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António Trindade diz que mercado nacional deu uma ajuda no Algarve e no Porto 

Hotéis continuam 
a investir apesar 
da pandemia 
Hotelaria avançou com remodelações e apostas 
em novas unidades, à espera de dias melhores 

Ana Laranjeira 
ana.laranjeiro@dinheirovivo.pt 

TURISMO  Em abril e maio, a 
maioria dos hotéis em Por-
tugal esteve de portas fe-
chadas. As limitações à cir-
culação de pessoas, impos-
tas pelos governos para tra-
var a pandemia, deitaram 
por terra as expectativas de 
ocupação das unidades ho-
teleiras, depois de um ar-
ranque de ano acima de 
2019. Mas muitos investi-
mentos previstos conti-
nuaram. 

Apesar do ano atípico para 
o setor do turismo, o Vila 
Galé, segundo maior grupo 
hoteleiro nacional, con-
cluiu os quatro projetos que 
tinha proposto para este 
ano "com três inaugura-
ções" -Vila Galé Collection 
Alter Real, Serra da Estrela 
e Vila Galé Paulista em São 
Paulo, Brasil. Fonte oficial 
do grupo garante ainda que 
"os hotéis já anunciados 
para o futuro mantêm-se no 
plano, são eles o hotel em 
São Miguel, nos Açores, Ala-
goas (Brasil) e Palácio do Rio 
Branco em Salvador". 

O PortoBay, que tem 15  

unidades, ainda tem dois 
hotéis encerrados. António 
Trindade, CEO do grupo, 
não esconde que "houve 
comportamentos diferen-
tes consoante os destinos": 
"se no Algarve e no Porto a 
resposta do mercado, com 
grande apoio do mercado 
nacional, foi muito positi-
va, o mesmo não aconteceu, 
infelizmente, em Lisboa e 
na Madeira. De qualquer 

GRUPOS 

Vila Galé remodela 
Além das novas unidades, 
ogrupo prosseguiu "com o 
plano de remodelações nos 
hotéis" da Ericeira, no Vila 
Galé Ópera (Lisboa), no 
Vila Galé Cascais e Vila 
Galé Évora. 

PortoBay requalifica 
Empresa aproveitou para 
fechar o PortoBay Hotel 
Teatro, no Porto, para 
obras de requalificação que 
vão durar até fevereiro.  

forma, neste último desti-
no, Madeira, onde temos 
sete hotéis, as expectativas 
foram superadas, pois até há 
cerca de três meses, as pre-
visões apontavam para ta-
xas de ocupação inferiores". 

O responsável explica 
que, em termos de investi-
mentos, e fruto da situação 
atual, deram prioridade aos 
investimentos de requalifi-
cação nos hotéis que esta-
vam integrados no plano. "É 
nesses termos que conta-
mos ultrapassar os três mi-
lhões de euros de obras de 
requalificação em alguns 
hotéis em Portugal". 

O grupo SANA, que tem 
todas as suas unidades aber-
tas, "não suspendeu qual-
quer investimento previs-
to", de acordo com fonte 
oficial. Um dos projetos em 
curso é a requalificação do 
Quartel da Graça, em Lis-
boa, depois de lhe ter sido 
adjudicada a concessão no 
âmbito do programa Revi-
ve. "Apesar do impacto cau-
sado pelo ano atípico e ad-
verso que atravessamos, 
continuamos a trabalhar 
ativamente neste e nos nos-
sos outros projetos". • 
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A2 Algarve apresenta dos mais baixos índices de transmissão no continente - autoridades
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/09/2020

Meio: Sapo Online - Sapo 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f73620bf

 
O Algarve apresenta um dos mais baixos índices de transmissão (Rt) da covid-19 no conjunto das
regiões no continente, apesar do aumento de novos casos nos últimos dias, disse hoje o presidente da
Administração Regional de Saúde (ARS).
 
Na conferência de imprensa quinzenal da Proteção Civil Distrital, em Loulé, Paulo Morgado adiantou
que o Rt na região do Algarve é de 1,07, o que significa que cada pessoa infetada contagia, em média,
1,07.
 
"O Rt do Algarve é um dos mais baixos de todas as regiões do continente", sublinhou, notando que a
situação "está relativamente controlada" na região, mesmo apesar de se verificar um aumento diário
de novos casos.
 
Também a delegada de Saúde regional de Faro, Ana Cristina Guerreiro, considerou que a situação no
Algarve "é confortável, dadas as circunstâncias", nomeadamente, o facto de ter havido muita
mobilidade durante as férias de verão.
 
Segundo aquela responsável, a mobilidade, a realização de atividades e reencontros familiares --
sobretudo com emigrantes ou pessoas de outras regiões -, são os fatores que mais têm contribuído
para o aumento do número de casos.
 
Atualmente, o maior surto ativo no Algarve está relacionado com a equipa de futebol sénior do
Louletano Desportos Clube, detetado no final de agosto e que provocou um total de 47 casos, entre
elementos do clube e familiares.
 
Relativamente a um balanço do número de casos detetados durante o verão no Algarve, Ana Cristina
Guerreiro disse que está prevista uma "análise técnica mais aprofundada", mas, no entanto, numa
"apreciação inicial", a situação "correu o melhor possível".
 
"Os nossos casos nos meses de julho e agosto estiveram bastante controlados", frisou, notando que
uma das preocupações das autoridades era um aumento de casos pela eventual transmissão do vírus
nas praias, o que não se verificou.
 
Para a época de outono e inverno, a ARS/Algarve está a preparar um reforço das equipas, com a
contratação de médicos, enfermeiros, técnicos de diagnóstico e assistentes técnicos e operacionais.
 
O Algarve tem hoje 10 novos casos de infeção pelo novo coronavírus e Portugal 613, segundo o
boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), havendo a registar mais quatro mortos,
relativamente a domingo.
 
A DGS indica que três mortes foram registadas na região Norte e uma na região de Lisboa e Vale do
Tejo.
 
Desde o início da pandemia, Portugal já registou 1.871 mortes e 64.596 casos de infeção.
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Em vigilância estão 36.758 contactos, mais 360 em relação a domingo.
 
MAD // MCL
 
Lusa/Fim
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DBRS: Portugal é quarto país da Zona Euro mais vulnerável à queda do turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/09/2020

Meio: Negócios Online Autores: Carla Pedro

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=af441442

 
No Sul da Europa, só a Grécia, Chipre e Malta revelam maiores vulnerabilidades do que Portugal à
queda do turismo no atual contexto da pandemia, refere a agência de rating canadiana DBRS
Morningstar.
 
Portugal e o quarto país mais vulnerável, na Zona Euro, à queda do turismo externo decorrente da
covid-19, constata uma análise da agência de notação financeira DBRS.
 
Segundo o estudo, a que o Negócios teve acesso, são os países do Sul da Europa que se revelam mais
vulneráveis. Mais afetados do que Portugal estão a Grécia, Chipre e Malta.
 
"Com a época das férias de verão a chegar ao fim na Europa, tornou-se evidente que a covid-19
impactou substancialmente a indústria do turismo, após décadas de crescimento estável", refere.
 
As medidas para conter a disseminação do coronavírus, nomeadamente as restrições à circulação e as
proibições de viajar, cortaram fortemente os fluxos turísticos, acrescenta a DBRS, que considera muito
relevantes estas conclusões, atendendo a que a Europa é um dos principais destinos das viagens
internacionais e tendo em conta que o turismo é um setor chave de rendimento e emprego na região.
 
Segundo a Organização Mundial de Turismo, a Europa é a região mais visitada do mundo, recorda a
DBRS.
 
"Na Zona Euro, os países do Sul da Europa, como Chipre, Grécia, Itália, Malta, Portugal e Espanha,
representam a maioria das chegadas internacionais totais, beneficiando de uma combinação de
características atrativas: clima favorável, praias acessíveis, importantes locais históricos e boas
infraestruturas", destaca a DBRS.
 
No quadro elaborado, em que se avalia a vulnerabilidade do setor das viagens e turismo na Zona
Euro, num contexto de covid-19 - que a DBRS diz não pretender que seja usado como guia
metodológico, mas sim como uma ferramenta de fornecimento de dados num único indicador de
avaliação geral -, a agência destaca o facto de não ser de surpreender que os países do Sul da Europa
seja os mais vulneráveis à atual crise.
 
Fonte: DBRS Morningstar e várias outras fontes de dados a que a agência de rating recorreu.
 
"Na perspetiva da DBRS, quanto mais tempo se mantiver esta situação epidemiológica, maior será o
risco de as indústrias das viagens e turismo nestes países sofrerem danos mais prolongados,
resultando em permanentes perdas de emprego e no encerramento de empresas", sublinha.
 
"Mesmo depois de as restrições às viagens terem sido em grande medida levantadas, em muitos
países, o receio de viajar poderá continuar a manifestar-se durante mais tempo", considera a agência.
 
Para avaliar a importância do turismo em cada país da Zona Euro e, por conseguinte, o potencial risco
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para a retoma económica, a DBRS avaliou determinados fatores, sobretudo estruturais, relacionados
com o turismo e as viagens ao estrangeiro, que poderão ajudar a interpretar o impacto da atual
situação.
 
A comparação de uma variedade de fatores está inserida em quatro secções - a importância do
turismo para a economia, emprego e comércio; os gastos do turismo estrangeiro e as chegadas de
fora da União Europeia nas zonas onde as restrições às viagens foram mais amplamente aplicadas;
indicadores que poderão indicar riscos para o desemprego estrutural, decorrentes de fatores como a
temporalidade e os baixos níveis de emprego; e a competitividade, que pode indicar níveis de
desenvolvimento e atratividade para os turistas.
 
Os fatores foram uniformizados em torno da mediana, e sumarizados, de modo a permitir comprar as
classificações entre países, explica ainda a agência.
 
E as conclusões são claras: as economias do Sul da Europa são mais vulneráveis à contração no
turismo - que é uma sustancial fonte de rendimento e de emprego para países como Portugal,
Espanha, Grécia, Itália, Chipre e Malta.
 
"Em contraste, usando as mesmas métricas a Alemanha, Bélgica, Finlândia, França e Eslováquia são
menos vulneráveis à crise do turismo", realça o estudo dedicado aos países da Zona Euro.
 
Carla Pedro cpedro@negocios.pt
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SIC Notícias

 	Duração: 00:07:34

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Noite

 
ID: 88574784

 
14-09-2020 21:05

1 1 1

TAP anuncia novas rotas para 2021

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a5166f3e-598c-41ba-a97b-

9220e485a3e6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Entrevista a Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto, sobre as novas rotas da TAP
para 2021.
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Porto Canal

 	Duração: 00:02:24

 	OCS: Porto Canal - Jornal Diário

 
ID: 88579300

 
14-09-2020 21:12

1 1 1

TAP volta a deixar o Porto de fora do novo plano estratégico da empresa

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8a62e7c0-7124-4a6c-97d7-

6be30e195858&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Associação Comercial do Porto voltou a criticar o Governo e a administração da TAP,
iste depois de se saber que a companhia aérea voltou a deixar de fora o aeroporto do Porto, no plano
de recuperação para o mês de outubro.
Declarações de Nuno Botelho, Ass. Comercial do Porto.
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SIC Notícias

 	Duração: 00:02:37

 	OCS: SIC Notícias - Edição da Noite

 
ID: 88574741

 
14-09-2020 21:02

1 1 1

Portugal fora do corredor turístico do Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=18124f55-a292-40bc-873c-

7e5f5371222c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A saída de Portugal da lista britânica de destinos seguros, está já com reflexos nos aeroportos. Os
voos estão mais vazios e os hotéis a receber cancelamentos diários de reservas.
Comentários de António Pinto, ANTRAL; Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.

 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-09-15 06:16
 SIC - Edição da Manhã , 2020-09-15 07:14
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-09-14 00:29
 SIC - Edição da Manhã , 2020-09-15 08:16
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2 milhões para garantir presença da Ryanair
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/09/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/acores-2-milhoes-para-garantir-presenca-da-ryanair/

 
Início B3 Açores: 2 milhões para garantir presença da Ryanair
 
Açores: 2 milhões para garantir presença da Ryanair
 
Setembro 11, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
O Governo dos Açores celebrou contratos com a companhia aérea Ryanair, no valor de 2 milhões de
euros, para promoção da região no Reino Unido e Alemanha, anunciou a secretária regional da
Energia, Ambiente e Turismo.
 
- Neste momento já estão assinados os contratos com a Ryanair. Está a ser feita uma
recalendarização do plano de acções, dado o contexto que se vive neste momento, de pandemia. Tal
acontece quer para o Reino Unido como para a Alemanha, declarou Marta Guerreiro aos jornalistas.
 
A titular da pasta do Turismo considerou que o Reino Unido e a Alemanha são 2 mercados importantes
para os Açores, sendo que esta relação com a Ryanair permite garantir fluxos turísticos no futuro quer
para Ponta Delgada, quer para a Terceira.
 
Marta Guerreiro adiantou que estão previstos 2 voos semanais de Londres para os Açores, sendo que,
na época alta, serão 3, ou seja 2 para Ponta Delgada e 1 para a Terceira.
 
A secretária regional anunciou ainda que a operadora vai manter os voos entre o continente e a região
autónoma, pondo assim fim à especulação de que terminaria a rota com a Terceira.
 
Fruto dos trabalhos desenvolvidos conjuntamente com o Governo da República e com o Turismo de
Portugal, foi possível manter as condições, no âmbito dos compromissos do Plano de Revitalização
Económica da Ilha Terceira (PREIT), reforçados pelo actual contexto de pandemia, para que a Ryanair
continue a operar da ilha Terceira para o continente português para além de 2020, disse a governante
regional.
 
Marta Guerreiro manifestou satisfação pela continuidade da operação, que se irá manter na mesma
modalidade, ou seja, 6 ligações por semana, com 4 rotas para Lisboa e 2 para o Porto.
 
- Temos assegurada esta operação, que, para nós, é determinante, frisou a secretária Regional, sendo

Página 9



que os voos já estão disponíveis para comercialização no site da companhia aérea.
 
Para Marta Guerreiro, o investimento no sector turístico na Terceira tem sido uma aposta vencedora,
onde, a par de outras companhias que operam para esta ilha, os voos da Ryanair têm, de facto, tido
um impacto determinante no desenvolvimento económico da ilha.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Carolina Morgado
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Roadshow sobre Fundo Revive Natureza percorre o país
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/09/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: https://opcaoturismo.pt/wp/roadshow-sobre-fundo-revive-natureza-percorre-o-pais/

 
Início B3 Roadshow sobre Fundo Revive Natureza percorre o país
 
Roadshow sobre Fundo Revive Natureza percorre o país
 
Setembro 11, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
O Turismo Fundos, em colaboração com as Entidades Regionais de Turismo e as 12 Câmaras
Municipais onde se localizam os concursos de 16 imóveis do Fundo Revive Natureza, está a promover
um roadshow com vista a proporcionar às empresas o acesso a toda a informação para formalizarem
as suas candidaturas.
 
O Fundo Revive Natureza, criado através do Decreto-Lei n.º 161/2019, de 25 de Outubro, visa a
requalificação e valorização de imóveis públicos devolutos, com o objectivo de compatibilizar a
conservação, recuperação e salvaguarda dos valores em causa com novas utilizações, que beneficiem
as comunidades locais, atraiam novos visitantes e fixem novos residentes.
 
A iniciativa deu o pontapé de saída esta quinta-feira em Castelo Branco, e segue no dia 15 de
Setembro para Vila Nova da Cerveira, com sessão às 10 horas na Câmara Municipal, para as 15 horas
se apresentar no Auditório da Biblioteca Municipal de Viana do Castelo.
 
Na Câmara Municipal de Aveiro a apresentação decorrerá no dia 16 deste mês pelas 15 horas,
enquanto na Figueira da Foz está agendada para 17 de Setembro, às 10 horas no Centro de Artes e
Espectáculos - Auditório João César Monteiro, seguindo a Marinha Grande, no mesmo dia, mas às 15
horas, na Câmara Municipal.
 
As sessões de informação detalhada sobre este programa estarão ainda em Faro, no dia 22, pelas 15
horas na sede da Entidade Regional de Turismo do Algarve, e no dia 23, às 15 horas, no Auditório
Municipal de Alcácer do Sal.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
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Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Carolina Morgado
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Turistas mais velhos são os que mais valorizam destinos domésticos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/09/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=19105b29

 
Início B2 Turistas mais velhos são os que mais valorizam destinos domésticos
 
Turistas mais velhos são os que mais valorizam destinos domésticos
 
Setembro 14, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Investigadores da Universidade de Coimbra e do Instituto Politécnico de Viseu concluíram que os
turistas da Geração X (nascidos entre 1960 e 1980) são aqueles que mais valorizam os destinos
domésticos.
 
Os autores do estudo que se focou no Centro de Portugal, por ser uma região muito heterogénea,
consideram que os turistas da Geração X devem ser o alvo principal das organizações de turismo,
numa altura em que o turismo doméstico pode ser uma tábua de salvação para um sector fragilizado
devido à crise provocada pela covid-19.
 
- Os resultados obtidos podem ser uma ferramenta importante para os gestores dos destinos e
organizações turísticas, visto que está provado que os turistas das várias gerações formam a imagem
dos destinos de forma diferente, o que terá um forte impacto nos seus comportamentos em termos de
planeamento e compra de viagens, considera a investigadora principal do estudo, Cláudia Seabra.
 
O estudo envolveu 622 turistas domésticos que visitaram o Centro de Portugal, pertencentes a três
gerações diferentes, nomeadamente Baby Boomers (nascidos entre 1940 e 1960), Geração X
(nascidos entre 1960 e 1980) e Millennials ou Geração Y (nascidos entre 1980 e 2000).
 
Segundo o estudo, os Baby Boomers formam uma imagem cognitiva de destino assente em duas
dimensões, designadamente história e cultura, e relaxamento e socialização.
 
Já os turistas nacionais da Geração X têm uma imagem do destino mais complexa, privilegiando
quatro dimensões: simplicidade e autenticidade, boas infra-estruturas, relaxamento e socialização e
nostalgia, enquanto os Millennials constroem a imagem de destino essencialmente tendo em conta os
factores como o ambiente.
 
O estudo refere ainda que, no que se refere à imagem afectiva do destino, os turistas da Geração X
associam sentimentos mais positivos aos lugares do que os Baby Boomers e os Millennials.
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Os Baby Boomers e os Millennials têm várias semelhanças. Ambos foram criados em tempos de
mudança e testemunharam grandes mudanças que moldaram os seus comportamentos e
mentalidades. Eles valorizam o tempo e experiências memoráveis, mas também gostam de se sentir
seguros, são curiosos, indivíduos independentes e aventureiros, mas procuram ambientes protegidos.
 
Neste âmbito, o desenvolvimento de campanhas de promoção de destinos nacionais com base nestas
dimensões e atributos levará os turistas a escolher destinos domésticos e formular intenções de
compra, diz ainda o estudo.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Carolina Morgado
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Turismo de cruzeiros com menos 500 mil passageiros até Julho
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 14/09/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8d835f7c

 
Início B3 Turismo de cruzeiros com menos 500 mil passageiros até Julho
 
Turismo de cruzeiros com menos 500 mil passageiros até Julho
 
Setembro 14, 2020
 
Facebook
 
Twitter
 
Pinterest
 
WhatsApp
 
Até Julho os portos portugueses perderam mais de meio milhão de cruzeiristas face ao mesmo período
do ano anterior.
 
Nos primeiros 7 meses do ano passado tinham passado pelos portos portugueses 750 mil passageiros
de navios de cruzeiro, com 496 escalas. Este ano, no mesmo período, o número caiu para 229 mil, o
que equivale a uma quebra de 69% - superior a mais de meio milhão de turistas.
 
Este é resultado da suspensão de actividade de cruzeiros internacionais, que entrou em vigor em
Portugal a 14 de Março, e para a qual não há ainda fim à vista.
 
Entretanto, o movimento de navios de cruzeiros nos portos da Madeira deverá ser retomado em
Novembro, mas tudo dependerá da situação internacional da pandemia da Covid-19, disse o
presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.
 
O governante madeirense falava no sábado durante uma visita a várias obras de beneficiação que
foram realizadas no Porto do Funchal, no valor de 5,2 milhões de euros, nomeadamente o reforço de
segurança do cais Sul e instalação de novos cabeços de amarração de navios com capacidade de carga
superior a 150 toneladas.
 
- Estamos a preparar tudo para quando for possível ter o recomeço desta actividade importante para
nós", declarou, lembrando que em 2019 o Porto do Funchal recebeu 585 mil turistas, cujo impacto na
economia da cidade está estimada em 50 milhões de euros.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
, Instabram
ou no Twitter
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Tipo Meio: Internet Data Publicação: 15/09/2020

Meio: ECO - Economia Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8ce93a1f

 
Desemprego sobe no Reino Unido pela primeira vez na pandemia. Ryanair responsável por 29% dos
voos internacionais em Espanha. Ensaios da vacina contra Covid da AstraZeneca continuam suspensos
nos EUA.
 
A taxa de desemprego aumentou no Reino Unido pela primeira vez desde o início do confinamento de
3,9% para 4,1%. Já os ensaios clínicos da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca continuam
suspensos nos Estados Unidos, enquanto decorre uma investigação aos efeitos secundários graves
registados no Reino Unido, revelam fontes citadas pela Reuters. Em Espanha, nos meses de verão, a
Ryanair alcançou uma quota de mercado recorde de 29,4% nos voos internacionais ao transportar 1,2
milhões de passageiros. Na China, a versão chinesa do TikTok atinge 600 milhões de utilizadores
diários no mês de agosto, o que representa um crescimento de 50%, enquanto o Facebook lança
espaço próprio dedicado às alterações climáticas.
 
Financial Post
 
Desemprego aumenta no Reino Unido pela primeira vez desde o Covid
 
A taxa de desemprego no Reino Unido aumentou pela primeira vez desde o início do confinamento
provocado pelo novo coronavírus, passando de 3,9% para 4,1% entre o período de abril a junho, de
acordo com dados do gabinete de estatística nacional. Os dados oficiais publicados esta terça-feira
mostram uma queda do emprego menos severa do que o previsto. "Este é um momento difícil para
muitos, uma vez que a pandemia continua a ter um impacto profundo no emprego e na subsistência
das pessoas", disse o ministro das finanças Rishi Sunak numa declaração. "É por isso que proteger os
empregos e ajudar as pessoas a voltar ao trabalho continua a ser a minha prioridade número um",
acrescentou. O número de vagas de trabalho aumentou para 434 mil nos três meses até agosto,
quase 30% mais alto em comparação ao período entre abril e junho, mas quase metade dos níveis
antes do Covid-19.
 
Leia a notícia completa no Financial Post (acesso livre, conteúdo em inglês).
 
Cinco Días
 
Ryanair responsável por 29% dos voos internacionais em Espanha
 
Nos meses de verão, a Ryanair alcançou uma quota de mercado recorde nos voos internacionais em
Espanha. De acordo com os dados de tráfego aéreo de agosto, recentemente publicados pela Aena, a
companhia low cost alcançou uma quota de 29,4% ao transportar 1,2 milhões de passageiros. No mês
de julho, o primeiro mês completo desde o fim do confinamento causado pela Covid-19, a empresa
presidida por Michael O'Leary, atingiu uma quota de 28,6%. A companhia irlandesa também ganhou
quota devido ao cancelamento maciço de voos por operadores turísticos, bem como devido ao quase
desaparecimento de voos de longo curso, especialmente para a América, o que prejudicou
particularmente a Iberia e a Air Europa.
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Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol).
 
Reuters
 
Ensaios da vacina contra Covid da AstraZeneca continua suspenso nos Estados Unidos
 
Os ensaios clínicos da vacina contra o Covid-19 da AstraZeneca continuam suspensos nos Estados
Unidos, enquanto decorre uma investigação aos efeitos secundários graves registados no Reino Unido,
revelam fontes citadas pela Reuters. Ainda assim, os ensaios noutras partes do mundo já foram
retomados este sábado. "Os ensaios clínicos da vacina contra o coronavírus da AstraZeneca e da
[Universidade] Oxford foram retomados no Reino Unido após a Autoridade Reguladora da Saúde de
Medicamentos confirmar a sua segurança", anunciou o grupo farmacêutico. Os testes tinham sido
suspensos após uma "doença inexplicável" num dos voluntários participantes, possivelmente um efeito
colateral sério. A Reuters avança que a suspensão dos testes nos EUA se deverá manter até meados
da semana e não é claro quanto tempo a FDA levará a concluir a sua investigação.
 
Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).
 
CNBC
 
Versão chinesa do TikTok atinge 600 milhões de utilizadores diários
 
A Douyin, versão chinesa da popular aplicação de partilha de vídeos curtos TikTok, atingiu 600 milhões
de utilizadores ativos diários a partir de agosto, o que representa um salto de 50% desde o início do
ano, disse terça-feira a ByteDance, proprietária chinesa da aplicação. Os utilizadores na China não têm
acesso à aplicação TikTok, mas podem utilizar q Douyin, que é semelhante. Os mais de 22 milhões
criadores da Douyin ganharam um total de 41,7 mil milhões de yuan (6,15 mil milhões de dólares) no
último ano através da plataforma, disse o diretor executivo da ByteDance China, Kelly Zhang, durante
uma conferência online.
 
Leia a notícia completa na CNBC (acesso livre, conteúdo em inglês).
 
Daily Mail
 
Facebook lança espaço próprio dedicado às alterações climáticas
 
O Facebook anunciou o lançamento de um espaço próprio dentro da rede social dedicado às alterações
climáticas e pretende aproveitar a força das suas plataformas para sensibilizar para a temática. O
lançamento do 'Climate Science Information Center' foi feito numa parceria entre a rede social e
organizações sem fins lucrativos e empresas especializadas no tema. "Este novo centro de informação
é exclusivamente dedicado a partilhar factos e dados sobre os impactos das alterações climáticas e
pretende aproveitar a força das plataformas do Facebook para divulgar" o tema, refere. Entre os
parceiros estão o UN Environment Programme (UNEP), The National Oceanic and Atmospheric
Administration (NOAA), World Meteorological Organization (WMO) e Panel on Climate Change (IPCC).
 
Leia a notícia completa no Daily Mail (acesso livre, conteúdo em inglês).
 
ECO
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