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Covid-19: Madeira toma decisões na segunda-feira para "salvar o
verão e a retoma do turismo"
O presidente do Governo da Madeira admitiu que pode existir um alívio das atuais
restrições que estão em vigor na região, mas contudo alertou que "não vão tomar
decisões precipitadas sob o risco de se voltar atrás" no controlo da pandemia.

O Governo da Madeira vai tomar decisões na segunda-feira, 26 de abril, relativamente às medidas que
estão em vigor para controlo da pandemia. O presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque,
esclarece que as medidas que venham a ser anunciadas levarão em conta critérios de segurança e
pretendem salvar o verão e a retoma do turismo.

O governante admitiu que pode existir um alívio das atuais restrições que estão em vigor na região, mas
contudo alertou que “não vão tomar decisões precipitadas sob o risco de se voltar atrás”.

O líder do executivo madeirense não quis especificar que medidas seriam essas dizendo que era preciso
aguardar até domingo (altura em que termina as duas semanas de avaliação da reabertura das aulas)
para avaliar o impacto da abertura das aulas presenciais, que foi realizado a 8 e 12 de abril, para o
secundário e 3º ciclo.

O governante reforçou que não serão tomadas “medidas irresponsáveis e em função do interesse
imediato”, mas que as decisões serão tomadas “com toda a calma e com sentido de responsabilidade”.
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Faro promove ciclo de webinares dedicado ao turismo
A Câmara Municipal de Faro vai promover, a 21 e 28 de abril, bem como 12 e 19 de maio,
um ciclo de quatro webinares dedicado ao turismo

 

A Câmara Municipal de Faro vai promover,  a 21 e 28 de abril, bem como 12 e 19 de maio, um ciclo de
quatro webinares dedicado ao turismo, que visa debater as “oportunidades para a Capital do Algarve se
reafirmar no setor turístico no contexto nacional e internacional, partilhar experiências e conhecimento
que contribuam para relançar a economia local no período pós-pandemia, bem como o posicionamento
estratégico do concelho, para aumentar a notoriedade do destino Faro”.

A iniciativa arranca a 21 de abril, com um debate sobre o tema ‘Desafios & Oportunidades para o
Turismo de Faro’, com início pelas 15h00, que vai decorrer online e que será transmitido diretamente na
página de Youtube da autarquia.

De acordo com um comunicado da Câmara Municipal de Faro, entre outros temas, esta primeira sessão
vai debater o tema “O que procura o turista no pó-pandemia”, que conta com um painel de oradores
com uma sólida experiência no setor turístico, como Ricardo Valente, vereador do Município do Porto; 
Cláudia Miguel, diretora do Turismo de Portugal no Reino Unido; e André Oliveira, diretor de Vendas da On
Travel Solutions, num debate que vai ainda contar com  as recomendações de saúde pública do
virologista Pedro Simas.

“As sessões seguintes (28 abril, 12 e 19 maio), terão início sempre às 15 horas e serão dedicadas aos
novos produtos turísticos e às atuais tendências do turista. No dia 28 de Abril o tema é Novas
Tendências & Experiências; no dia 12 de Maio é a vez do Marketing Digital – Estratégias Digitais para
promover o destino. A última conferência está agendada para o dia 19 de Maio, para abordar um tema
extremamente importante nos dias de hoje: Turismo Acessível & Sustentável”, explica ainda a Câmara
Municipal de Faro.

Todas as sessões incluídas neste ciclo de webinares dedicado ao turismo  vão ser transmitidas na página
de Youtube do da Câmara Municipal de Faro, através do link https://bit.ly/YoutubeCMFaro.
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Porto e Norte com "reservas interessantes" para maio e acima de
50% em junho
De acordo com o presidente do T PNP, Luís Pedro Martins, alguns hotéis da região já
registam ocupações entre 30% e 40% para maio, bem como acima dos 50% em junho.

O presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP), Luís Pedro Martins, revelou esta segunda-
feira, 19 de abril,  que o setor hoteleiro já está a começar a retoma na região Norte e conta com
“reservas interessantes” para o mês de maio, enquanto junho está já com uma ocupação superior a
50%.

“Já há reservas. Já começam a surgir reservas, para maio, nomeadamente, já há muitas reservas. A
falar com operadores e a falar com hoteleiros, temos o mês de maio já com reservas interessantes.
Alguns [hotéis] já a rondar os 30% a 40%, e se formos para o mês de junho já acima dos 50%”, disse
o responsável à Lusa, à margem de uma iniciativa num restaurante em Matosinhos, que assinalou a
reabertura da restauração na região.

Luís Pedro Martins adiantou também que a entidade regional de turismo está a trabalhar para evitar que
se repita o que sucedeu no verão de 2020, quando a esmagadora maioria das reservas foi para unidades
localizadas fora das cidades.

“O que nós queremos é contrariar o que aconteceu no ano passado, em que as grandes cidades tiveram
uma perda muito grande e nós  queremos comunicar mais as grandes cidade, apresentando argumentos
aos turistas de que as nossa grandes cidades estão ainda muito longe do que se passa noutras cidades
como Barcelona, Paris ou Londres ou outras, com as quais se faz comparação”, explicou.
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O presidente do TPNP revelou ainda que a entidade regional vai voltar a promover campanhas para o
mercado nacional, ainda que esteja também previstas iniciativas promocionais para alguns mercados
internacionais, nomeadamente de proximidade, que Luís Pedro Martins lamenta que ainda não possam
regressar à região.

“Vamos novamente estar a fazer campanhas para em primeiro lugar para os turistas nacionais. Depois
fazer o ataque ao nosso primeiro mercado emissor que é Espanha e, os outros de proximidade, França,
Alemanha, Reino Unido e Países Baixos”, destacou.

Apesar de lamentar a ausência dos mercados internacionais, Luís Pedro Martins destaca, no entanto,
que  a abertura recente dos mercados do Reino Unido, EUA e Brasil é um passo positivo, que
permite acreditar que se possa vir já a ter “alguns resultados interessantes”, porque são mercados
muitos importantes para o Douro e para as empresas que operam do Rio Douro.

“O Douro tem já muitos pedidos de reserva e que até escolheram o Douro em detrimento do Danúbio
ou do Reno. Mas para isso é preciso que possam viajar para cá”, avisa o responsável.
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Destino Porto e Norte continua no ‘top of mind’ do mercado
francês | Ambitur
O T urismo do Porto e Norte realizou, na passada sexta-feira, uma nova sessão do ciclo
de webinars cujo objetivo é diagnosticar as tendências de mercado, de forma a alinhar
estratégias de promoção, planeando a operação e posicionando a oferta. «A Hora de
França» teve como orador Jean-Pierre Pinheiro, coordenador da equipa da Delegação do
T urismo de Portugal em França e Luxemburgo, que revelou dados de um estudo recente
indicando que “Portugal está no T OP 10 de países que os franceses elegem para viajar” e
nas pesquisas online ou sondagens a oper

O Turismo do Porto e Norte realizou, na passada sexta-feira, uma nova sessão do ciclo de webinars cujo
objetivo é diagnosticar as tendências de mercado, de forma a alinhar estratégias de promoção,
planeando a operação e posicionando a oferta. «A Hora de França» teve como orador Jean-Pierre
Pinheiro, coordenador da equipa da Delegação do Turismo de Portugal em França e Luxemburgo, que
revelou dados de um estudo recente indicando que “Portugal está no TOP 10 de países que os franceses
elegem para viajar” e nas pesquisas online ou sondagens a operadores “surge nos três primeiros lugares,
a par de destinos como Espanha e Grécia”.

Luís Pedro Martins, presidente o Turismo do Porto e Norte, lembra que “o mercado francês reveste-se de
grande importância para o destino Porto e Norte, ocupando a segunda posição no TOP 5 dos mercados
emissores para o destino e poderá, em breve, quando for reposta alguma normalidade na circulação,
ajudar a aumentar a estada média na região.” Dados recolhidos no referido estudo, apontam o aumento
considerável de pesquisas por férias de oito a quinze dias, o que sugere a necessidade de adaptar a
oferta para a realização de um maior número de experiências em todos os subdestinos do Porto e
Norte. Vários operadores e agências francesas, que tradicionalmente não se dedicavam muito ao
mercado português, “têm procurado mais informações sobre o destino, até porque os franceses ainda
sentem algum desconforto para viagens de longo curso”, sustenta o Delegado do Turismo de Portugal
neste mercado.
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Apesar da grande vontade dos franceses em viajar – 58% dos inquiridos manifestaram essa intenção -,
a França atravessa neste momento uma situação sanitária débil, existindo ainda um grande grau de
incerteza associado ao que será o futuro mais próximo. Todavia, existem bons indicadores: “Estão
planeados 300 voos semanais entre França e Portugal para os próximos tempos e a recolha de dados
mostra que o turismo outdoor será preferencial, com destaque para as atividades na Natureza, mas
também uma grande procura por zonas balneares, com areais extensos e que favoreçam o
distanciamento físico”, revelou Jean-Pierre Pinheiro.

O Turismo do Porto e Norte já fez o «check in» aos mercados espanhol, brasileiro e francês neste ciclo
de webinars, sendo possível concluir que o prestígio do destino continua intacto e que os turistas
continuam a ver a região como um local de eleição para as suas férias ou para curtas deslocações em
lazer.
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Comboio deverá chegar a todos os distritos e cidades com mais
de 20 mil habitantes
Parlamento terá a última palavra sobre o Plano Ferroviário Nacional lançado ontem e que
estará em debate durante um ano. Ministro Pedro Nuno Santos quer que o comboio
substitua o avião na ligação Lisboa-Porto
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ANA com resultados negativos em 2020 pela primeira vez desde
privatização
A ANA vai apresentar resultados negativos no ano de 2020, com uma perda de cerca de
600 milhões de euros de receitas, o que acontece pela 1.ª vez desde a sua privatização
em 2013

A ANA vai apresentar resultados negativos no ano de 2020, com uma perda de cerca de 600 milhões de
euros de receitas, o que acontece pela primeira vez desde a sua privatização em 2013, adiantou hoje o
presidente da Comissão Executiva.

“Pela primeira vez, em 2020 a ANA vai apresentar resultados negativos. A Ana perdeu, durante o ano de
2020, cerca de 600 milhões de euros em receitas”, disse Thierry Ligonnière, que foi ouvido esta manhã
pela comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, sobre a construção do
aeroporto na Base Aérea n.º6, no Montijo.

Ainda assim, sublinhou o responsável, no ano passado, em plena crise provocada pela pandemia de
covid-19, a ANA investiu cerca de 76 milhões de euros na sua rede de aeroportos, nomeadamente em
melhorias operacionais no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, e no Aeroporto Francisco Sá
Carneiro, no Porto.

Para o responsável, os resultados positivos obtidos nos anos anteriores deixaram a gestora de
aeroportos numa situação favorável para suportar os efeitos da crise na aviação, um dos setores mais
afetados pelas restrições à mobilidade, para conter a pandemia.

Em 2012, o Governo de Pedro Passos Coelho aprovou a venda da ANA — Aeroportos de Portugal, que
era detida maioritariamente pelo Estado, ao grupo francês Vinci, que ficou concluída em 2013.

O grupo Vinci gere 52 aeroportos em todo o mundo.

MPE // EA
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Restauração alerta que turismo ″continua ausente″ das
estratégias e investimentos
AHRESP advertiu que "o setor do turismo permanece ausente das estratégias e
investimentos propostos" na sexta-feira passada na nova versão do Plano de
Recuperação e Resiliência.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) advertiu hoje que de "uma
forma geral" o setor do turismo continua ausente das estratégias e investimentos propostos no Plano de
Recuperação e Resiliência (PRR).

"Após receber os contributos resultantes da consulta pública, o primeiro-ministro (António Costa)
apresentou na sexta-feira passada a nova versão do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)", refere a
AHRESP no seu boletim diário, avisando que, "apesar da inclusão de uma componente direcionada para a
Cultura, de uma forma geral o setor do turismo permanece ausente das estratégias e investimentos
propostos".

A associação, no contributo dado para a nova versão do PRR, salientou que a resiliência que o turismo
demonstrou em vários momentos de crise "exige uma nova abordagem estratégica" que lhe permita
"recuperar da crise atual", de forma a "estimular uma recuperação mais ampla e célere" da economia
portuguesa.

E prossegue: "Não obstante o PRR ser um documento de linhas macro, em que algumas das matérias
são transversais a várias atividades, a realidade é que se deveria atender a um capítulo específico
destinado àquela que era, até março de 2020, a maior atividade económica exportadora do país".

A AHRESP refere ainda que apresentou ao Governo um conjunto de várias propostas com o propósito de
"reforçar a tesouraria" das empresas do alojamento turístico e da restauração e similares.

Uma das principais propostas consiste na prorrogação das moratórias bancárias até 30 de junho do
próximo ano, que deve ser seguida de um plano de amortização de médio e longo prazo (10 anos) para
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todos os empréstimos que se encontram ao abrigo dessas moratórias, realça na nota divulgada.

A associação, aguarda resposta do Governo "a esta proposta e alerta para a aproximação da data de
fim da moratória pública", insistindo que as empresas "precisam de receber informação
atempadamente", de forma a gerirem as suas necessidades de tesouraria.

Quanto à regulamentação do novo Incentivo Extraordinário à Normalização da Atividade Empresarial, a
AHRESP apela para que seja divulgada com a "maior brevidade possível", uma vez que, mais de um mês
após o seu anúncio, continua "a aguardar que este incentivo financeiro seja regulamentado por portaria
pelo membro do Governo responsável pela área do Trabalho", nomeadamente no que respeita aos
procedimentos, condições e termos de acesso.

O novo Incentivo Extraordinário virá atribuir até dois salários mínimos por trabalhador às empresas que
estiveram abrangidas pelo 'lay-off' simplificado ou pelo apoio à retoma progressiva no primeiro trimestre
deste ano.

"Na fase de retoma da atividade que se inicia hoje para muitas empresas, é essencial que esta medida de
apoio à normalização seja regulamentada e fique disponível o mais breve possível", avisa ainda a
AHRESP.
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TAP convoca tripulantes para reunião sobre medidas de
reestruturação
Em convocatória para reunião com os Recursos Humanos enviada pela T AP, a companhia
aérea refere que este processo é "absolutamente essencial para um futuro viável e
sustentável da TAP".

Os tripulantes da TAP selecionados para as medidas de adesão voluntárias, como rescisões por mútuo
acordo, foram convocados pela companhia para uma reunião com os Recursos Humanos, segundo uma
carta do sindicato, a que a Lusa teve acesso.

"A TAP iniciou ontem [segunda-feira], ao final da tarde, as anunciadas convocações dos tripulantes que,
alegadamente, se enquadram nos critérios de seleção para um despedimento coletivo", lê-se na
comunicação do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), enviada hoje aos seus
associados da TAP.

Segundo a missiva, "nas notificações remetidas não constam quaisquer elementos que permitam ao
tripulante visado preparar uma defesa", razão pela qual o sindicato sugere aos visados "que se limitem a
ouvir" o que a empresa tem a imputar-lhes.

Numa convocatória para reunião com os Recursos Humanos enviada pela TAP, a que a Lusa teve
acesso, a companhia aérea refere que este processo é "absolutamente essencial para um futuro viável e
sustentável da TAP".

A transportadora afirma ainda, na mesma comunicação, que o processo "está a ser conduzido com toda
a objetividade" e que a empresa está a procurar "ao máximo minimizar o recurso a medidas unilaterais"
para redução de postos de trabalho.

Por sua vez, o SNPVAC lembra aos associados que "um processo de despedimento coletivo tem
procedimentos, requisitos e prazos a cumprir, e que não bastará à empresa apresentar uma
conclusão/imputação", mas tem também de a "sustentar em critérios legais e constitucionais".
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A TAP anunciou, em 09 de abril, que ia iniciar uma nova e última vaga de adesão a rescisões por mútuo
acordo, reformas e pré-reformas, depois de ter registado cerca de 690 adesões ao programa voluntário
de medidas laborais.

"Ainda que permaneçam alguns casos em análise, podemos partilhar que tivemos cerca de 690 adesões
ao programa voluntário de medidas laborais", informou, na ocasião, a companhia aérea, numa
mensagem enviada aos trabalhadores, a que a Lusa teve acesso.

Contas da empresa apontavam que a grande maioria daquelas adesões, 70%, são referentes a
rescisões por mútuo acordo, 14% a trabalho em tempo parcial, 8% a passagens à situação de reforma,
6% a pré-reformas e as restantes a licenças sem retribuição.

Na mensagem enviada referia-se ainda que o programa de medidas voluntárias e os acordos de
emergência celebrados com os sindicatos vão permitir reduzir as saídas previstas no plano de
reestruturação de cerca de 2.000 para entre 490 a 600 trabalhadores.

Um plano de reestruturação da companhia foi entregue à Comissão Europeia no último dia do prazo, em
10 de dezembro, e prevê o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine, 450 trabalhadores
da manutenção e engenharia e 250 das restantes áreas.

O plano prevê, ainda, a redução de 25% da massa salarial do grupo (30% no caso dos órgãos sociais) e
do número de aviões que compõem a frota da companhia, de 108 para 88 aviões comerciais.

No total, até 2024, a companhia deverá receber entre 3.414 milhões de euros e 3.725 milhões de
euros.
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Movimento de passageiros nos aeroportos portugueses voltou a
cair
Movimento de passageiros nos aeroportos portugueses voltou a cair

Movimento de passageiros nos aeroportos portugueses voltou a cair
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Ataques e contra-ataques à nova marca Madeira
Ataques e contra-ataques à nova marca Madeira
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Madeira
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Está ao rubro a polémica em torno da nova marca Madeira. Assim que foi apresentada na passada
segunda-feira, no Funchal, foram vários os críticos que vieram a terreiro apontar o dedo à “falta de
originalidade”, a uma eventual “cópia” e leitura “confusa”, desde o hoteleiro Bernardo Trindade ao ex-
presidente do Governo Regional da Madeira, Alberto João Jardim, passando pelo CEO da Ivity, Carlos
Coelho, – que há anos chegou a participar no processo e acredita que ela «não nasce com uma
esperança de vida muito longa». Agora, chegou mesmo à esfera política com vozes críticas do PCP ou
do Chega.

Num projecto com assinatura da agência criativa BAR, que trabalhou de perto com a Bloom Consulting
(análise e estudo), a nova identidade apresentada pela Associação de Promoção da Madeira (APM) tem
como assinatura “Madeira. Tão tua” (Belong, em inglês) e um logótipo de 11 cores composto a partir da
desconstrução do círculo – símbolo associado à ideia de inclusão e ao espírito madeirense.

Contactado pela Marketeer, Nuno Vale, director executivo da APM, não só desvaloriza o ruído negativo
como até agradece, pelo facto de estar a ajudar a «trazer maior notoriedade em menos tempo» à
marca agora apresentada. Além de que defende: «Não se consegue fazer uma marca para o futuro se
não for arrojada, se não romper com o status quo!»

João Pacheco, o director criativo da BAR que assina este trabalho, acredita que esta é uma marca para
perdurar. «O projecto de marca é muito mais do que a sua marca gráfica e existiram muitas críticas
baseadas apenas na marca gráfica, vulgarmente conhecida como logótipo. Mesmo em relação à marca
gráfica esta possui uma imensidão de variações e variantes. Com outras cores, mais simples, de maior
síntese, pensadas para ter a capacidade de se adaptar a vários momentos e várias ocasiões. A marca
gráfica mostrada na passada segunda-feira é apenas uma delas e que é composta por 11 cores que
representam os 11 concelhos do arquipélago. Esta identidade gráfica foi pensada e desenvolvida para se
adaptar a diversos suportes, circunstâncias e necessidades que uma marca territorial tem no seu dia-a-
dia», explica à Marketeer.

Já Carlos Coelho discorda, defendendo que ela «não nasce com uma esperança de vida muito longa.»
Em posts publicados no Facebook, o responsável que já assinou, entre outros, rebrandings de uma
Sonae, TAP ou Sata, diz que a «legítima procura de modernidade nem sempre leva aos melhores
caminhos». «Tenho pena que esta nova marca não seja o que poderia ter sido e que, para dentro e para
fora de Portugal, pareça que continuamos a fazer turismo nas nossas mais preciosas marcas.»

Nuno Vale percebe ser compreensível que cause espanto ou estranheza, mas recorda que isso mesmo
foi o que aconteceu com rebrandings fortes, como o do Inter de Milão, o Juventus ou a NOS,
defendendo que por trás do trabalho da marca Madeira há todo um processo criativo feito com tempo e
solidez: «Basta perderem algum tempo a ler o brand book para o perceberem.»

O objectivo é que o destino sobressaia assim que o Mundo voltar a abrir ao Turismo, acreditando Nuno
Vale que isso é «conseguido com esta nova marca».

A marca é o culminar de um processo de anos e envolveu cerca de 9000 inquéritos individuais, entre
população local, turistas e stakeholders, já que desde há anos que a Região Autónoma da Madeira tinha
agarrado este propósito. Com o trabalho praticamente concluído antes do confinamento, houve que
repensar estratégia, imagem, assinatura e posicionamento a assumir.

«Há um ano, estávamos no inicio da pandemia e as incertezas eram muitas. E esse foi o maior desafio,
perceber o que se estava a passar e o impacto futuro que iria ter no mundo em geral e no sector do
Turismo em particular. Foi de uma grande coragem e de um trabalho imenso, parar e reavaliar tudo o
que estava feito. Foram feitos vários estudos, onde se percebeu que a forma de viajar iria ser diferente e
que os turistas passariam a procurar e a valorizar outros estímulos. Um destino como a Madeira e Porto
Santo não poderia ficar parado e preso ao passado. E foi essa a evolução, pensar uma marca que esteja
preparada para um novo futuro, mas cheio de potencial», sustenta João Pacheco.

E quanto às críticas que apontam semelhanças ao lettering criado por Philippe Cossette? «Posso desde já
afirmar que recolhemos dezenas de exemplos de projectos tipográficos que têm como base do seu
desenvolvimento o círculo (ideia central para o desenvolvimento de toda a identidade visual). Uns deles
até se encontram disponíveis em bancos de imagem. Aqui o importante é a ideia central da marca
Madeira e da sua linha de comunicação. Esta questão é, mais uma vez, reduzir a discussão ao logótipo.
Aconteceu algo semelhante e há relativamente pouco tempo com a marca do Porto. Penso que esta
discussão é devido a muito desconhecimento do processo criativo. Inspiração todos nós temos e vem
de todas as nossas experiências», declara.

Porquê a aposta no lettering, João Pacheco?
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«A identidade gráfica para a marca Madeira é muito mais do que isso tendo ela uma ideia muito simples
por detrás: o facto deste arquipélago ser o resultado da troca de experiências e vivências de vários
povos que por ali se cruzaram nas travessias entre o velho continente e o novo mundo. Esta troca e
mistura fez da Madeira um lugar muito especial, exótico, e fez dos Madeirenses um povo que gosta de
receber e acolher quem escolhe a Madeira como destino de vida ou apenas para passar uns dias de
férias.

A enorme diversidade natural do Arquipélago e esta mistura invulgar de histórias e realidades resultou
numa identidade composta visível nos costumes e tradições dos Madeirenses. Um povo que festeja
efusivamente o Carnaval e a Passagem de Ano e que se expressa com enorme alegria e jovialidade.

A marca gráfica e a identidade visual visam celebrar estas características, as qualidades de um
arquipélago que se abre ao mundo e que é efectivamente um pouco de todos. Uma marca que é um
pouco de todos e que por isso precisa ser simples, orgânica e playful. Quase como se cada um de nós a
pudesse personalizar.

Em suma foi uma opção gráfica e conceptual. Mostrar a diversidade, a plenitude, a riqueza, a cultura, a
identidade da Madeira utilizando um símbolo como uma flor, bordado, etc pareceu-nos redutor aos dias
de hoje.

Texto de M.ª João Vieira Pinto
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Porto e Norte com reservas acima dos 50% para junho | Ambitur
O presidente da T urismo do Porto e Norte de Portugal (T PNP) avançou ontem à Lusa que
o setor hoteleiro já está a começar a retoma, com registo de reservas para os meses de
maio e de junho entre os 30 e os 50%. “Já há reservas. Já começam a surgir reservas,
para maio, nomeadamente, já há muitas reservas. A falar com operadores e a falar com
hoteleiros, temos o mês de maio já com reservas interessantes. Alguns já a rondar os
30% a 40%, e se formos para o mês de junho já acima dos 50%”.

O presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) avançou ontem à Lusa que o setor
hoteleiro já está a começar a retoma, com registo de reservas para os meses de maio e de junho entre
os 30 e os 50%. “Já há reservas. Já começam a surgir reservas, para maio, nomeadamente, já há
muitas reservas. A falar com operadores e a falar com hoteleiros, temos o mês de maio já com reservas
interessantes. Alguns já a rondar os 30% a 40%, e se formos para o mês de junho já acima dos 50%”.

Luís Pedro Martins frisou, contudo, que a TPNP está a trabalhar no sentido de contrariar o que sucedeu
no verão de 2020, em que as reservas hoteleiras eram para fora das cidades. “O que nós queremos é
contrariar o que aconteceu no ano passado, em que as grandes cidades tiveram uma perda muito
grande e nós queremos comunicar mais as grandes cidade, apresentando argumentos aos turistas de
que as nossa grandes cidades estão ainda muito longe do que se passa noutras cidades como Barcelona,
Paris ou Londres ou outras, com as quais se faz comparação”, explicou.

Luís Pedro Martins lamenta que ainda não se esteja a conseguir receber turistas de mercados de longa
distância. “Vamos novamente estar a fazer campanhas em primeiro lugar para os turistas nacionais. (…)
Depois fazer o ataque ao nosso primeiro mercado emissor que é Espanha e, os outros de proximidade,
França, Alemanha, Reino Unido e Países Baixos”.

Acrescenta, no entanto, que a abertura recente dos mercados do Reino Unido, EUA e Brasil permitem
acreditar que se possa vir já a ter “alguns resultados interessantes”, porque são mercados muitos
importantes para o Douro e para as empresas que operam do Rio Douro. “O Douro tem já muitos
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pedidos de reserva e que até escolheram o Douro em detrimento do Danúbio ou do Reno. Mas para isso
é preciso que possam viajar para cá”, avisa.
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Passageiros nos aeroportos portugueses recuaram 92,9%
Considerando o total de passageiros desembarcados, cerca de 57% dizem respeito ao
tráfego internacional
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Fitur 2021 contará com plataforma tecnológica para
complementar participação presencial na feira | Ambitur
A Fitur 2021 contará com uma nova ferramenta digital para aumentar as oportunidades
de contacto e intercâmbio de informação entre todos os profissionais da indústria do
turismo internacional. T rata-se da FIT UR LIVEConnect, acessível na Internet e em app,
que se apresenta como um complemento à participação presencial nesta edição da feira,
e que integra a aposta da Ifema na digitalização das suas feiras com o objetivo de
impulsionar produtos e serviços que permitam chegar a outros mercados.

A Fitur 2021 contará com uma nova ferramenta digital para aumentar as oportunidades de contacto e
intercâmbio de informação entre todos os profissionais da indústria do turismo internacional. Trata-se da
FITUR LIVEConnect, acessível na Internet e em app, que se apresenta como um complemento à
participação presencial nesta edição da feira, e que integra a aposta da Ifema na digitalização das suas
feiras com o objetivo de impulsionar produtos e serviços que permitam chegar a outros mercados.

A plataforma, desenvolvida com tecnologia de inteligência artificial, oferecerá a todos os profissionais do
setor a oportunidade de estarem conectados e o acesso a conteúdos especiais adicionais, com uma
programação e agenda de contactos que amplia o significado das relações profissionais e comerciais que
se produzam durante a feira.

A FITUR LIVEConnect estará operacional entre 5 de maio e 4 de junho, o que permitirá a que a oferta e a
procura que se juntem a esta plataforma preparem a feira com um conhecimento antecipado dos
conteúdos da Fitur 2021, identificar interesses graças à sua pesquisa avançada, agendar reuniões online
e reuniões presenciais, além da possibilidade de fazer videochamadas, chatlive, entre outroas. Na
plataforma as empresas participantes poderão lançar a sua oferta setorial em produtos, serviços e
destinos, e desfrutar de várias funcionalidades orientadas para enriquecer a sua rede de contactios
profissional, gerar networking comercial e a interação com a comunidade turística internacional muito
além das datas da feira.

23/31



Além disso, a FITUR LIVEConnect também estará aberta à participação exclusivamente virtual dos
destinos e empresas que não possam assistir presencialmente à Fitur e que queiram, mesmo assim,
integrar a sua oferta de conteúdos na plataforma para fazer parte desta rede profissional da indústria
turística internacional. Os visitantes profissionais poderão juntar-se à FITUR LIVEConnect ao registarem-
se no site da Fitur.
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Breves
Tribunal de contas | Autoridade Tributária | Aeroportos portugueses
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Grupo Luna Hotels & Resorts prepara Reaberturas
Está para breve a reabertura de diversas unidades que integram o Grupo Luna Hotels &
Resorts.

Está para breve a reabertura de diversas unidades que integram o Grupo Luna Hotels & Resorts. Com
unidades distribuídas por Norte, Centro e Algarve, esta operação é acompanhada por um conjunto de
campanhas especiais que permitem uma poupança significativa no planeamento de férias e escapadinhas
para este ano. Oportunidades a não perder, que podem ser acompanhadas em www.lunahoteis.com.

Satisfação e Segurança estão lado a lado nas prioridades para esta reabertura. Neste sentido, todas as
unidades estão certificadas com o Selo Clean & Safe, que se traduz na implementação de um protocolo
sanitário e operacional de acordo com as orientações de informação, higiene e segurança indicadas pelas
autoridades oficiais.

Outro dos destaques desta reabertura, são as campanhas de descontos já disponíveis no site do Grupo.
Em relação a preços, a poupança em férias ou escapadinhas pode atingir os 45%!

No Algarve, o Luna Clube Oceano será o primeiro a reabrir, já a 26 de abril. Para todas as unidades da
região, em Albufeira, Vilamoura e Alvor, há campanhas em vigor.

Na zona Centro, é o Luna Turismo de Abrantes o primeiro a abrir portas, já no dia 21 de abril. Além
desta unidade, o Grupo Luna Hotels & Resorts está ainda presente em Setubal, Tábua, Fátima e na Serra
da Estrela.

Mais a norte, o destaque vai para o Luna Arcos Hotel. Neste caso, as novidades estendem-se às diversas
intervenções efetuadas ao nível dos quartos, zonas de restauração e espaços exteriores. Melhorias que
vieram acrescentar valor em termos de espaço, acessibilidade e conforto.  

Com a reabertura no horizonte estamos a trabalhar afincadamente, mobilizando as nossas equipas para
cumprirmos o objetivo de recebermos os nossos clientes, indo ao encontro das questões de segurança
que marcam a atualidade, mas investindo fortemente na qualidade e na experiência, fatores
determinantes na nossa atividade.

No Grupo Luna Hotels & Resorts, as propostas são variadas e para todos os gostos. Das paisagens do
Gerês e da Serra da Estrela, às praias mundialmente conhecidas do Algarve. Dos recantos por descobrir
da zona Centro do país, à espiritualidade única vivenciada em Fátima. Da diversidade da serra e do mar
de Setúbal, à identidade profunda que marca a região do Dão. As unidades Luna Hotels & Resorts
permitem o contato com uma multiplicidade de experiências, paisagens, hábitos e culturas que
representam muitas das grandes riquezas do nosso país.
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Destinos e conceitos que se traduzem em variadas propostas de lazer, quer sejam umas férias em
família, uma saída com amigos, um encontro profissional, um evento, ou uma escapadinha romântica.

Saiba mais em www.lunahoteis.com

(Link)

28/31

http://www.lunahoteis.com
https://maisalgarve.pt/noticias/regionais/25348-grupo-luna-hotels-resorts-prepara-reaberturas


MAIS ALGARVE

20/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: -1

Conrad Algarve reabre a 26 de Abril para Férias Inesquecíveis
O Conrad Algarve, resort de luxo localizado na Quinta do Lago, prepara-se para reabrir
portas no dia 26 de abril com novas experiências que prometem uma estadia relaxada e
memorável, a sul de Portugal.

 

O Conrad Algarve, resort de luxo localizado na Quinta do Lago, prepara-se para reabrir portas
no dia 26 de abril com novas experiências que prometem uma estadia relaxada e memorável, a
sul de Portugal.

Numa altura em que os dias estão a ficar mais compridos e as temperaturas estão cada vez mais
agradáveis, o Conrad Algarve é, sem dúvida, o refúgio perfeito para um fim de semana prolongado ou
para umas merecidas férias.

Entre as principais novidades para esta reabertura, destaca-se uma nova experiência na suíte mais
exclusiva do Algarve, a Roof Garden, que conta a partir agora com um jacuzzi no terraço exterior. Esta é
a escolha perfeita para relaxar com vista privilegiada para a serra algarvia, no ambiente exclusivo da
Quinta do Lago.

E porque agora, mais do que nunca, é essencial manter a mente e o corpo sãos, o Conrad Spa Algarve
está pronto para reabrir, assim que seja permitido, com uma nova decoração de interiores de assinatura
e novos tratamentos. Para além da renovação da área hidrotermal, que oferece agora uma experiência
de banho turco e cromoterapia ainda mais relaxante, estão também disponíveis novos tratamentos de
rosto e corpo da 111 SKIN, marca de luxo em produtos de estética e tratamentos corporais não
invasivos, com recurso a crioterapia. O conceito revolucionário da 111 SKIN, criado pelo prestigiado Dr.
Yannis Alexandrides, é um exclusivo, em Portugal, do Conrad Spa Algarve.

Para que a experiência seja completa, e porque o Conrad Algarve é um destino gastronómico por
excelência, não faltam diferentes opções no resort que vão desde o restaurante Louro, a funcionar já a
partir do dia 26 de abril, que oferece uma reinvenção dos mais tradicionais sabores portugueses pela
mão e criatividade do chef Osvalde Silva. Entre as principais novidades para este ano estão dois novos
conceitos de pop up gastronómicos: um conceito de brasserie, disponível no Lago Lounge, e uma
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experiência genuína de sabores do Atlântico e da Ria Formosa em formato pop up grill. Destaque
também, para o restaurante estrela Michelin, Gusto by Heinz Beck, reconhecido pelas experiências
culinárias inovadores e liderado pelo chef residente Liborio Buonocore, com abertura prevista para 7 de
maio.

Para além da certificação 'Clean & Safe' atribuída pelo Turismo de Portugal, o Conrad Algarve assegura o
cumprimento dos mais elevados padrões de higiene e segurança, através do programa global de limpeza
e desinfeção Hilton CleanstayTM, 

'Estamos ansiosos por voltar a receber os nossos hóspedes neste refúgio de luxo contemporâneo em
plena Quinta do Lago. A equipa está feliz e motivada para proporcionar aos portugueses uma estadia
segura e inesquecível, seja através das nossas experiências autênticas que, dos serviços personalizados
que oferecemos no resort ou pela descoberta da envolvente maravilhosa da Ria Formosa e das
fantásticas praias de areia dourada', refere Katharina Schlaipfer, diretora geral do Conrad Algarve. 'A
higiene e segurança dos nossos hóspedes é a nossa principal preocupação e por isso temos em vigor a
implementação do exigente programa de desinfeção Hilton Cleanstay', acrescenta.

Localizado no prestigiado resort da Quinta do Lago e rodeado por 2000 hectares de paisagens idílicas do
Parque Natural da Ria Formosa, o Conrad Algarve destaca-se pelo ambiente contemporâneo, serviço
intuitivo e conexões infinitas. Distribuídos por seis andares, os 154 quartos e suítes proporcionam um
elevado nível de conforto, aliado à mais recente tecnologia. Os seis bares e restaurantes oferecem
experiências culinárias inovadoras, com destaque para o restaurante Michelin - Gusto by Heinz Beck, um
dos incontornáveis e vibrantes destinos da alta cozinha no Algarve. Para cuidar do corpo e da mente, o
Conrad Spa oferece um conceito de terapias holísticas que combinam meditação, relaxamento e
tratamentos de assinatura 111SKIN e Aromatheraphy. Outras facilidades do resort incluem o clube de
crianças Little C Palace, cinco piscinas e concessão de praia localizada a cinco minutos do hotel com
serviço de transporte sazonal gratuito.

O Conrad Algarve aceita reservas por telefone, através do +351 289 350 762, e online
em https://www.conradalgarve.com/.

Para mais informações acerca da marca Conrad, por favor visite: 

http://news.conradhotels.comouwww.conradhotels.com.

(Link)
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Ministro espera que viagens de avião com menos 600 km
desapareçam da Europa
O ministro das Infraestruturas disse esperar, enquanto "adepto da ferrovia", que as
viagens de avião com menos de 600 quilómetros desapareçam da Europa, ressalvando
que, apesar da situação da T AP, caso termine a ligação Lisboa-Porto é consequência do
desenvolvimento.

O ministro das Infraestruturas disse esperar, enquanto "adepto da ferrovia", que as viagens de avião
com menos de 600 quilómetros desapareçam da Europa, ressalvando que, apesar da situação da TAP,
caso termine a ligação Lisboa-Porto é consequência do desenvolvimento.

"Eu que sou muito adepto da ferrovia e quero que a ferrovia se expanda [...] e também quero que as
viagens de avião com menos de 600 quilómetros [km] desapareçam da Europa", afirmou Pedro Nuno
Santos, na sessão de lançamento do Plano Ferroviário Nacional (PFN), em Lisboa.

Neste sentido, o governante lamentou que os aviões "deixem de fazer" a ligação Lisboa-Porto, mas
classificou esta possibilidade como "um sinal de desenvolvimento".

Durante o encerramento da sessão, o titular da pasta das Infraestruturas e da Habitação sublinhou ainda
que a dinamização do Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, vai acontecer quando existir uma ligação
ferroviária rápida entre esta infraestrutura e Vigo, em Espanha.
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