
JORNAL DO ALGARVE

15/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: 0

Turismo vai continuar a ser “a galinha dos ovos de ouro”
O presidente da Região de T urismo do Algarve (RT A), João Fernandes, que participou no
segundo dia de “Albufeira 21 Summit”, na sexta-feira, sustentou que o turismo na região
vai continuar a ser a “galinha dos ovos de ouro”, anunciou a autarquia
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https://www.sulinformacao.pt/2021/04/empresa-algarvia-coorganiza-conferencia-internacional-sobre-turismo-mais-sustentavel-e-social-na-europa/1aa1920x1080/
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PUBLITURIS

15/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: 0

Faro e Funchal são destaque entre os 112 destinos que a Iberia
vai operar no verão
Companhia aérea espanhola, que vai operar para 112 destinos em todo o mundo este
verão, tem ainda planos para vir a voar para os Açores.

A Iberia vai voar para Faro e para o Funchal, na Madeira, ao longo do próximo verão, informou a
companhia aérea espanhola num comunicado em que revela que vai operar um total de 112 destinos em
todo o mundo no verão, incluindo uma nova rota para as Maldivas, duas vezes por semana, em julho e
agosto, e que tem planos para vir ainda a voar para os Açores.

Na informação divulgada esta quarta-feira, 14 de abril, a Iberia revela que, no caso de Portugal, “para
além de Lisboa e do Porto, a cidade de Faro e a capital da Ilha da Madeira, Funchal, serão servidas pela
Iberia Regional / Air Nostrum”, estando ainda prevista a realização de “voos charter para o Porto Santo a
partir de Lisboa e do Porto”, tal como já era conhecido.

“O Grupo Iberia caminha com confiança para a recuperação das viagens aéreas e anunciou um ambicioso
programa de verão, retomando os voos para muitos destinos anteriores e aumentando a capacidade
nas suas rotas mais movimentadas à medida que as restrições são suspensas”, refere a Iberia, no
comunicado divulgado.

De acordo com a companhia aérea, para o terceiro trimestre deste ano estão previstos voos para 112
destinos em todo o mundo, incluindo 24 de longo curso e 88 de média e curta distância, que vão ser
operados pela Iberia, Iberia Express e Iberia Regional/Air Nostrum.

“Neste verão, estamos a fazer uma grande aposta na recuperação. Enquanto país, não podemos perder
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duas temporadas inteiras, por isso, devemos fazer todos os esforços para salvar a que está por vir. As
campanhas de vacinação estão a levar ao levantamento das restrições às viagens e é vital encontrar
modelos que sejam válidos para a Europa, América e, eventualmente, para todos os países do mundo”,
acrescenta Javier Sanchés-Prieto, Executive Chairman da Iberia.

Quanto à nova rota das Maldivas, a Iberia explica que ainda se encontra a aguardar autorização para
esta operação, que representa uma mudança face à política que vinha sendo seguida pela
transportadora, uma vez que este se trata de um “voo ponto-a-ponto de longo curso exclusivamente
para turistas”.

“O anúncio da nova rota das Maldivas deve elevar o moral da empresa e é visto como uma boa notícia
para o negócio de viagens e como um exemplo de como a Iberia se está a adaptar às novas
circunstâncias e a abrir novos mercados”, considera Javier Sanchés-Prieto.

Mas, além das Maldivas, a Iberia está também empenhada na reabertura das rotas dos EUA, sublinhando
que, atualmente,  existem “voos regulares de Madrid para Nova York e Miami” e que, neste verão, vão
ser retomadas as ligações para Boston, Chicago e Los Angeles, “que operavam durante todo o ano
antes da pandemia”.

Na América Latina,  a Iberia tem previsto retomar os voos para Guayaquil, no Equador, em maio,
enquanto o regresso dos voos para Cali, na Colômbia, e San Juan, em Porto Rico, devem ser retomados
em junho.

Relativamente à Venezuela, a Iberia diz ainda que está a aguardar apenas “a reabertura” do país “para
retomar os voos para Caracas, o que elevaria para 18 o número total de cidades latino-americanas” na
sua rede.

Na Europa, a Iberia destaca o regresso dos voos para a Croácia, país que vai contar com “voos das três
companhias aéreas do Grupo Iberia para um total de quatro cidades: Dubrovnik, Split, Zadar e Zagreb”.

Além da Croácia, as companhias aéreas do Grupo Iberia vão contar também com ligações a vários
destinos clássicos em Itália, como Roma, Milão, Veneza, Florença e Bolonha, mas também Bari, Cagliari,
Catania, Olbia e Palermo.

Na Grécia, estão previstos voos da Iberia para Atenas, enquanto os destinos de praia de Heraklion,
em Crete, assim como  Cephalonia, Mikonos e Santorini vão contar com voos da Iberia Express.

Em junho, a Iberia vai ainda começar a voar para Oslo e Bergen, na Noruega, assim como Budapeste e
Praga, na Hungria e República Checa, enquanto a Iberia Express voa para Edimburgo e Manchester, no
Reino Unido, e Reykjavik, na Islândia, a partir de julho.

Já a Iberia Regional/Air Nostrum  vai voar para Casablanca, Marraquexe e Tangêr, em Marrocos, a partir
de junho, quando se espera que o país reabra as suas fronteiras, tal como deverá acontecer com a
Algéria.

No verão, a Iberia Express vai operar os voos das ilhas Canárias e Baleares, com a companhia aérea a
destacar que a low cost está preparada para atingir os níveis de 2019, oferecendo um total de 507 mil
lugares nas rotas das Canárias e de 276 mil para as Baleares, em ambos os casos à partida de Madrid.

Também para as ilhas espanholas, a Iberia Regional/Air Nostrum vai disponibilizar mais 60 voos durante
o verão e conta ainda com planos para operar voos entre Maiorca e Nice, assim como de Ibiza para
Nice, Genebra e Zurique.

Além destes destinos, a companhia aérea espanhola quer vir também a voar, ainda durante este verão,
para Ljubljana, na Eslovénia; Bastia, na Córsega; Rhodes, Thessaloniki e Zante, na Grécia; Fez, em
Marrocos, assim como para as ilhas dos Açores em Portugal.
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POSTAL

15/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: 0

Bela Vista Hotel na Praia da Rocha abre portas no final de abril
O Real Marina Residence e o Real Marina Hotel & Spa, em Olhão, e o Grande Real Santa
Eulália Resort & Hotel Spa, em Albufeira, prometem reunir as condições para a segurança
e o serviço de excelência a que já está habituado
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O Real Hotels Group já está a preparar a reabertura dos seus hotéis no Algarve para garantir
toda a confiança que merecem. Com o lema “Encontramo-nos na praia, em segurança”, o Real
Marina Residence e o Real Marina Hotel & Spa, em Olhão, e o Grande Real Santa Eulália Resort
& Hotel Spa, em Albufeira, prometem reunir as condições para a segurança e o serviço de
excelência a que já está habituado.

Para se sentir confiante e seguro, nos feriados de junho, as três unidades oferecem um teste rápido de
despiste da covid-19 dos laboratórios Roche, na altura do check-in.

Esta solução do Real Hotels Group permite a todos os seus clientes realizarem o teste a si próprios, no
seu quarto, com uma zaragatoa pouco evasiva, e terem o resultado em 30 minutos.

Promoções para todos os gostos

Para que as suas próximas férias sejam de facto memoráveis, o Real Hotels Group criou pacotes de
ofertas especiais que vão ao encontro das necessidades e expectativas de cada um dos seus clientes.

Se o seu desejo é agarrar na família e partir para o Algarve, o Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel
Spa é a opção certa. Situado em Olhos de Água, Albufeira, este cinco estrelas tem saída direta para a
praia, várias piscinas e a opção de escolher quartos ou apartamentos.

Entre 1 de junho e 31 de julho, a estadia é grátis para crianças até 12 anos, inclui meia pensão, acesso
ao kids Club, ginásio, estacionamento, wi-fi e pequeno-almoço. Desde 3 noites de alojamento, a partir
de 249€ por noite para 2 adultos e 2 crianças em T1.

Já no Real Marina Residence encontra os melhores apartamentos, mesmo em frente à Ria Formosa, em
Olhão. Aproveite os passeios de barco e desfrute das fantásticas praias quase desertas.

Entre 1 de junho e 31 de julho, esta unidade também é grátis para as crianças até 12 anos e inclui
bilhetes diários para as Ilhas ida e volta (4 dias), um colmo e duas espreguiçadeiras na praia do Farol ou
da Armona, toalhas de praia, wi-fi e estacionamento. Desde 3 noites de alojamento em T1 (2 adultos +
2 crianças até 12 anos), a partir de 130€ por noite.

Para quem só quer umas férias sossegadas a dois, o Real Marina Hotel & Spa é a escolha certa para dias
de tranquilidade no Algarve. Com acesso direto, de barco, às praias desertas da Ria Formosa a oferta em
vigor decorre de 1 junho a 31 julho e inclui pequeno-almoço, um jantar no Ria Restaurante com peixe e
marisco local, bilhetes diários para as Ilhas ida e volta, um colmo e duas espreguiçadeiras na praia,
toalhas de praia, wi-fi e estacionamento. Desde 3 noites de alojamento, a partir de 148€ por noite por
casal. Não acumulável com outras campanhas.
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Sobre o Real Hotels Group:

O Real Hotels Group resulta da fusão, em 2020, de dois grupos hoteleiros nacionais, os detentores da
marca REAL e a NEWPALM, operadora do Holiday Inn Express da IHG, tornando-se a maior fusão da
indústria hoteleira portuguesa na última década, com 16 hotéis e 2.100 quartos, distribuídos por Lisboa,
Porto e Algarve.
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CORREIO DA MANHÃ

15/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • ATUALIDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 630

REACH: 0

Algarve | Quebra de 81,2% em hotéis
Segundo a Associacão dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos
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OPÇÃO TURISMO

15/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: 0

Reforçar comunicação junto do mercado britânico é prioridade de
Portugal
De uma forma geral, e para já, o Acordo de Cooperação e Comércio entre a União
Europeia (UE) e o Reino Unido (RU), não terá impactos muito relevantes no turismo em
Portugal e na sua actividade hoteleira, até porque os britânicos que pretendam fazer
visitas curtas (90 dias em múltiplas entradas num total de 180 dias) ao nosso país, não
necessitam de visto.

De uma forma geral, e para já, o Acordo de Cooperação e Comércio entre a União Europeia (UE) e o
Reino Unido (RU), não terá impactos muito relevantes no turismo em Portugal e na sua actividade
hoteleira, até porque os britânicos que pretendam fazer visitas curtas (90 dias em múltiplas entradas
num total de 180 dias) ao nosso país, não necessitam de visto.

Durante a conferência ‘A Hotelaria depois do Brexit’, organizada pela AHP – Associação da Hotelaria de
Portugal, em colaboração com a Direcção Geral das Actividades Económicas, a principal questão em
análise foi de facto a possibilidade de o nosso país voltar rapidamente a poder receber os turistas
britânicos, o que tudo indica deverá acontecer a partir de meados de Maio, e a necessidade de Portugal
reforçar a sua comunicação junto daquele mercado emissor, um dos mais importantes para Portugal, e
fundamental para a retoma do turismo no Algarve e na Madeira.

Portugal está a negociar, com os principais ‘players’ da indústria sejam operadores turísticos como
companhias aéreas, a recuperação e manutenção das rotas, nomeadamente do Reino Unido, que foram
afectadas pela pandemia, adiantou esta quarta-feira a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

A governante referiu que o Governo mantém a intenção de ajustar o programa VIP, precisamente criado
para a captação de rotas aéreas com o objectivo de reforçar de uma forma mais viva o interesse de
Portugal na manutenção das rotas.

A secretária de Estado indicou ainda que, no que diz respeito ao certificado verde digital, que está a ser
preparado para facilitar as viagens, nomeadamente no caso de quem já foi vacinado, os Estados-
membros mandataram a presidência portuguesa do Conselho para negociar directamente com o
Parlamento Europeu esta proposta, reconhecendo, no entanto, que a aplicação cabe depois a cada um
dos países.

Rita Marques deu conta também de um estudo, sobre a marca Portugal, que foi realizado em vários
países, nomeadamente no Reino Unido. Concluímos que a marca Portugal é forte e tem vindo a ter uma
progressão extraordinária, sendo hoje reconhecida com um potencial de atracção fortíssimo.
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Ainda assim, o estudo revelou que na parte do conhecimento dos britânicos sobre Portugal ainda há algo
a fazer. Pontuamos menos bem neste pilar de conhecimento, o que mostra que há potencial para
conhecer a marca e predisposição para conhecer a marca, salientou.

– Sabemos todos que o Verão de 2021 não será totalmente normal, mas Portugal tem vindo a
preparar-se de uma forma muito intensa para o aumento da procura turística, também proveniente do
Reino Unido, acrescentou a secretária de Estado.

Embora algumas perguntas pertinentes por parte dos hoteleiros não tenham sido respondidas pelos
intervenientes, a conferência pretendeu abordar a nova relação entre a UE e o RU, designadamente as
alterações ao regime de circulação de pessoas, bens e capitais e os enquadramentos regulamentares
que os operadores necessitam para o planeamento e prossecução da sua actividade.

A CEO da AHP, Cristina Siza Vieira, sublinhou, no entanto, a importância da conferência para o sector do
turismo, não só para o presente mais próximo, visto que, todos o sabemos que o mercado britânico é
fundamental para a retoma do turismo e da hotelaria em Portugal, como para as relações futuras entre
os dois países.

Em visitas de curta estadia, bem como o cartão europeu de saúde mantém-se como valido para permitir
que os europeus recebam cuidados de saúde no Reino Unido e os britânicos em solo europeu. O acerto
de contas será feito depois entre os sistemas de segurança social dos países envolvidos.

O Reino Unido, quando fazia parte da União Europeia, não integrava o espaço Schengen, pelo que as
regras que vigoravam até agora são as que se vão manter.

Quem viajar de e para o Reino Unido continuará a ter que apresentar os documentos, à partida e à
chegada e, no caso dos aeroportos, em áreas diferentes das que são destinadas a cidadãos de países
que integram o acordo de Schengen que permite a livre circulação de pessoas dentro dos países
signatários, sem a necessidade de apresentação de passaporte nas fronteiras. Mas não será necessário
obter um visto prévio no caso das viagens de curta duração – até 90 dias – em turismo ou em negócios.

O acordo entre a União Europeia e o Reino Unido prevê que se mantenham os transportes de pessoas e
mercadorias por terra, mar e ar, mas com algumas alterações.

No caso do transporte aéreo de passageiros, é possível a uma companhia aérea britânica voar de um
ponto do Reino Unido até um país da União Europeia, mas já não poderá fazer escala num Estado-
membro e viajar para outro e só depois regressar a um aeroporto do país de origem.

14/47



PRESSTUR

15/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3355

REACH: 0

Reino Unido perdeu a liderança entre os mercados emissores
para Portugal num ano de pandemia
Espanha foi o maior mercado em número de dormidas no alojamento turístico em
Portugal nos 12 meses desde o início da pandemia em Março de 2020, destronando o
Reino Unido, que caiu para 3º maior emissor e ficou atrás da Alemanha, 2º maior.

Espanha foi o maior mercado em número de dormidas no alojamento turístico em Portugal nos 12
meses desde o início da pandemia em Março de 2020, destronando o Reino Unido, que caiu para 3º
maior emissor e ficou atrás da Alemanha, 2º maior.

Os dados divulgados hoje pelo INE mostram que, num ano de pandemia de covid-19, o alojamento
turístico em Portugal recebeu cerca de 8 milhões de hóspedes que realizaram cerca de 20 milhões de
dormidas, respectivamente menos 70,9% e menos 71,7% que no período homólogo anterior.

Nos 12 meses de Março de 2020 a Fevereiro de 2021, as dormidas de residentes em Portugal baixaram
44,1% e as de não residentes caíram 83,7%.

As dormidas de residentes predominaram no primeiro ano da pandemia, representando 59,9% do total,
com cerca de 12 milhões, muito acima do peso nos 12 meses anteriores, que era de 30,3%.

Os 17 principais mercados emissores de turistas para Portugal registaram “decréscimos muito
acentuados, superiores a 75%” neste período, sendo as maiores reduções nos mercados chinês (-
95,8%), dos Estados Unidos (-95,0%), irlandês (-93,4%), russo (-91,1%), canadiano (-90,5%) e
dinamarquês (-90,1%).

Espanha, com uma quebra de 75,2%, foi o principal mercado emissor para o alojamento turístico
português neste período, com 16,6% do total de dormidas de não residentes. No período homólogo
anterior, o mercado espanhol era o 3º maior mercado, com 10,9% do total de dormidas de não
residentes.
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A Alemanha segurou a segunda posição, apesar da quebra de 77,5%, representando 16,5% das
dormidas de não residentes no alojamento turístico português. No período homólogo anterior, a quota
do mercado alemão no total de dormidas de não residentes era de 12%.

O Reino Unido caiu de nº1 a nº3, com uma quebra de 86,5%, ficando com uma quota de 15,7% das
dormidas no alojamento turístico português. Um ano antes era o prinicipal emissor, com 19% do total
das dormidas de não residentes.
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SAPO

15/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Restauração preparada para a próxima fase de desconfinamento
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) garantiu hoje
que os estabelecimentos de restauração e similares estão preparados para a próxima
fase de desconfinamento, assegurando todas as condições de segurança.

Em comunicado, a AHRESP lembra que levou a cabo em todo o país uma campanha com o objetivo de
esclarecer os empresários sobre as dúvidas que surgiram com a publicação das medidas de
desconfinamento.

“Disponibilizou toda a informação necessária, como o Guia de Boas Práticas para a Restauração e
Bebidas e a lista de FAQ [questões frequentes], que inclui as principais dúvidas dos empresários do setor,
e que foram respondidas pela Secretaria de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor, pela
Secretaria de Estado do Turismo e pela Direção-Geral da Saúde (DGS)”, refere.

Da mesma forma, acrescenta, os centros comerciais e o retalho reforçaram as medidas para reabertura,
na segunda-feira, com “total confiança”.

Na quarta-feira, as associações de empresas de distribuição (APED), centros comerciais (APCC) e da
hotelaria e restauração (AHRESP) garantiram, em comunicado conjunto, que os centros comerciais
reúnem todas as condições para reabrir no dia 19, segunda-feira, com condições de higiene que
salvaguardam a saúde pública.

Segundo aquelas associações, foi feito um esforço acrescido na formação e testagem de colaboradores,
bem como um reforço dos equipamentos de proteção individual e barreiras de proteção.

“Os operadores dos centros comerciais reforçaram ainda mais as exigentes regras sanitárias com o
objetivo de responder à expectável afluência de consumidores, depois de um longo período encerrados”,
referem, reiterando que aqueles espaços são “seguros” e “merecem a confiança dos consumidores”.

As lojas dos centros comerciais voltaram a fechar em janeiro, quando foi decretado o segundo
confinamento, para fazer face à propagação de covid-19.
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Segundo o plano de desconfinamento gradual que o Governo preparou, está previsto que os centros
comerciais reabram no dia 19 de abril, porém, a decisão final só será tomada na reunião do Conselho de
Ministros de hoje.
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TVI

15/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 0

O Algarve recebe este fim de semana mais uma etapa da do
moto GP
O Algarve recebe este fim de semana mais uma etapa da do moto GP

O Algarve recebe este fim de semana mais uma etapa da do moto GP
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RTP 1

15/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TELEJORNAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 99754

REACH: 0

Miguel Oliveira já está no Algarve para o Grande Prémio de Moto
GP
Miguel Oliveira já está no Algarve para o Grande Prémio de Moto GP

Miguel Oliveira já está no Algarve para o Grande Prémio de Moto GP
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SIC

15/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 102470

REACH: 0

Miguel Oliveira foi recebido no Autódromo Internacional do
Algarve por mais de uma centena de adeptos para a corrida de
moto GP
Miguel O liveira foi recebido no Autódromo Internacional do Algarve por mais de uma
centena de adeptos para a corrida de moto GP

Miguel Oliveira foi recebido no Autódromo Internacional do Algarve por mais de uma centena de adeptos
para a corrida de moto GP
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SIC

15/04/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 128088

REACH: 0

A presidência portuguesa da União Europeia tem mandato dos
Estados membros para negociar com o Parlamento o certificado
verde digital
A presidência portuguesa da União Europeia tem mandato dos Estados membros para
negociar com o Parlamento o certificado verde digital

A presidência portuguesa da União Europeia tem mandato dos Estados membros para negociar com o
Parlamento o certificado verde digital
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CORREIO DA MANHÃ

15/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 7071

REACH: 0

Hotelaria sofreu perdas diárias de nove milhões de euros
Danos superam os 70% no primeiro ano completo com casos de Covid-19 em Portugal.

Os hotéis e alojamentos locais perderam quase nove milhões de euros por dia no primeiro ano da
pandemia. Entre março de 2020 e fevereiro de 2021, os proveitos do setor recuaram quase 74%, para
1100 milhões de euros. São menos 3,2 mil milhões do que um ano antes, mostrou o Instituto Nacional
de Estatística (INE). Neste ano, houve oito milhões de hóspedes e 20 milhões de dormidas: as duas
quebras superam também os 70%. O verão permitiu ao setor do alojamento respirar, com os meses de
julho a setembro a concentrarem seis em cada 10 dormidas. Agosto e setembro de 2020 foram os
melhores meses. Já abril e maio figuram como os piores meses, com as dormidas a recuar acima dos
95% num País confinado. O pódio pela negativa fecha-se com fevereiro de 2021: o novo confinamento
fez as dormidas contrair quase 88% neste mês, para as 473 mil. Em causa estão as restrições à
circulação, já que o setor nunca foi obrigado por lei a fechar portas. A Covid-19 inverteu também o peso
dos nacionais no setor, que passaram a ser a maioria neste primeiro ano de pandemia: seis em cada dez
dormidas couberam a residentes. Com quebras em todos os mercados emissores de turistas, os
espanhóis tornaram-se a nacionalidade com mais peso nas dormidas de estrangeiros, superando o Reino
Unido.Lisboa e regiões autónomas perdem maisApesar do impacto negativo em todo o País, o Alentejo
foi a região onde o abanão foi mais reduzido: neste ano de pandemia, as dormidas caíram 46%,
beneficiando das novas tendências da procura por espaços mais rurais e isolados. Todas as outras
regiões tiveram as perdas acima dos 60%. No Algarve – que acolheu uma em cada três dormidas –, a
queda aproximou-se dos 70%. Já Lisboa destaca-se pela negativa, com menos 82% das dormidas.
Também as duas regiões autónomas contraíram a um nível próximo dos 80%.
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SUL INFORMAÇÃO

15/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALGARVE NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: 0

Empresa algarvia coorganiza conferência internacional sobre
“Turismo mais Sustentável e Social na Europa”
Proactivetur junta-se a organizações de França, Sardenha, Áustria e Alemanha na
organização
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A recentemente criada Rede Europeia de Turismo Sustentável (European Network for
Sustainable Travel) promove, no próximo dia 21 de Abril, a partir das 9h00, uma conferência
online sobre “O Turismo mais Sustentável e Social na Europa”.

A iniciativa conta com o apoio institucional do Turismo de Portugal e aproveita o facto de Portugal presidir
atualmente à União Europeia e 2021 ser o Ano Europeu do Comboio (European Year of Rail), declarado
em finais de 2020 pelo Parlamento Europeu.

A conferência, que será transmitida online, podendo ser acompanhada em direto clicando aqui, é
organizada por cinco empresas de toda a Europa, nomeadamente a algarvia Proactivetur.

Esta iniciativa «surge numa altura em que se debatem questões importantes ao nível do futuro do
turismo, não apenas derivadas da difícil situação que esta atividade enfrenta hoje face ao impacto da
Covid-19, mas também por todas as questões relacionadas com o combate às alterações climáticas, à
redução da perda de biodiversidade, do fomento da economia circular, da coesão territorial ou na relação
harmoniosa com as comunidades residentes», explicam os organizadores.

Na conferência, participarão responsáveis europeus pelas pastas do turismo e da mobilidade,
investigadores e especialistas de várias universidades e institutos, bem como numerosos profissionais do
turismo.

Três temas centrais irão ser abordados nesta conferência: O Turismo Sustentável no espaço europeu e
as estratégias para o seu fomento e reconhecimento; O Ano Europeu do Comboio, as oportunidades
para o fomento das viagens por este meio de transporte e a redução da peugada carbónica; e O valor
da Cultura para o Turismo Sustentável;

A iniciativa conta com a parceria do Turismo de Portugal e é promovida internacionalmente pelo conjunto
de operadores que compõem esta rede europeia, reunindo atualmente mais de 40 empresas de
diferentes países, nomeadamente França, Itália, Alemanha, Áustria ou Portugal.

A European Network for Sustainable Travel visa criar sinergias entre os pequenos operadores turísticos
europeus e outros agentes dedicados a esta temática, com o objetivo de «fortalecer a sua mensagem
no espaço europeu sobre a necessidade de se promover um turismo mais resiliente e responsável do
ponto de vista ambiental, social e cultural».

O programa detalhado do evento pode ser consultado clicando aqui
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https://www.facebook.com/EuropeanNetworkST
https://www.youtube.com/watch?v=A9vcQqMzgSg
https://www.facebook.com/EuropeanNetworkST
https://anneedurail.eu/en/international-e-conference-21-of-april-2021-2/


Dia: 21 de Abril 2021
Hora: 09.00 – 12h30
Organização: Rede Europeia de Turismo Sustentável
Parceiro e apoio institucional: Turismo de Portugal

 

Conheça a equipa organizadora:

Les oiseaux de passage
Tanto um guia de viagens online quanto um site de reservas, Les oiseaux de passages oferece uma
maneira diferente de viajar. É uma plataforma cooperativa que favorece trocas e encontros entre
habitantes, profissionais e viajantes, de humano para humano.
No site lesoiseauxdepassage.coop, são apresentadas 1300 ofertas, incluindo alojamento, atividades,
criações culturais, produtos locais e bons negócios que são compartilhados por viajantes.
Eles também oferecem histórias para descobrir, itinerários para seguir, destinos para explorar e estadias
para reservar.
Fundada em 2016 por Hôtel du Nord, Minga, Ekitour e Le Point Carré, Les oiseaux de passage é uma
Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) que agora conta com dezassete membros: cooperativas,
redes de acomodação, federações culturais, e investigadores.

Proactivetur
A Proactivetur é uma jovem agência de viagens especializada em ecoturismo e turismo criativo no
Algarve e também em serviços de consultoria para o desenvolvimento local.
Desenvolve programas de caminhadas, observação de aves, experiências criativas em torno da cultura
local e atividades de convivência na aldeia, sempre em estreita relação sustentável com os valores do
território e das comunidades locais.
Estão ativamente comprometidos com a produção local, o empreendedorismo comunitário e a
preservação do património.
Trabalham com uma vasta e permanente rede de parceiros locais, que inclui alojamento rural,
restaurantes, artesãos, comerciantes, táxis, mestres das tradições locais, envolvidos ativamente na
vivência turística, contribuindo para a preservação das infraestruturas (Via Algarviana e Rota Vicentina),
com um respeito permanente pelos valores naturais e culturais.
É através da plena compreensão do valor associado aos recursos naturais e culturais da região, por
todos os envolvidos, que se concretiza a preservação de um património partilhado por todos.

Ecotourism Sardinia – Sardaigne en Liberté
Já desde 2016, a agência Sardaigne en liberté dirige-se a um público francês e italiano como o primeiro
promotor de viagens sustentáveis ??na Sardenha.
Desde o Verão de 2019, todas as atividades e toda a rede de empresas e fornecedores que trabalham
ecologicamente também estão disponíveis em alemão.
Sob o nome de Ecotourism Sardinia, a ainda jovem e ambiciosa empresa de turismo sustentável e
ofertas de viagens com consciência ambiental com sede em Tortolì, na costa leste da Sardenha, agora
também está ativa para viajantes de língua alemã.

The Conscious Tourism Group
O Conscious Tourism Group (Áustria) é uma cooperativa que promove a atenção plena e a ética no
turismo.
Trata-se de uma comunidade de empresas e pessoas que apoiam e acompanham a mudança de
paradigma emergente no turismo em direção a mais sustentabilidade com mentes abertas, corações
abertos e vontade aberta.
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https://anneedurail.eu/en/co-signatories-travel-agencies/
https://www.turismodeportugal.pt/pt/Paginas/homepage.aspx
https://lesoiseauxdepassage.coop/
https://lesoiseauxdepassage.coop/
http://proactivetur.pt/pt/home
https://sardaignenliberte.com/en/home/
https://conscious-tourism.group/


Conscious Group oferece networking e agrupamento de ofertas de turismo sustentável, coaching de
sustentabilidade por experientes especialistas em turismo para operadoras de turismo e agências de
viagens, experiência e design de destinos para regiões e empresas, consultoria para empresas de
turismo, bem como para outras empresas com produtos sustentáveis, ??que estão interessadas em
entrar no turismo sustentável como um novo mercado e desejam usar o turismo como uma ferramenta
de marketing e, claro, informações e consultoria para viajantes.

forum anders reisen e.V.
forum anders reisen e.V. é uma associação comercial e empresarial de pequenos e médios operadores
turísticos com sede em Hamburgo (Alemanha).
A associação e seus membros buscam um turismo ecologicamente sustentável, economicamente viável
e ética e socialmente justo no longo prazo.
Para tal, os membros comprometeram-se com um amplo catálogo de critérios, cujo cumprimento é
monitorizado através de um processo de RSE.
A associação apoia os seus membros neste processo através do trabalho básico, da coordenação e
agregação da comunicação, bem como da visibilidade dos produtos de viagem no mercado.
forum anders reisen aumenta a consciência pública e política dos impactos ecológicos, económicos e
socioculturais das viagens e fornece impulsos para um turismo sustentável e justo por meio de ofertas e
programas concretos.
A organização, promovida como uma associação registada, foi fundada em 1998 por doze operadoras
de turismo e agora tem 137 membros (em maio de 2020).

27/47

https://forumandersreisen.de/startseite/aktuelles/


JORNAL DE NEGÓCIOS

15/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 0

O enquadramento fiscal de rendimentos da cessão de
explorações turísticas
Por: Luís Pedro Fernandes
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JORNAL DO ALGARVE

15/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: 0

Região vai fazer estudo sobre cultura e criatividade
“Cultura Algarve 2030 – Aspirações e visões de futuro” vai ser o título do estudo que vai
definir uma visão regional nas áreas da Cultura e da Criatividade
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JORNAL DO ALGARVE

15/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: 0

Direção demissionária da AHETA cumpre mandato até ao fim
A Assembleia Geral da AHET A anunciou que a atual direção demissionária da associação
hoteleira – incluindo o presidente demissionário, Elidérico Viegas – se manterão nos
cargos até ao final do presente mandato, em outubro de 2021
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JORNAL DO ALGARVE

15/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 22

PROGRAMA • DESPORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: 0

Miguel Oliveira “ansioso” por regressar ao Algarve
O piloto Miguel O liveira (KT M) admitiu estar "ansioso" por voltar a correr em Portugal, na
terceira ronda do Mundial de MotoGP, que se disputa em 18 de abril no Autódromo
Internacional do Algarve (AIA), em Portimão
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JORNAL DO ALGARVE

15/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: 0

Faro abre o seu primeiro hotel de cinco estrelas
A cidade de Faro vai contar a partir de junho com o seu primeiro hotel de cinco estrelas,
distinguindo-se por um conceito adaptado aos novos viajantes e à cultura local, disse à
Lusa fonte do grupo promotor
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JORNAL DO ALGARVE

15/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: 0

Castro Marim terá novo hotel rural de quatro estrelas
O concelho de Castro Marim vai ter um novo hotel rural, intitulado T he Prime Praia Verde,
localizado na zona do Vale da Velha, entre o cruzamento da Praia Verde e São
Bartolomeu, anunciou a autarquia
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JORNAL DE NEGÓCIOS

15/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRA LINHA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 0

Plano de recuperação olha pouco para empresas
O Negócios questionou líderes nacionais sobre a proposta portuguesa para o Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR)
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JORNAL I

15/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOÃO AMARAL SANTOS

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 0

Restauração e alojamento com quebras de 90% em março |
Breves
Restauração e alojamento com quebras de 90% em março | Breves
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CORREIO DA MANHÃ

15/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 27

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 6670

REACH: 0

Hotelaria sofreu perdas diárias de nove milhões
Danos superam os 70% no primeiro ano completo com casos de Covid-19 em Portugal
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DN

15/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 0

Um ano de pandemia tirou 3,2 mil milhões ao alojamento
turístico
Nos primeiros dois meses deste ano a hotelaria, o alojamento local e o turismo em espaço
rural perderam quase 320 milhões de euros em proveitos totais, mostram dados do INE
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JORNAL DE NOTÍCIAS

15/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 0

Covid tirou 3,2 mil milhões ao alojamento turístico em 12 meses
Entre janeiro e fevereiro deste ano, espaços hoteleiros, locais e rurais perderam quase
320 milhões de euros
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JORNAL DE NOTÍCIAS

15/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 0

Centros comerciais e restauração garantem ter condições para
reabrir no dia 19
As associações de empresas de distribuição, centros comerciais e da hotelaria e
restauração garantiram esta quarta-feira que os centros comerciais reúnem todas as
condições para reabrir no dia 19, com condições de higiene que salvaguardam a saúde
pública.

As associações de empresas de distribuição, centros comerciais e da hotelaria e restauração garantiram
esta quarta-feira que os centros comerciais reúnem todas as condições para reabrir no dia 19, com
condições de higiene que salvaguardam a saúde pública.

"A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED), a Associação Portuguesa de Centros
Comerciais (APCC) e a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) garantem
que os centros comerciais reúnem todas as condições para a reabertura no próximo dia 19 de abril,
assegurando as condições de higiene para a salvaguarda da saúde pública e a segurança dos seus
clientes, fornecedores e trabalhadores", lê-se num comunicado conjunto enviado pelas associações.

Segundo aquelas associações, foi feito um esforço acrescido na formação e testagem de colaboradores,
bem como um reforço dos equipamentos de proteção individual e barreiras de proteção.

"Os operadores dos centros comerciais reforçaram ainda mais as exigentes regras sanitárias com o
objetivo de responder à expectável afluência de consumidores, depois de um longo período encerrados",
referem, reiterando que aqueles espaços são "seguros" e "merecem a confiança dos consumidores".

As lojas dos centros comerciais voltaram a fechar em janeiro, quando foi decretado o segundo
confinamento, para fazer face à propagação de covid-19.
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Segundo o plano de desconfinamento gradual que o Governo preparou, está previsto que os centros
comerciais reabram no dia 19 de abril, porém, a decisão final só será tomada na reunião do Conselho de
Ministros de quinta-feira.
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