias das nossas vidas: nós, os açorianos, e
todos os nossos visitantes - pretende 'convocar' todos os açorianos a fazerem parte do sector mais
dinâmico da Região, fazendo jus à hospitalidade genuína do Povo Açoriano.
 
O vídeo, com mensagens fortes, mas também objectivas, comunica com os residentes, apresentando
a identidade da Região através de imagens das ilhas, de rostos das pessoas, do que são os açorianos
e da forma como olham para quem visita o arquipélago, como uma oportunidade, como algo
verdadeiramente importante, ou seja, reconhecendo no turismo a importância para o bem-estar das
famílias açorianas.
 
A campanha é focada na importância do papel do residente e dos profissionais de turismo enquanto
intermediários na experiência Açores, no respeito pela natureza e ambiente, na preocupação pela
salvaguarda dos espaços naturais e na demonstração da harmonia na convivência entre residentes e
turistas.
 
Todavia, a mensagem é também dirigida aos turistas, ilustrando a vasta oferta dos Açores,
sublinhando a aposta na preservação e sustentabilidade do território, ilustrada por padrões das várias
ilhas (pastos, mar turquesa, chá, vinha, deserto vermelho, ilhéu, floresta, lagoa), e energias
renováveis.
 
Como mensagem final, o vídeo demonstra que os açorianos querem receber de braços abertos quem
quiser conhecer o arquipélago, para viver juntos, e de forma sentida, o melhor dos Açores.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
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Maioria dos portugueses pensa fazer férias em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/06/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/62558-2/

 
Início Opção Turismo Maioria dos portugueses pensa fazer férias em Portugal
 
Maioria dos portugueses pensa fazer férias em Portugal
 
Junho 22, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
26% dos portugueses planeiam ir de férias até Agosto e 37% ainda não sabem se aproveitarão ou não
estes primeiros meses pós-pandemia para o descanso de Verão, o que pode significar que estão ainda
a certificar-se de que estão reunidas as condições para poderem fazê-lo já ou se o farão mais tarde.
Estas são algumas das conclusões de um recente estudo do Observador Cetelem, que refere ainda que
os inquiridos, com idades entre os 25 e 34 anos, e os trabalhadores por conta de outrem, avaliam a
sua situação como "Boa" e são os que mostram mais intenção de ir de férias durante estes primeiros
meses de regresso.
 
Em relação ao destino de férias, 97% admitem ficar por terras nacionais, seguramente devido à
situação pandémica que o país e o mundo atravessam e devido à incerteza que ainda existe sobre
fronteiras.
 
A praia é a escolha de 67% dos inquiridos, seguidos de 27% que mostram preferência pelo campo.
Esta é a escolha preferida entre os indivíduos entre os 65 e os 74 anos (84%). 34% dos portugueses
escolhem passar as suas férias de verão na cidade.
 
Mais de metade dos portugueses (64%) pretendem fazer férias fora da sua residência principal. As
casas alugadas, secundárias ou de familiares são a escolha da maioria para ficar hospedado (74%).
7% dos inquiridos nacionais referem preferir ficar hospedados num alojamento de turismo rural e 5%
mencionam os hotéis.
 
A maioria dos portugueses que vão de férias, porém, não pretende fazer reservas (70%) - um sinal de
que o contexto ainda é incerto para os consumidores, que estarão a deixar decisões para última hora.
No entanto, entre os que escolhem fazer reservas, 16% indicam fazê-las através das plataformas
online, 8% recorrem a agências de arrendamento de casas e 2% recorrem às agências de viagens
online ou similares.
 
Relativamente às despesas em férias, em média, os portugueses pretendem gastar em média cerca de
900 euros, menos 32% face a 2019, o que representa menos 450 euros no orçamento dedicado às
férias. Os que tencionam ficar na sua residência não esperam gastar mais de 320 euros.

Página 9



 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães

Página 10



A11

 
TVI

 	Duração: 00:04:38

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87154307

 
21-06-2020 21:12

1 1 1

Promover o turismo em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=881f3563-8725-4611-a0c5-

b16e7d0b702f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Dezenas de bloggers de viagens decidiram fazer uma operação especial de férias. Até ao final do mês
estão em movimento pelo país, procurando atualizar as reportagens e as fotografias num exercício
que acreditam irá divulgar pior de Portugal para estas férias em que todos temos de contar com todos.
Declarações de Maria João Proença, blogger de viagens; Filipe Morato Gomes, Associação de Bloggers
de Viagem Portugueses.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-21 21:13
 TVI 24 - Notícias , 2020-06-21 22:51
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-06-21 02:09
 TVI - Diário da Manhã , 2020-06-22 09:52
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-06-22 09:53
 TVI - Jornal da Uma , 2020-06-22 14:20
 TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-06-22 14:20
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ESHTE reúne Rita Marques e ex-secretários de Estado do Turismo para debate sobre
futuro do setor
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/06/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c348dfc6

 
À atual secretária de Estado do Turismo juntam-se Licínio Cunha, Alexandre Relvas, Vítor Neto, Luís
Correia da Silva, Bernardo Trindade e Adolfo Mesquita Nunes
 
A Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril (ESHTE) promove um webinar esta terça-feira, dia
23 de junho, às 16h00, com a presença da Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e de um
conjunto de ex-titulares da pasta (Licínio Cunha, Alexandre Relvas, Vítor Neto, Luís Correia da Silva,
Bernardo Trindade e Adolfo Mesquita Nunes). Sob o tema "COVID/19 e turismo: e daqui em diante?",
a moderação estará a cargo de Jorge Umbelino (ESHTE).
 
O  w e b i n a r  p o d e  s e r  s e g u i d o  n a  c o n t a  y o u t u b e  d a  E S H T E ,  e m
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / u s e r / E S H T E s t o r i l / v i d e o s .
 
Os interessados podem, desde já, enviar perguntas/contributos para o debate, através do email [email
protected]
 
Publituris
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Chakall chega ao algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 22/06/2020

Meio: VouSair.pt Online

URL: https://vousair.pt/chakall-chega-ao-algarve/

 
O Chef Chakall é novo chef executivo do The Pr1me Energize, hotel localizado em Monte Gordo, no
Algarve. As cartas dos três espaços de restauração da unidade - Fuel Restaurant by Chakall, Fuel
Rooftop e o The Pr1me Beach Club, têm a partir de 1 de julho a assinatura do chef argentino e
pretendem ser uma celebração dos produtos típicos do Algarve numa fusão com sabores do mundo.
 
"Esta é a proposta do The Pr1me Energize que recebe Chakall como o novo chef executivo dos
diversos espaços de restauração a partir de 1 de julho. Uma carta renovada que trará para a mesa os
produtos do mar, mas também da serra algarvia. Dos produtos agrícolas à carne passando ainda pelas
influências da cozinha da sua mãe, onde cresceu, ou ainda das inúmeras viagens que tem feito ao
longo da vida e que moldaram a sua forma de estar na vida e, claro, na cozinha", refere o hotel.
 
Sopa de cenoura, gengibre e laranja do Algarve, Picanha maturada, Ramen de camarão, Bowl de
salmão, Tataki de atum com cuscuz de laranja ou Bacalhau com xarém de figos são algumas das
propostas disponíveis na carta do Fuel Restaurant by Chakall.
 
Publicidade
 
A entrada do Chef Chakall nos comandos das cozinhas no The Pr1me Energize é uma aposta de
continuidade no foco de uma cozinha saudável, mediterrânica, equilibrada e rica do ponto de vista
nutricional, mas com o twist de criatividade característico do chef argentino. Este desafio é também
nos doces e sobremesas que refletem um baixo teor de açúcar como é o caso do Brownie de batata
doce e alfarroba com gelado de nata, o Bolo de Xarém, amêndoa e pera ou ainda os Alfajores com
creme de Alfarroba.
 
[Additional Text]:
Chef Chakall - Fuel_SMALL
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Eurocidade vai fazer musealização de todo o território abrangido - Jornal do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 21/06/2020

Meio: Jornal do Algarve Online Autores: João Prudêncio

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e25e6997

 
O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia
 
[/mobileonly]
 
A Eurocidade do Guadiana, composta por Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António,
promoverá o conhecimento e o desfrute dos valores culturais comuns através da musealização de todo
o seu território, reafirmou aquele organismo luso-espanhol.
 
Em nota de Imprensa, a Eurocidade sustenta que a ação Território Museu é "uma das mais
impressionantes dentre as partes do projeto EuroGuadiana 2020". E recorda que o objetivo inicial era
reunir a oferta cultural e de lazer dos três municípios e incentivar a rotatividade entre municípios de
moradores e visitantes.
 
Destaca que o trabalho anterior consistiu em coordenar os quadros municipais de cultura, património e
turismo e os responsáveis pela governança, as autoridades, para definir quais elementos devem ser
destacados em cada uma das populações.
 
Nas palavras de Raquel Moura, responsável técnica da área de Juventude e Educação do Município de
Ayamonte, "o Território Museu é um contentor virtual onde serão englobados os principais valores
culturais e patrimoniais dos três municípios, articulados por diferentes eixos orientadores.
 
O projeto incluirá património móvel: edifícios históricos ou igrejas; património cultural imaterial como
usos e costumes, tradições ou gastronomia; e património natural, como zonas húmidas, flora e fauna.
Esses eixos promoverão o consumo de experiências culturais, para residentes e turistas, e o
conhecimento de valores culturais comuns ".
 
"Este território, que se organiza na desembocadura do Guadiana, mantém uma história comum,
fazendo com que se apresente uma interessante diversidade dentro desta unidade que o constitui. É
preciso pensar na produção de um discurso museográfico que ligue essas diversas realidades que
pretendem interpretar e valorizar", acrescentou Miguel Godinho, Técnico Superior de Património
Cultural na Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.
 
O caminho para a criação do Território Museu está atualmente na fase de seleção da empresa que
realizará o primeiro trabalho: o estudo museográfico. Este estudo definirá porquê e como serão a
programação cultural e os itinerários do museu, para garantir que seja atraente no conjunto da sua
oferta, que seja diferente do que existe em outros lugares, e que também seja uma senha de
identidade do território.
 
Na nota, destaca-se que oTerritório Museu da Eurocidade do Guadiana pretende ser "não apenas um
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instrumento de coesão e um símbolo de nossa identidade compartilhada, mas também procura criar
uma realidade tangível para que residentes e visitantes possam reconhecer o território das três
populações desde aquela visão conjunta que a história moldou nos últimos três mil anos".
 
O Território Museu é uma ação incluída no projeto Euroguadiana 2020: Laboratório Europeu de
Governança Transfronteiriça, co-financiado pelos Fundos Feder da União Europeia através do
programa Interreg-VA.
 
João Prudêncio
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Exclusivo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/06/2020

Meio: AutoSport Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9f0996a3

 
O Autódromo Internacional do Algarve está em liça por uma prova de Fórmula 1, este ano, graças à
pandemia da COVID-19, que teve um impacto profundo na principal competição da FIA. As
circunstâncias são únicas, havendo o risco de ser um Grande Prémio de Portugal à porta fechada, mas
ainda assim as vantagens são óbvias e não são apenas para o mais recente circuito permanente
português. O nosso país já foi uma presença assídua no calendário dos Grandes Prémios da......
 
José Luis Abreu
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Guias “Viver Portugal” arrancam 
pelo Alentejo e Algarve

No âmbito da causa Viver Portugal, 
iniciativa do Expresso e da SIC que tem 
como objetivo promover o que é portu-
guês, os nossos produtos e produtores, 
as nossas regiões, o nosso património 
cultural e científico, os nossos recursos 
únicos, a nossa economia, oferecemos 
na próxima semana o primeiro guia 
sobre o Alentejo e Algarve. A primei-
ra edição conta com a colaboração de 
Miguel Sousa Tavares. Nas próximas 
cinco semanas, o Expresso convida-o 
a redescobrir o país. Numa altura em 
que os tempos convidam ao turismo 
em espaço nacional e a atividades ao 
ar livre, não perca estas ofertas. Das 
paisagens deslumbrantes à gastrono-
mia, do património cultural à riqueza 
das regiões, há tanta coisa para ver a 
tão pouca distância da nossa casa. Cada 
guia Expresso dá ainda a conhecer uma 
oferta atualizada de locais onde dormir 
e onde comer já reabertos e adaptados 
às novas normas.

Dando continuidade à campanha de 
consumir nacional/local, em cada um 
dos cinco guias são dados a conhecer 
vários produtos endógenos e receitas 
com assinatura que destacam as qua-
lidades e principais características do 
património gastronómico nacional.

Até 31 de agosto, vamos levar a cabo 
diversas iniciativas e publicar vários 
artigos que o convidam a conhecer o 
que de melhor se faz em Portugal. Saiba 
mais em expresso.pt/viverportugal. 

A partir da próxima semana 
oferecemos guias para que possa 
descobrir e viver o que  
de melhor se faz em Portugal

 

 

27/JUNHO
Alentejo  
e Algarve

18/JULHO
Porto 
e Norte

4/JULHO
Lisboa 
e Ribatejo  

25/JULHO
Açores  
e Madeira

11/JULHO
Centro
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Algarve precisa de 60 médicos 
para reforçar hospitais no Verão

A
 região do Algarve necessita 

de 60 médicos para assegu-

rar as necessidades das uni-

dades de saúde para este 

Verão. A Administração 

Regional de Saúde (ARS) do 

Algarve abriu ontem o processo de 

candidaturas no seu site, publicando 

a lista com as carências sazonais das 

instituições de saúde algarvias. Anes-

tesiologia e Pediatria são as especiali-

dades onde são necessários mais 

pro ssionais, seguidas de Medicina 

Intensiva e Ortopedia. O Hospital de 

Faro é o mais necessitado, disponibi-

lizando 36 vagas, o dobro dos médi-

cos pedidos em Portimão. Ainda 

assim, e mesmo em contexto de crise 

pandémica (o concurso lembra que 

tem de ser dada resposta ao “aumen-

to temporário de população” e à 

“situação de contenção e prevenção 

causada pela covid-19”), o número de 

pro ssionais médicos é menor do que 

em 2019, onde foram disponibilizadas 

66 vagas para este reforço. 

Questionado sobre as razões que 

motivaram esta diminuição do núme-

ro num ano marcado por uma crise 

de saúde pública, o presidente da ARS 

do Algarve, Paulo Morgado, diz ao 

PÚBLICO não conseguir apontar um 

motivo, adiantando que este número 

representa a avaliação feita pelas enti-

dades competentes: “Foram essas as 

necessidades reportadas pelo centro 

hospitalar em conjunto depois com 

os nossos serviços. Não vamos inven-

tar. Foi o que nos foi pedido pelos 

serviços e eu con o [nessa avaliação]. 

O que acontece é que quando não 

conseguimos contratar, os nossos 

pro ssionais acabam por ajudar e 

fazer horas extraordinárias. Coloca-

mos estas vagas, mas não obrigamos 

ninguém a vir.” 

Em 2019, foram disponibilizadas 66 

vagas sazonais, mas apenas foram 

recebidas três candidaturas, tendo a 

ARS recorrido depois a médicos tare-

feiros, pagos à hora. Paulo Morgado 

admite que as expectativas voltam a 

não ser elevadas, lamentando que os 

grandes centros urbanos concentrem 

quase a totalidade dos médicos. “É 

difícil fazer previsões, depende mui-

to. Estamos numa época especial e o 

Algarve tem excelentes condições 

para passar férias e estar com a famí-

lia. Pode ser um atractivo para conse-

guir mais pro ssionais. É claro que 

muito di cilmente conseguiremos 

mobilizar todos os pro ssionais de 

que necessitamos. As expectativas 

não são muito grandes. Os médicos 

não são como os polícias ou militares, 

que se mobilizam com uma ordem. 

São precisos voluntários”, explica. 

Para os candidatos seleccionados, 

a ARS Algarve garante alojamento 

gratuito temporário. São ainda preci-

sas várias dezenas de enfermeiros 

que tomem conta dos 43 postos de 

enfermagem instalados nas praias da 

região durante cinco turnos de 1 de 

Julho a 13 de Setembro. Em anos ante-

riores, eram apenas 31 postos. 

Miguel Dantas

NUNO FERREIRA SANTOS

Ao todo, haverá 43 praias do Algarve com enfermeiros

O Sindicato Independente dos 

Médicos (SIM) denuncia carências 

graves durante todo o ano nas espe-

cialidades que a ARS Algarve preten-

de ver reforçadas durante o Verão. 

Em declarações ao PÚBLICO após a 

publicação deste documento, o secre-

tário regional algarvio do SIM, João 

Silva Dias, espelhou as preocupações 

do sindicato: “Preocupo-me muito 

mais com a necessidade de resolver 

a situação de carência da região no 

resto do ano do que com uma questão 

pontual só para inglês ver. O Algarve 

continua a ser encarado, mesmo 

pelas pessoas da região, como sendo 

uma zona para os outros virem passar 

férias. O Algarve tem falta de recursos 

humanos, recursos técnicos, falta de 

um novo hospital — o actual está a 

rebentar pelas costuras e não tem 

capacidade de respostas —, não tem 

capacidade de captar e xar as pes-

soas. Isso é que me preocupa!” 

João Silva Dias considera que os 

médicos que permanecem na região 

durante todo o ano são prejudicados 

face aos colegas sazonais, defendendo 

que as autoridades regionais tomem 

medidas para colmatar as falhas nas 

unidades de saúde algarvias.

Em 2019, foram 66 vagas  
e não havia covid-19. São 
ainda precisas dezenas de 
enfermeiros para 43 postos 
instalados nas praias

miguel.dantas@publico.pt
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Denúncias são escassas e é 
raro ver mulheres no banco 
dos réus como agressoras. 
Assistimos a dois casos p20/21

Em entrevista, Markus 
Brunnermeier, economista 
alemão, alerta que Portugal 
não está a salvo da subida 
das taxas de juro p24 a 26

Bloco e PCP preparam-se 
para chamar diploma  
do Governo ao Parlamento. 
Eleição está marcada  
para Setembro p14

Presidente dos EUA regressa 
aos comícios de campanha  
a cair nas sondagens e após 
sofrer várias derrotas no 
Supremo Tribunal p28 a 30

Algarve pede menos médicos 
para o Verão do que em 2019
Covid-19 Lisboa está há um mês com uma média de 250 novos casos por dia — pior 
só a Suécia • Governo assume di culdades • MNE contra-ataca na Europa Destaque, 2 a 6

É raro, mas há 
mães julgadas 
por violência 
doméstica

“Se o dinheiro 
for mal gasto,  
o projecto da UE 
sai prejudicado”

Esquerda tenta 
travar eleição 
indirecta de 
líderes das CCDR

Trump procura 
apagar em Tulsa 
uma semana 
para esquecer

1964-2020 
Morreu Carlos 
Ruiz Zafón,  
o escritor que  
nos deu a ver  
os mistérios  
de Barcelona 
Cultura, 34

ESPECIAL VINHOS 
Em 2020 o vinho  
entrou em força  
no mundo digital

Cultura, 34
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Antena 1

 	Duração: 00:01:11

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87132643

 
19-06-2020 20:01

Festa ilegal em Lagos - Promotores vão ser alvo de uma ação do MP

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cd7753b8-e203-4cee-ac8f-

b29de9e4fa25&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo quer responsabilizar os promotores da festa privada em Lagos, que provocou 76 casos de
infeção por COVID-19. O Ministério da Justiça pediu à Procuradoria-Geral da República, que fossem
instauradas ações indemnizatórias contra os organizadores do evento que reuniu centenas de pessoas.
Ana Cristina Guerreiro, a delegada regional de saúde pública do Algarve, deu nota em conferência de
imprensa que foram identificados 76 casos positivos, mas acredita que a situação está a ficar
controlada.
Comentários de Ana Cristina Guerreiro, delegada regional de saúde pública do Algarve.
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SIC Notícias

 	Duração: 00:01:15

 	OCS: SIC Notícias - Jornal das 7

 
ID: 87131947

 
19-06-2020 19:04

1 1 1

Incêndio no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2c96c1a9-d897-44d4-8596-

c6defd2646fd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Mais de 270 bombeiros e 11 meios aéreos estão a combater um incêndio em Aljezur, no Algarve. Este
incêndio aproxima-se agora de Vila do Bispo.
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Antena 1

 	Duração: 00:00:32

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 87132052

 
19-06-2020 19:01

Festa ilegal em Lagos - Ministra da Saúde apela à responsabilidade individual

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e245f71a-5a63-4eec-98f9-

319665230fd7&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Esta tarde, a ministra da Saúde voltou a apelar à responsabilidade individual nos comportamentos
sociais e foi clara em relação ao que aconteceu em Lagos.
Comentários de Marta Temido, ministra da Saúde.
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TVI 24

 	Duração: 00:09:11

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 87158082

 
21-06-2020 22:30

1 1 1

Caso Maddie: Gonçalo Amaral faz duras críticas à investigação da polícia alemã

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9f9ffc44-1f9a-47f6-b440-

7752fcba6995&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O antigo inspetor da Polícia Judiciária Gonçalo Amaral revelou imagens da caravana usada pelo
homem acusado de raptar e matar Maddie McCann que contradizem a imagem que foi revelada pela
polícia alemã.

 
Repetições: TVI - Jornal da Uma , 2020-06-22 14:11
 TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-06-22 14:11
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CM TV

 	Duração: 00:04:20

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 87154222

 
21-06-2020 20:51

1 1 1

Incêndio no Algarve - Direto

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=30caf745-a40e-4757-b1e7-

5c9c8a0da31a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Parece estar controlado o grande incêndio em Vila do Bispo, no Algarve. O jornalista Rafael Domingues
está agora na Sociedade Recreativa de Barão de São Miguel, em Vila do Bispo.
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