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Golfe «é setor estratégico que não pode morrer» no Algarve
Tee Times Golf é uma das principais agências no ramo do golfe em todo o país
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A pandemia trouxe «muitas incertezas», mas Carlos Ferreira, fundador e gerente da Tee Times
Golf Agency, uma das principais agências de golfe do país e que está sediada em Vilamoura,
tem uma profunda convicção: este é um «setor estratégico para o Algarve que não podemos
deixar morrer». 

A história da criação da Tee Times Golf Agency, fundada há cerca de 20 anos, pode ser explicada por
«uma sequência de coincidências».

«Houve a abertura das low cost na aviação, o desenvolvimento do ramo imobiliário e começou a haver
outro tipo de cliente que ou tinha casa no Algarve ou já podia viajar de uma maneira mais autónoma»,
conta o empresário ao Sul Informação.

Com base nisto, os jogadores de golfe passaram a precisar apenas do «green fee», um género de
passe que permite utilizar os campos, com descontos.

«Inicialmente, as pessoas vinham para o Algarve jogar golfe através das operadoras tradicionais
estrangeiras, com pacote completo, incluindo viagem e alojamento. Com os green fees, isso deixou de
existir e o golfe passou a ser um produto mais acessível a todos», explica.
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Mas a experiência de Carlos Ferreira no mundo do turismo já era antiga – nomeadamente na área da
hotelaria, o que também o impulsionou a apostar no setor do golfe.

 

 

Hoje, tem acordos com todos os campos de Portugal e também com muitos em Espanha, com
resultados à vista.

«É uma experiência que está a ser muito interessante, com um crescimento sustentável. Em 2019,
fechámos o ano com 95 mil voltas, números muito bons», adianta.

2020 também estava a correr bem…até Março. «A nossa faturação, no ano passado, caiu mais de
75%», lamenta Carlos Ferreira.

A pandemia veio trocar as voltas a um setor com tantos pergaminhos no Algarve.

Para se ter uma ideia, a nível regional, de acordo com dados da Associação dos Hoteleiros e
Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), o número médio de voltas por campo (18 buracos) foi
de 1205, 21,1% abaixo do registado no mês homólogo em 2019.

A vacinação está a avançar em todo o mundo, e permitem ter alguma esperança na retoma das viagens
e da atividade turística, mas as perspetivas para este ano continuam a ser «muito incertas».

 

 

«As pessoas estão retraídas, vão fazendo perguntas, pedem preços, mas a confirmação não está a
acontecer porque ainda não temos dados concretos de que será possível viajar e em que condições para
Portugal e Espanha. É tudo uma grande incerteza e vamos ver como é que tudo se vai passar», diz
Carlos Ferreira.

Na opinião do responsável pela Tee Times, era possível «fazer mais e melhor» para apoiar o setor do
golfe.
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«Poderá haver aqui algum movimento, de residentes, mas não são essas pessoas que contam – o valor
é residual. Vão dar um movimento de 10, 20% aos campos, mas não é isso que faz gerar o negócio»,
considera Carlos Ferreira.

«Está tudo tão incerto que não conseguimos ter um otimismo firme e é isso que falta. Temos tido
algumas janelas que se abrem, mas que vão passando. No ano passado, em Setembro, tivemos um
pico de reservas bom, por exemplo, com um Outubro também interessante, mas depois voltou tudo a
cair», acrescenta.

Certo é que este é um «setor estratégico para o Algarve». «A indústria é do melhor, os campos estão
bem organizados e estruturados. Temos uma operação que é muito boa a nível mundial, estamos no
topo, em termos do serviço prestado», realça.

«Não podemos deixar morrer este setor», conclui.

Notícia
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Praia de Faro: avança a remodelação de mais três instalações
sanitárias
Praia de Faro: avança a remodelação de mais três instalações sanitárias

O Município informa que estão assinados os contratos para remodelação de mais três instalações
sanitárias públicas da Praia de Faro, no seguimento dos trabalhos realizados em 2020 na zona poente,
quando se requalificou o WC existente e edificou um novo no largo central.

Desta vez, os trabalhos incidem na zona nascente e a primeira empreitada a arrancar é a de
remodelação das instalações sanitárias da Av. Nascente. Adjudicada à empresa Glorious Details
Unipessoal pelo valor de 53.089,04 euros, a empreitada tem por objeto a remodelação integral das
instalações sanitárias ali existentes, que se encontram já obsoletas e incapazes de dar a melhor resposta
às necessidades atuais. Paralelamente será edificada uma nova casa de banho destinada a cidadãos
portadores de mobilidade reduzida.

Também adjudicada está a substituição do WC do Largo dos Arcos, entregue à empresa Joaquim &
Fernandes, Eletricidade e Telecomunicações, Lda. pelo valor de 19.775,38 euros. De acordo com o plano
aprovado, estes trabalhos contemplam a substituição dos equipamentos existentes, a remoção do
módulo sanitário localizado junto aos quiosques e a edificação de uma casa de banho com condições
adequadas a pessoas com mobilidade condicionada.

A terceira empreitada é a remodelação das instalações sanitárias contíguas ao Clube de Surf. Adjudicada
à sociedade A. M. Barriga, Lda. pelo valor de 25.073,56 euros, esta requalificação prevê a melhoria e
modernização de todos os equipamentos e instalações sanitárias daquele conjunto, bem como a
instalação de uma nova casa de banho exclusiva para pessoas com mobilidade condicionada.

Com estas empreitadas, que representam um investimento municipal de cerca de 97.937,98 euros, o
Município prossegue a sua estratégia de criação de condições para a valorização da Praia de Faro
enquanto zona balnear de excelência, acentuando a sustentabilidade das premissas que estão na origem
da eleição da Praia de Faro como destino turístico de excelência para milhares de farenses e visitantes.

 

Ademar Dias
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Açores preparam manual de procedimentos para o turismo
Ideia passa por garantir que os turistas possam estar em segurança em todos os
estabelecimentos.

As autoridades de saúde dos Açores estão a "articular com a Direção Regional do Turismo" a criação de
"manuais de procedimentos" que garantam a "segurança em todos os estabelecimentos" da região
durante a pandemia de covid-19. Segundo adiantou esta quinta-feira Gustavo Tato Borges, coordenador
da Comissão Especial de Acompanhamento da Luta Contra a Pandemia de Covid-19 dos Açores, as
autoridades de saúde da região estão já "a articular com a Direção Regional de Turismo, de maneira a
que haja manuais de procedimentos para as unidades hoteleiras, para as piscinas, para os parques de
campismo, para todas as situações onde possam vir a estar presentes turistas". A ideia é garantir que os
turistas "possam estar em segurança em todos os estabelecimentos", esclareceu. Tato Borges falava
esta quinta-feira durante a conferência de imprensa semanal de acompanhamento da situação
epidemiológica dos Açores, em que esteve também presente o diretor regional da Saúde, Berto Cabral.
O diretor regional aproveitou a oportunidade para reiterar que as medidas anunciadas para o fim do
estado de emergência não significam que "deixará de ser feito teste à chegada à Região Autónoma dos
Açores". "A questão que se coloca é que, legalmente, a região não pode obrigar o teste na origem, mas
não deixará de o exigir à chegada", concretizou. Berto Cabral respondeu ainda a críticas à medida
avançada pelo Governo Regional, que prevê a atribuição de incentivos a viajantes que cheguem à região
com um teste negativo feito previamente, no valor de 35 euros para quem viaje a partir de Portugal, e
de 50 euros para quem venha do estrangeiro. "O incentivo é dado, não aos turistas no sentido de virem
para cá, é dado o incentivo para que as pessoas façam o teste antes de virem para cá", clarificou o
responsável pela Autoridade de Saúde regional. Também Gustavo Tato Borges afirmou que "seria
desejável, seria ideal, que só pudessem viajar para a região pessoas que tivessem teste negativo". O
responsável pela Comissão de Acompanhamento à pandemia acredita que, "em princípio, vai ser possível
equilibrar a vinda dos turistas com a manutenção do risco baixo para a Região Autónoma dos Açores".
Sobre a possibilidade da implementação de um corredor verde na região para passageiros que viajem a
partir de zonas onde a imunidade de grupo já tenha sido atingida, Tato Borges adiantou que "aquilo que
está definido é que apenas no dia 10 de junho será implementado este certificado". O responsável
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salientou ainda que "a informação transmitida, quer pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, quer pela
Comissão Europeia" indica que o "certificado de vacinação não implica, necessariamente, que uma
pessoa entre diretamente num determinado local -- país, região, seja o quer for -- sem haver
necessidade de fazer teste". Os Açores têm hoje 306 casos positivos ativos, sendo 291 em São Miguel,
sete na Terceira, sete em Santa Maria e um nas Flores. Desde o início da pandemia foram diagnosticados
4.755 casos positivos de covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.298 pessoas e falecido
31. A ilha de São Miguel mantém-se em alto risco de contágio, continuando em vigor todas as medidas
de contenção para este nível, nomeadamente o recolher obrigatório entre as 20h00 as 05h00 durante a
semana, e entre as 15h00 e as 05h00 ao fim de semana. As autoridades regionais dos Açores e da
Madeira divulgam diariamente os seus dados em relação à pandemia, que podem não coincidir com a
informação divulgada no boletim da Direção-Geral da Saúde.
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Opinião| 2020: a queda livre do Turismo
Por Cristina Siza Vieira, Vice-presidente executiva da AHP

Diz-nos a OMT que o Turismo mundial, em 2020, recuou aos níveis de 1990 (- 74% nas chegadas de
turistas internacionais, em relação a 2019), menos mil milhões de chegadas. A perda estimada de
receitas turísticas no Mundo foi de 1.3 milhões de milhões de dólares. E a previsão para a recuperação
dos níveis de 2019 é apontada entre 2,5 anos e 4 anos.

A AHP – Associação da Hotelaria de Portugal foi monitorizando, desde o início, o impacto da COVID-19
na Hotelaria, que se foi agravando em razão do decurso do tempo.

Fechado 2020, o nosso habitual inquérito “Balanço & Perspetivas” confirmou brutais perdas de dormidas
e receitas, só na Hotelaria (menos 65% e 73%, respetivamente).  A Taxa de Ocupação média anual nos
nossos Hotéis fixou-se nos 26%; e o Preço Médio por Quarto (ARR), referente apenas aos períodos em
que a hotelaria esteve aberta, foi de 86 euros.

Outros highlights: quanto a mercados, e sem surpresa, 2020 foi, se é possível dizê-lo, “o ano do
mercado interno”, um pouco alargado, digamos. Portugal, Espanha e França foram os principais
mercados a nível nacional e para a maioria das regiões. Quanto a cancelamentos de reservas, uma total
mudança de paradigma. Reservas firmes são coisa do passado: em 2020 quase metade das reservas da
Hotelaria foram canceladas, sobretudo no segundo trimestre.
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2021: Não basta planear, sim executar. Na Europa e em Portugal

Para Portugal é fundamental haver três planos: (1) para já, um plano de desconfinamento, que vá sendo
ajustado; (2) um plano de vacinação que corra por forma a conseguirmos ter o grosso da população
vacinada e imunizada o mais rapidamente possível. e (3) um plano de promoção – sendo fundamental
irmos buscar as viagens internacionais para relançar o turismo. Sabendo que as viagens de longo curso
não vão ocorrer em 2021 e que o turismo se vai fazer a nível interno e regional (intra europeu), que
Portugal tem uma fortíssima condicionante: 90% dos turistas que recebemos chegam-nos por ar e os
aviões (e as companhias aéreas) estão ainda todos em terra, então  o plano de promoção, coordenado
pelo Turismo de Portugal, tem de ser muito assertivo e orientado para os mercados que, quer pelo grau
de vacinação, quer pelas próprias companhias aéreas,  este ano vão estar a viajar. Tem de ser um tiro
certeiro.

Três planos em articulação, a par do apoio financeiro e da “bazuca”, que suporte empresas e emprego,
vão determinar o ritmo da retoma do nosso Turismo.

Simultaneamente, a Europa,  primeiro destino turístico do Mundo, onde as chegadas de turistas
internacionais caíram 70%, tem uma grande responsabilidade: pensar no Turismo europeu como um
instrumento para devolver ao Mundo a esperança no futuro. E para que isso aconteça é fundamental que
haja empenho e compromisso da UE e de cada país em cumprir e fazer cumprir regras comuns.
Infelizmente a UE não fala a uma só voz, tem havido sinais contraditórios, as recomendações e
orientações não passam de intenções. Parece que agora,  com a criação de um “certificado verde”,
temporário e não limitativo, se pode vir a antever terreno comum para se trabalhar concertadamente.
Não é tudo, longe disso, mas é um bom princípio.

*Por Cristina Siza Vieira, Vice-presidente executiva da AHP
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Lagos no Top 10 dos Green Destinations People's Choice Awards
Depois da inclusão de Lagos nos 100 melhores destinos sustentáveis mundiais a visitar,
pelo Good T ravel Guide, foi a vez de o público escolher o seu destino favorito. Num
universo de cerca de 15.000 votos de todo o mundo, o concelho de Lagos alcançou o 7.º
lugar no TOP 10 da categoria “Escolha do Público” dos Green Destinations.

Depois da inclusão de Lagos nos 100 melhores destinos sustentáveis mundiais a visitar,
pelo Good Travel Guide, foi a vez de o público escolher o seu destino favorito. Num universo de
cerca de 15.000 votos de todo o mundo, o concelho de Lagos alcançou o 7.º lugar no TOP 10 da
categoria “Escolha do Público” dos Green Destinations.

A plataforma Green Destinations reconhece anualmente destinos que implementaram estratégias de
sucesso para um turismo mais sustentável, através de um painel de avaliadores independentes que
analisam critérios como saúde, acessibilidade, ambiente, segurança e sustentabilidade.

Lagos acabou por integrar o Top 100 das localidades internacionais, o único concelho algarvio a surgir na
lista.

Este ano, a cerimónia que distingue estes destinos turísticos mais sustentáveis teve um foco na
pandemia e na forma como conseguiram superar as dificuldades dela decorrentes, tendo inaugurado a
categoria “People’s Choice/Escolha do Público” através de uma votação que terminou no início de Março.

No Top 10 dos resultados desta categoria surgem quatro destinos portugueses, sendo que Lagos surge
no 7.º lugar ao nível internacional e no 2.º lugar ao nível nacional.

Este reconhecimento por parte do público vem destacar as várias estratégias do Município no que
concerne à sustentabilidade ambiental, garantindo um destino turístico mais amigo do ambiente com
vista à valorização dos seus recursos naturais.

Top 10 Green Destinations People’s Choice Awards

1. Bitez, Turquia
2. Bison Land, Roménia
3. Futaleufú, Chile
4. Lika Destination, Croácia
5. Club Paradise Palawan, Filipinas
6. Alto Minho CIM, Portugal
7. Lagos, Portugal
8. Skanzen Modra, República Checa
9. Arouca, Portugal

10. Dark Sky Alqueva, Portugal

 

Notícia
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Turismo atraente? “Ter 120% da média de vacinação da UE”
A garantia é dada pelo Fórum da Competitividade e garante que PRR deve a par do
turismo, focar-se na saúde e no licenciamento.
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Turismo atraente? 'Ter 120% da média de vacinação da UE'
A garantia é dada pelo Fórum da Competitividade e garante que PRR deve a par do
turismo, focar-se na saúde e no licenciamento.

“Para garantir que somos um destino atraente este verão seria muito importante que definíssemos uma
meta ambiciosa, como ter 120% da média de vacinação da UE”. A garantia é dada pelo Fórum para a
Competitividade. “Os dados iniciais do 2.º trimestre permitem algum optimismo, embora a incerteza
sobre o turismo permaneça muito elevada, o que tem levado a generalidade das instituições a adiar o
calendário da retoma, esperando que o crescimento em 2022 supere o de 2021”, refere na nota de
perspetivas económicas.

Mas os alertas não ficam por aqui. De acordo com a entidade liderada por Ferraz da Costa, Portugal
deverá seguir determinadas estratégias e que passam pela reindustrialização, em determinados clusters
tecnológicos. É o caso das tecnologias de informação e comunicação; biotecnologia; tecnologias da
saúde; materiais, mobilidade, novas energias e aeronáutica. “É necessário também criar incentivos
financeiros e fiscais ao crescimento das empresas nacionais”.

E lembra que há vinte anos que Portugal está estagnado, “a divergir da União Europeia, e a ser
sucessivamente ultrapassado pelos novos Estados Membros”, acrescentando que “o turismo e outros
setores não podem voltar a crescer só com base em descarbonização e/ou digitalização. É possível e
desejável alargar desde já o PRR: em vez de repartir igualmente por todos os departamentos do Estado
verbas de digitalização, selecionar duas áreas: saúde e licenciamento”.

De acordo com o Fórum para a Competitividade, o Governo é exortado a privilegiar as médias e grandes
empresas nacionais, dada a dificuldade das pequenas empresas nacionais em terem processos
autónomos, definir “empresas-âncora” em cada setor e cluster e atualizar o sistema de incentivos para
considerar igualmente a inovação de processo, em vez de predominantemente a de produto. Quanto a
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estes mesmos incentivos, a ideia é que sejam focados na promoção de fusões e aquisições que
permitam maior escala e massa crítica, sendo que o Banco de Fomento deveria desempenhar um papel
importante na injeção de quasi-capital nas empresas resultantes destas operações.

Na sua apreciação do plano desenhado pela Comissão Europeia para a recuperação económica nacional,
o Fórum critica a falta de linhas orientadoras para lá do propósito da digitalização, antecipando que não
será com este motor “que nos será permitido atingir os objetivos necessários de crescimento”.
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Movimento alemão usa Algarve como exemplo de viagem segura
Grupo «Save the Travel Industry» é constituído por profissionais do setor turístico

Grupo «Save the Travel Industry» é constituído por profissionais do setor turístico

O Algarve foi o destino escolhido pelo movimento «Save the Travel Industry» (“Rettet die
Reisebranche”), que nasceu na Alemanha, para demonstrar como e´ possí vel viajar e fazer fe´rias em
seguranc¸a apesar da pandemia.
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Este movimento resulta de uma alianc¸a criada por profissionais do setor do turismo e tem como
objetivo lutar pelo futuro e pela sobrevive^ncia da indu´stria das viagens.

Neste contexto, seis representantes de reconhecidas age^ncias de viagens do mercado alema~o, que
integram este movimento, estara~o na regia~o durante uma semana, de 18 ate´ ao pro´ximo dia 25
de abril.

O convite partiu do Turismo do Algarve e do operador turí stico Olimar, que, reconhecendo a
importa^ncia desta alianc¸a e partilhando as mesmas preocupac¸o~es, “viram aqui a oportunidade para
colaborar na persecuc¸a~o do objetivo em causa e para consolidar o posicionamento da regia~o como
um destino seguro e totalmente preparado para voltar a receber turistas”, refere o Turismo do Algarve.

Agentes de viagens vão conhecer os principais locais de interesse da região

Atrave´s desta visita, os participantes tera~o a oportunidade de ficar a conhecer alguns dos principais
locais de interesse turí stico do destino e de observar, no terreno, o cumprimento das diversas medidas
de higiene e seguranc¸a que foram implementadas em toda a regia~o para prevenc¸a~o e controlo da
pandemia, desde a chegada no Aeroporto de Faro, e que se estendem a todas as empresas e atividades
ligadas ao setor do turismo.

Ao longo da sua estadia no Algarve, os participantes ira~o percorrer va´rios pontos da regia~o e realizar
diferentes atividades que revelam a diversidade e a riqueza da oferta turí stica do destino.

Os va´rios agentes sera~o acompanhados por um operador de ca^mara e por um foto´grafo, que
ficara~o responsa´veis pela captac¸a~o de imagens e criac¸a~o de conteu´dos, que sera~o depois
partilhados nas redes sociais e no website do movimento «Save the Travel Industry».

Notícia
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500 postos de trabalho ainda estão em risco
Despedimento será a última medida a tomar pela companhia aérea
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Bruxelas atrasa reestruturação
Covid arrasta companhia para prejuízo recorde de 1,230 mil milhões de euros em 2020
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PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAFAELA BURD RELVAS

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

AL sem alívio fiscal, mas Parlamento admite ajustes no setor
O Parlamento rejeitou reduzir os impostos para os proprietários de alojamento local, mas
abriu a porta a fazer alguns ajustes ao regime jurídico que regula este setor
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DN

23/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

TAP poupou 259 milhões com saída de 900 pessoas
A TAP registou prejuízos de 1200 milhões de euros
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JORNAL DE NEGÓCIOS

23/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARIA JOÃO BABO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Prejuízo de 2020 supera injeção do Estado na TAP
A crise na aviação provocada pela pandemia resultou em prejuízos históricos para a
companhia aérea no ano passado, de mais de 1.230 milhões de euros. As receitas caíram
quase 68%, mas os custos também desceram, ainda que menos de 38%.
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EXPRESSO

23/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Aeroporto de Lisboa. Impõe-se que a AAE seja conduzida de
forma exemplar
Por: Carlos Brás, Major-general (reformado), engenheiro de aeródromos
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RENASCENÇA ONLINE

23/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Covid-19. Maior exposição do Sul da Europa ao desemprego
pode atrasar recuperação - Renascença
Relatório da Moody’s indica que "a perturbação generalizada causada pela pandemia do
coronavírus nos mercados europeus de trabalho foi particularmente severa para
mulheres, jovens e trabalhadores com menos escolaridade".

Os países do sul da Europa, como Portugal, Espanha e Itália, são os mais expostos ao aumento do
desemprego criado pela pandemia de Covid-19, o que pode atrasar a recuperação da economia,
considerou quinta-feira a agência de ‘rating’ Moody’s.

Segundo um relatório da Moody’s, “a perturbação generalizada causada pela pandemia do coronavírus
[Sars-Cov-2] nos mercados europeus de trabalho foi particularmente severa para mulheres, jovens e
trabalhadores com menos escolaridade, situação que pode atrasar a recuperação em países como Itália,
Espanha e Portugal”.

“O efeito sobre os jovens, mulheres e empregados menos qualificados foi particularmente grande”,
sublinhou a analista da Moody's Investors Service e coautora do relatório, Ruosha Li.

A analista referiu ainda que “em alguns setores, a crise de empregos relacionada com a Covid-19 foi
muito pior do que a crise financeira global de 2007-08”.

Isto deve-se, em grande parte, à interrupção completa da atividade imposta “em setores como a
hotelaria e o turismo, que empregam um grande número de trabalhadores desses grupos demográficos”,
explicou.

A Moody’s alertou ainda que, nos países mais afetados do sul da Europa, uma recuperação económica
fraca e prolongada após a pandemia “pode implicar uma perda da produção a longo prazo”.

“Se não for apoiada por políticas relevantes para a educação e o mercado de trabalho, uma recuperação
prolongada pode levar a um aumento do número de famílias de baixos rendimentos com capacidade de
acumular capital físico e humano, especialmente por meio de realização educacional”.

Isto pode enfraquecer a produtividade do trabalho em toda a economia por um período muito longo”,
avisa a agência no relatório.

A análise também refere que a pandemia provocou um aumento do desemprego entre as mulheres.
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“Obrigações de assistência domiciliar e os desafios de procurar trabalho durante uma pandemia são as
principais razões para o declínio nas taxas de participação no trabalho”, considera a Moody’s, apontando
Itália, Espanha e Chipre como os países que registaram maiores quedas nas taxas de emprego e
participação feminina no ano passado.

“Em contraste, as mulheres na Dinamarca e da Suécia têm menos probabilidade de deixar o mercado de
trabalho por causa de responsabilidades com a família”, diz a análise.

Apesar de as taxas de desemprego tanto das mulheres como dos homens deverem disparar “assim que
os governos começarem a retirar os esquemas de apoio”, a Moody's espera que os números relativos
às mulheres sofram maior “deterioração já estas têm um domínio relativo em setores afetados por uma
recuperação lenta, como o turismo ou o retalho”.
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JORNAL ECONÓMICO

22/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Fórum para a Competitividade critica PRR e pede foco na saúde,
licenciamentos e turismo
O turismo merece particular destaque na nota de Perspetivas Económicas do Fórum, que
relembra que o saldo acumulado da balança turística nos seis anos que antecederam a
pandemia é equivalente às transferências europeias para Portugal nos próximos nove
anos.

O Fórum para a Competitividade alerta para as insuficiências do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)
europeu e do seu ramo nacional, criticando a falta de rumo para além da digitalização e de referências a
áreas chave da economia como o turismo ou a indústria agroalimentar.Na sua nota de Perspetivas
Empresarias de abril, divulgada esta quinta-feira, o organismo refere vários sectores e clusters nos quais
seria importante apostar, sublinhando o impacto que o turismo teve na prestação da economia nos
últimos anos.Destacando que a atividade turística representou, nos últimos seis anos, os mesmos 60 mil
milhões que serão atribuídos a Portugal entre 2021 e 2029, a publicação refere ainda os casos da
biotecnologia, tecnologias da saúde, materiais, mobilidade, novas tecnologias e aeronáutica como áreas
a desenvolver no tecido produtivo nacional.Para atingir o difícil objetivo de retoma do sector do turismo
já este verão, o órgão sugere que as autoridades portuguesas almejem a vacinar 120% da média
europeia, garantindo segurança para os viajantes que escolherem Portugal para passar férias.Além
destas, a indústria portuguesa beneficiaria de uma aposta forte na metalomecânica ligeira, bioquímica,
cerâmica, madeira, calçado, automóvel e aeronáutica, têxtil e vestuário farmacêutico, cortiça, ambiente
e energia, aponta o think-tank.Para tal, o Governo é exortado a privilegiar as médias e grandes
empresas nacionais, dada a dificuldade das pequenas empresas nacionais em terem processos
autónomos, definir “empresas-âncora” em cada sector e cluster e atualizar o sistema de incentivos para
considerar igualmente a inovação de processo, em vez de predominantemente a de produto.Quanto a
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estes mesmos incentivos, a ideia é que sejam focados na promoção de fusões e aquisições que
permitam maior escala e massa crítica, sendo que o Banco de Fomento deveria desempenhar um papel
importante na injeção de quasi-capital nas empresas resultantes destas operações.Na sua apreciação do
plano desenhado pela Comissão Europeia para a recuperação económica nacional, o Fórum critica a falta
de linhas orientadoras para lá do propósito da digitalização, antecipando que não será com este motor
“que nos será permitido atingir os objetivos necessários de crescimento”.Questionando o papel do
Estado como recipiente destes fundos, o órgão sugere que, em vez de se distribuir a totalidade do
pacote de forma igual entre as várias componentes do sector público, estes fossem canalizados
sobretudo para a área da saúde e do licenciamento. Ao invés, o cenário atual deixa adivinhar “uma
pesada herança de custos de funcionamento, insustentáveis sem bazucas adicionais”, dada a falta de
metas definidas.Adicionalmente, o relatório questiona como se processará a digitalização das
administrações públicas, às quais é reconhecido um problema gravoso de eficiência.“Pretende digitalizar-
se o complexo de procedimentos existentes?”, questiona o Fórum, indicando a necessidade de uma
reforma do Estado e da Justiça que evitem os atuais travões ao investimento. Ler mais
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BOA CAMA BOA MESA

22/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOA CAMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3795

REACH: -1

Com o mar no horizonte: seis hotéis para uma escapadinha até
ao Algarve
Desconfinar precisa-se e o Algarve, sempre com o mar no horizonte, é um local perfeito
para mudar de ares e recuperar dos dias de isolamento em casa. Inspire-se com esta
meia dúzia de sugestões.
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A praia à mão de semear e um clima (quase) sempre aprazível fazem do Algarve destino de eleição para
as férias em família. Em alternativa, respire a atmosfera descontraída a sul numa “escapadinha higiénica”
que promete relaxar e ganhar fôlego até ao verão.

Vila Vita Parc
Uma espécie no paraíso é o que este resort oferece. Ainda que seja durante apenas dois ou três dias, a
estadia será inesquecível. A maioria dos restaurantes e bares estão a abrir (19 de abril), com muitas e
novas sugestões. Os sabores provêm de todo o mundo, desde os ingredientes mediterrânicos à cozinha
japonesa e a garrafeira que conta com mais de 11 mil exemplares. Ao todo são 173 quartos e
apartamentos (desde €210). A vista para o oceano, a piscina e os jardins do Vila Vita Parc não deixam
ninguém indiferente.
Rua de Anneliese Pohl, Alporchinhos. Tel. 282310100
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AP Victoria Sports & Beach
Visite e seja o primeiro a conhecer a novidade: o restaurante Podium tem decoração totalmente nova.
Subordinado ao tema Desporto e Praia, o espaço recria os pubs ingleses com a utilização de
pe le vintage no sofá, os tecidos herringbone, madeiras e tons verdes. Na evocação da praia,
sobressaem as vergas naturais, as madeiras claras, o bar com portadas de persianas e a parede de
tijolo. Mesmo junto à Praia da Falésia, em Albufeira, estes apartamentos estão concebidos para
hóspedes que procuram férias em família e a adrenalina do desporto. Os 121 apartamentos (desde €94)
contam com uma agradável varanda mobilada. O centro desportivo oferece ginásio, campo de futebol
com relva natural, courts de ténis e de padel, pista de atletismo, salto em altura, salto com vara e salto
em comprimento. Os AP Victoria Sports & Beach são perfeitos para uma escapadinha destinada a pôr
o corpo em forma.
Rua do Pinhal 3, 8200-593 Albufeira Tel. 289005100
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Tivoli Marina Vilamoura Algarve Resort
A silhueta deste hotel, mesmo encostado à marina, faz parte da paisagem de Vilamoura. Tem piscinas
quase em cima da praia, o que convida a uns apetecidos dias de descanso. O espaço Puro Beach, que se
estende pelo areal, convoca horas de preguiça ao sabor de uma refrescante bebida. Além dos
confortáveis 383 quartos (desde €95) do Tivoli Marina Vilamoura, conte também com uma excelente
oferta gastronómica, num dos vários restaurantes existentes.
Marina de Vilamoura, Vilamoura. Tel. 289303303

Salgados Vila das Lagoas
Mesmo ao lado da Praia dos Salgados, e integrados no resort da Herdade dos Salgados, estes
apartamentos de tipologia T3 (desde €116), são perfeitos para uma escapadinha em família. Dentro
deles usufrua de todo o conforto e comodidades necessários. No exterior desfrute das sete piscinas,
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uma delas para crianças, extensos jardins, campos de ténis e de futebol. Para quem gosta da
modalidade, o Campo de Golfe dos Salgados fica a apenas 500 metros. Entre mergulhos e banhos e sol,
aproveite ao máximo a estada no Salgados Vila das Lagoas.
Rua da Boca da Alagoa, Albufeira. Tel. 289244850

Divulgacao

Companhia das Culturas - Eco-Design&SPA Hotel
O edifício do hamam deste hotel esteve na corrida ao prestigiado prémio de arquitetura “Building of the
Year 2021”, da ArchDaily. Sem televisão nem música ambiente e com wi-fi só nas zonas comuns, aqui o
“luxo é o silêncio, a Natureza”. Com oito quartos e quatro apartamentos (desde €100), juntam-se
ao haman uma piscina recente junto aos apartamentos, uma área de pequenos- almoços interior e um
percurso circular para passear. A Companhia das Culturas é um ecoturismo sustentável e Orgânico,
inserido em 40ha de pinheiro manso, cortiça, alfarroba, damasco, figo, azeite e laranjas.
São Bartolomeu do Sul, Castro Marim. Tel. 281957062
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Sara Matos

Vila Valverde - Design & Country Hotel
Hotel rural de cinco estrelas em Lagos, este é local ideal para uma fuga a dois ou em família, onde pode
desfrutar de uns dias na mais perfeita segurança. Os 15 quartos panorâmicos (desde €100) conferem
um charme extra ao local, sobretudo por estarem num edifício recuperado numa quinta do final do
século XIX, rodeada por cinco hectares de árvores. O Vila Valverde - Design & Country Hotel tem
piscina aquecida e fica somente a 10 minutos de carro da bela Praia da Luz.
Estrada da Praia da Luz, Luz. Tel. 282790790

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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PUBLITURIS

22/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

UE quer eleger a Capital Europeia de Turismo Inteligente 2022
Será a 3.ª vez que a Comissão Europeia encontrará a Capital Europeia de T urismo
Inteligente, premiando as práticas de turismo notáveis, inovadoras e sustentáveis.

A Comissão Europeia lançou esta quinta-feira, dia 22 de abril, o concurso para Capital Europeia de
Turismo Inteligente 2022, iniciativa que pretende premiar cidades europeias pelas suas práticas de
turismo notáveis, inovadoras e sustentáveis.

“O setor do turismo desempenha um papel crucial na promoção do crescimento e do emprego na UE e
apresenta um potencial ainda inexplorado – principalmente no domínio do turismo inteligente”, considera
a CE na nota de imprensa que anuncia a 3.ª edição do concurso.

“A inovação, a acessibilidade e a sustentabilidade são o futuro do turismo” e o objetivo da Comissão
Europeia é “manter o turismo na liderança”, adianta ainda a nota.

Admitindo que a pandemia de COVID-19 prejudicou o ecossistema do turismo, com muitas cidades e
destinos a tentarem recuperar e tornar-se mais resilientes, a CE diz que “é importante desenvolver e
implementar práticas de turismo inteligente em linha com a transição ecológica e digital”.

Financiada ao abrigo do Programa COSME, a Capital Europeia de Turismo Inteligente é uma iniciativa da
EU e assenta na experiência bem-sucedida da Ação Preparatória proposta pelo Parlamento Europeu e
implementada pela Comissão Europeia em 2019 e 2020. O concurso está aberto a cidades da UE e
também de países externos à UE que participem no Programa COSME. A iniciativa visa “fortalecer o
desenvolvimento inovador gerado pelo turismo nas cidades europeias e respetivas áreas circundantes,
aumentar a sua atratividade e promover o crescimento económico e a criação de empregos”. Além
disso, pretende, também, criar uma estrutura para a partilha de melhores práticas entre as cidades que
participam no concurso, criar oportunidades de cooperação e novas parcerias.
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Para concorrerem ao título de Capital Europeia de Turismo Inteligente 2022, as cidades devem
demonstrar as suas práticas de turismo inovadoras em quatro áreas: acessibilidade, sustentabilidade,
digitalização, herança cultural e criatividade. As candidaturas serão, em primeiro lugar, avaliadas por um
painel de peritos independentes. Na segunda fase, 7 cidades pré-selecionadas serão convidadas a
apresentar a respetiva candidatura perante o Júri europeu. O Júri europeu irá selecionar duas
vencedoras, as Capitais Europeias de Turismo Inteligente 2022, que serão anunciadas em novembro de
2021.

Ambas as cidades vencedoras irão receber apoio especializado em comunicação e imagem de marca ao
longo de 2022. Tal irá incluir a produção de um vídeo promocional, uma escultura em grande escala de
um hashtag para instalação num local de destaque, diferentes atividades promocionais e visibilidade a
nível da UE.

As cidades de Gotemburgo e Málaga foram selecionadas como as vencedoras do concurso de Capitais
Europeias de Turismo Inteligente 2020. Helsínquia e Lyon venceram o concurso inaugural e partilharam o
título de Capitais Europeias de Turismo Inteligente 2019.

Para formalizarem a candidatura, os representantes das cidades devem preencher um formulário online e
submetê-lo até 16 de junho de 2021.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

22/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8075

REACH: 65586

Eventos fazem boom no desconfinamento após terem perdido
765 milhões
No setor terciário, depois de ter conquistado o primeiro lugar entre os mais prejudicados
pela pandemia, o dos eventos lidera a retoma, tendo registado um crescimento de 71%
face ao primeiro confinamento, avança um estudo da plataforma Fixando.

Os efeitos da pandemia de covid-19 na economia portuguesa, com os sucessivos confinamentos, tem
sido globalmente dramático para o setor terciário, mas se houve alguns serviços que sofreram quebras
de atividade brutais, para outros acabou por ser uma oportunidade para angariar novos clientes e
transformar o negócio.

A plataforma de contratação de serviços locais Fixando analisou o mercado, tendo concluído que, por
exemplo, "o setor do bem-estar, que inicialmente sofreu uma quebra, acabou por ter um ‘boom’ face ao
primeiro confinamento, registando um crescimento de 342%, numa altura em que quase tudo pode ser
feito online", explica, em comunicado.

Já nas áreas da psicologia e de "personal training", registou um crescimento na ordem dos 695%,
"derivado da adaptação ao online e da preocupação, por parte dos consumidores, em adotar um estilo
de vida mais saudável perante o perigo constante que a pandemia trouxe à saúde dos portugueses",
sinaliza a mesma plataforma.

O setor da assistência técnica também beneficiou com os sucessivos confinamentos, porquanto, "tendo
em conta o facto de os portugueses passarem mais tempo em casa e, consequentemente, utilizarem
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mais os seus eletrodomésticos, houve um aumento na ordem dos 150% quando comparado com os
valores pré-pandemia".

Entre os setores que mais perderam, a Fixando realça o dos serviços domésticos, que "tem profissionais
que perderam, em média, 40% dos seus clientes, resultado da insegurança sentida por parte dos
portugueses ao abrirem as portas das suas casas a elementos fora do agregado familiar".

Mas entre os que mais prejudicados, "o dos eventos está em primeiro lugar", destaca. Neste setor, "as
quebras foram drásticas, tendo, em algumas situações, resultado na falência e encerramento de vários
negócios".

As quebras neste setor estão "estimadas na ordem dos 765 milhões de euros", refletindo "um
decréscimo superior a 85% nas transações, tudo consequência das restrições rigorosas que nunca foram
levantadas", nota.

Relativamente ao desconfinamento em curso no nosso país, "e presumindo que os avanços a nível da
saúde permitirão levantar definitivamente todas as restrições que tem fortemente impactado os setores
dos serviços", a Fixando estima, "num primeiro momento, uma aceleração na procura de serviços que
foram adiados devido à pandemia", como é o caso dos serviços relacionados com eventos.

Ressalva, portem, que "o desconfinamento poderá levar a uma quebra na procura dos serviços que
foram indispensáveis apenas em altura de confinamento que, com a abertura total do país, passarão
para um segundo plano, como a assistência técnica que, certamente, sentirá um abrandamento nas
transações, dada a alteração das necessidades dos consumidores".

Não obstante ," acredita-se que o mercado acabará por se equilibrar no final deste ano, mesmo que este
adaptado a numa nova realidade, com modernas ferramentas e novas formas de trabalho".

Com o plano de desconfinamento em vigor, e face ao verão que se aproxima, a Fixando projeta que "o
verdadeiro vencedor seja o setor dos eventos".

"É um setor que só no primeiro mês de desconfinamento, registou um crescimento de 71%. Ainda
assim, a redução da ocupação dos espaços de eventos para apenas 25% da lotação máxima poderá
traduzir-se num aumento de preços por pessoa no setor, nomeadamente no que diz respeito às quintas
e espaços para festas, cujo preço médio caiu apenas 20%, não tendo, por isso, acompanhado a redução
do número de convidados", alerta Alice Nunes, diretora de Novos Negócios da Fixando.

A mesma responsável adianta que "também o setor dos serviços para animais, aliado à reabertura do
turismo, poderá também garantir a sua prosperidade no verão de 2021".
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EXECUTIVE DIGEST

22/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Associações de Restauração e Bebidas assinam memorando para
salvar o setor
A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e a Associação
Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE) informam hoje que assinaram um
memorando de entendimento.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e a Associação Nacional de
Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE) informam hoje que assinaram um memorando de
entendimento que visa a colaboração no sentido de apoiar restaurantes e hotéis, bem como de toda a
cadeia de valor associada.

A cooperação chega em tempo de pandemia, em que os setores em que as duas associações se
inserem são particularmente afetados pelas restrições necessárias ao combate â propagação do novo
coronavírus. Na prática, o memorando estabelece que a AHRESP e a ANEBE irão desenvolver, em
conjunto, soluções e iniciativas de apoio, tanto a nível nacional como europeu.

Em comunicado, as duas associações indicam ainda que o acordo reforça a necessidade de organismos
associativos empresariais trabalharem lado a lado na definição de estratégias que contribuam para a
recuperação da restauração e do alojamento – sem esquecer o diálogo com o Governo e demais
autoridades.

De acordo com Ana Jacinto, secretária geral da AHRESP, afirma que «o importante papel económico e
social que os setores do Alojamento Turístico e da Restauração e Similares têm não pode ser descurado,
não só para o nosso país como para todo o mundo». Por isso mesmo, é crucial que todos os players se
unam.

«Toda a cadeia de valor precisa de uma hospitalidade robusta e vibrante. O nosso compromisso com os
restaurantes, bares, alojamento e turismo é total, quer a nível nacional, quer europeu, onde temos
trabalhado, através da spiritsEurope, na criação de uma taskforce para definir um plano de recuperação
para o setor e para as suas cadeias de valor», sublinha ainda João Vargas, secretário-geral da ANEBE.
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Movimento alemão "Save the Travel Industry" escolhe o Algarve
para mostrar que é possível viajar em segurança
Movimento resulta de uma alianc ̧a criada por profissionais do setor do turismo e tem
como objetivo lutar pelo futuro e pela sobrevivência da indústria das viagens
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OAlgarve foi o destino escolhido pelo movimento “Save the Travel Industry” (“Rettet die
Reisebranche”), iniciativa que nasceu na Alemanha, fruto da unia~o dos profissionais do setor
do turismo, para demonstrar como e´ possí vel viajar e fazer fe´rias em seguranc¸a neste
momento atípico que ainda atravessamos.

Seis representantes de reconhecidas age^ncias de viagens do mercado alema~o, que integram este
movimento, esta~o na regia~o, durante uma semana, de 18 a 25 de abril.

O convite surgiu por parte do Turismo do Algarve e do operador turí stico Olimar que, reconhecendo a
importa^ncia desta alianc¸a e partilhando as mesmas preocupac¸o~es, viram aqui a oportunidade para
colaborar na persecuc¸a~o do objetivo em causa e para consolidar o posicionamento da regia~o como
um destino seguro e totalmente preparado para voltar a receber turistas.

Atrave´s desta visita, "os participantes tera~o a oportunidade de ficar a conhecer alguns dos principais
locais de interesse turí stico do destino e de observar, no terreno, o cumprimento das diversas medidas
de higiene e seguranc¸a que foram implementadas em toda a regia~o para prevenc¸a~o e controlo da
pandemia, desde a chegada no Aeroporto de Faro, e que se estendem a todas as empresas e atividades
ligadas ao setor do turismo", explica a Associação de Turismo do Algarve (ATA).

Assumindo como objetivo a luta pelo futuro e pela sobrevive^ncia da indu´stria do turismo, o
movimento “Save the Travel Industry” esta´ a ter um grande impacto no mercado alema~o e a ser alvo
de muita atenc¸a~o por parte da imprensa especializada, raza~o pela qual as expectativas em torno
desta visita ao Algarve sa~o muito positivas.

“E´ para no´s um motivo de enorme orgulho termos sido o destino escolhido como exemplo para
mostrar que e´ possí vel continuar a viajar e a fazer turismo com toda a seguranc¸a”, revela Joa~o
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, acrescentando que “esta visita e´ um sinal de
reconhecimento de todo o trabalho que desenvolvemos, em conjunto com os agentes do setor e da
protec¸a~o civil da regia~o. Queremos que quem nos visita se sinta seguro e confiante. Acreditamos
que a visibilidade desta ac¸a~o contribuira´ para passarmos essa mensagem junto daquele que e´ um
dos nossos maiores mercados emissores”.

Ao longo da sua estadia no Algarve, os participantes vão percorrer va´rios pontos da regia~o e realizar
diferentes atividades que revelam a diversidade e a riqueza da oferta turí stica do destino. Caminhar pela
Rota Vicentina, passear por praias de paisagens distintas, velejar de catamara~ no Parque Natural da Ria
Formosa, percorrer o trilho pedestre dos “7 vales suspensos”, visitar os mercados locais, descobrir os
sabores da gastronomia algarvia, fazer uma prova de vinhos regionais e relaxar em va´rias unidades
hoteleiras sa~o apenas algumas das propostas incluí das no programa organizado pelo Turismo do
Algarve, com vista a surpreender os profissionais alema~es.

Durante a visita, os va´rios agentes sera~o acompanhados por um operador de ca^mara e por um foto
´grafo, que ficara~o responsa´veis pela captac¸a~o de imagens e criac¸a~o de conteu´dos, que
sera~o depois partilhados nas redes sociais e no website do movimento “Save the Travel Industry”.

Sobre a ATA:
A Associação Turismo do Algarve (ATA) é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivos
desenvolver, promover e divulgar o Algarve como destino turístico junto dos mercados externos. Tendo
por base um trabalho conjunto e sincronizado realizado entre entidades públicas e privadas para a
definição de objetivos e de um plano de promoção comuns, a atividade da ATA materializa-se no estudo,
na organização e desenvolvimento de ações específicas junto de públicos estratégicos.
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German travel agents choose Algarve to prove “safe travel is
possible”
Six representatives from travel agencies in Germany have travelled to the Algarve for a
week-long trip between April 18 and 25 to prove that “safe travel is possible”.

Six representatives from travel agencies in Germany have travelled to the Algarve for a week-long trip
between April 18 and 25 to prove that “safe travel is possible”.

The initiative has been organised by the ‘Save the Travel Industry’ (Rettet die Reisebranche) movement
which was created to show that the Covid-19 pandemic does not have to spell disaster for the travel
industry.

Says the movement, all we have to do is take precautions and “travel safely”.
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The Algarve was the selected destination to showcase their belief following an invitation by the Algarve
tourism board and tour operator Olimar, two entities which share the same belief and concerns.

During their visit, the six representatives will be discovering some of the region’s main attractions all
whilst observing the lengths to which local authorities and companies have gone to ensure holidaymakers
feel safe from the moment they arrive at Faro Airport.

Visiting the Algarve’s pristine beaches, riding on a catamaran in the Ria Formosa Natural Park, exploring
the ‘Sete Vales Suspensos’ walking trail in Lagoa, tasting regional wines and relaxing at several local
hotels are just some of the experiences that the visitors will be enjoying during their trip, says the
tourism board.

They will be accompanied by a cameraman and photographer who will be documenting their trip. Videos
and photos will then be shared on the movement’s website and social media pages.

The ‘Save the Travel Industry’ movement has been making waves in Germany and raising awareness
about the impact that the pandemic has had on the sector, which is why the Algarve tourism board
believes this visit will also bring some needed exposure to Portugal’s southernmost region.

“It fills us with great pride to have been the selected destination to show that it is possible to continue to
travel safety,” said Algarve tourism boss João Fernandes.

“This visit is recognition of the work we do, with the help of the sector’s agents and the region’s civil
protection authorities. We want those who visit us to feel safe and confident, and that this initiative helps
to spread the message to one of our largest markets.”

Notícia
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Algarve escolhido por movimento que quer mostrar como fazer
férias é seguro
«É para nós um motivo de enorme orgulho termos sido o destino escolhido como exemplo
para mostrar que é possiv́el continuar a viajar e a fazer turismo com toda a seguranc ̧a»

O Algarve foi o destino escolhido pelo movimento ““Save the Travel Industry” (Rettet die
Reisebranche), uma iniciativa que nasceu na Alemanha e que quer mostrar que é possível
«viajar e fazer férias em segurança neste momento atípico que ainda atravessamos». 

Neste contexto, seis representantes de reconhecidas age^ncias de viagens do mercado alema~o, que
integram este movimento, estão na regia~o até ao pro´ximo dia 25 de Abril.

«O convite surgiu por parte do Turismo do Algarve e do operador turí stico Olimar que, reconhecendo a
importa^ncia desta alianc¸a e partilhando as mesmas preocupac¸o~es, viram aqui a oportunidade para
colaborar na persecuc¸a~o do objetivo em causa e para consolidar o posicionamento da regia~o como
um destino seguro e totalmente preparado para voltar a receber turistas», diz a Associação Turismo do
Algarve (ATA).

«Atrave´s desta visita, os participantes tera~o a oportunidade de ficar a conhecer alguns dos principais
locais de interesse turí stico do destino e de observar, no terreno, o cumprimento das diversas medidas
de higiene e seguranc¸a que foram implementadas em toda a regia~o para prevenc¸a~o e controlo da
pandemia, desde a chegada no Aeroporto de Faro, e que se estendem a todas as empresas e atividades
ligadas ao setor do turismo», acrescenta.

Assumindo como objetivo a luta pelo futuro e pela sobrevive^ncia da indu´stria do turismo, o
movimento “Save the Travel Industry” «esta´ a ter um grande impacto no mercado alema~o e a ser
alvo de muita atenc¸a~o por parte da imprensa especializada, raza~o pela qual as expectativas em
torno desta visita ao Algarve sa~o muito positivas».

«E´ para no´s um motivo de enorme orgulho termos sido o destino escolhido como exemplo para
mostrar que e´ possí vel continuar a viajar e a fazer turismo com toda a seguranc¸a», diz Joa~o
Fernandes, presidente da ATA.

«Esta visita e´ um sinal de reconhecimento de todo o trabalho que desenvolvemos, em conjunto com
os agentes do setor e da protec¸a~o civil da regia~o. Queremos que quem nos visita se sinta seguro e
confiante. Acreditamos que a visibilidade desta ac¸a~o contribuira´ para passarmos essa mensagem
junto daquele que e´ um dos nossos maiores mercados emissores», acrescenta.

Ao longo da sua estadia no Algarve, os participantes ira~o percorrer va´rios pontos da regia~o e realizar
diferentes atividades que revelam a diversidade e a riqueza da oferta turí stica do destino.

Caminhar pela Rota Vicentina, passear por praias de paisagens distintas, velejar de catamara~ no Parque
Natural da Ria Formosa, percorrer o trilho pedestre dos “7 Vales Suspensos”, visitar os mercados locais,
descobrir os sabores da gastronomia algarvia, fazer uma prova de vinhos regionais e relaxar em va´rias
unidades hoteleiras sa~o apenas algumas das propostas incluí das no programa organizado pelo
Turismo do Algarve, com vista a surpreender os profissionais alema~es.

Durante a visita, os va´rios agentes sera~o acompanhados por um operador de ca^mara e por um foto
´grafo, que ficara~o responsa´veis pela captac¸a~o de imagens e criac¸a~o de conteu´dos, que
sera~o depois partilhados nas redes sociais e no website do movimento “Save the Travel Industry”.

Notícia
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Algarve 'mostra' que é possível viajar em segurança
O Algarve foi o destino escolhido pelo movimento “Save the T ravel Industry” (“Rettet die
Reisebranche”), uma iniciativa que nasceu na Alemanha, fruto da união dos profissionais
do setor do turismo, para demonstrar como é possível viajar e fazer férias em segurança
neste momento atípico que ainda atravessamos. Neste contexto, seis representantes de
agências de viagens do mercado alemão, que integram este movimento, estão na região
até ao próximo dia 25 de Abril, a convite do T urismo do Algarve e do operador turístico
Olimar.

O Algarve foi o destino escolhido pelo movimento “Save the Travel Industry” (“Rettet die Reisebranche”),
uma iniciativa que nasceu na Alemanha, fruto da união dos profissionais do setor do turismo, para
demonstrar como e´ possível viajar e fazer férias em segurança neste momento atípico que ainda
atravessamos. Neste contexto, seis representantes de agências de viagens do mercado alema~o, que
integram este movimento, estão na região ate´ ao pro´ximo dia 25 de Abril, a convite do Turismo do
Algarve e do operador turístico Olimar.

Assumindo como objetivo a luta pelo futuro e pela sobrevivência da industria do turismo, o movimento
“Save the Travel Industry” esta´ a ter um grande impacto no mercado alema~o e a ser alvo de muita
atenção por parte da imprensa especializada, raza~o pela qual as expectativas em torno desta visita ao
Algarve sa~o muito positivas.Através desta visita, destinada a consolidar o posicionamento da regia~o
como um destino seguro e totalmente preparado para voltar a receber turistas, os participantes tera~o
a oportunidade de ficar a conhecer alguns dos principais locais de interesse turí stico do destino e de
observar, no terreno, o cumprimento das diversas medidas de higiene e seguranc¸a que foram
implementadas em toda a região para prevenção e controlo da pandemia.

Ao longo da sua estada no Algarve, os participantes percorrerão va´rios pontos da regia~o e realizam
diferentes actividades que revelam a diversidade e a riqueza da oferta turí stica do destino.

47/55



JORNAL ECONÓMICO

22/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Movimento 'Save the Travel Industry' escolhe o Algarve para
mostrar que é possível viajar em segurança
Com este propósito, seis representantes de reconhecidas agências de viagens do
mercado alemão, que integram este movimento, estão na região do Algarve durante uma
semana, de 18 até ao próximo dia 25 de abril.

O movimento internacional ‘Save the Travel Industry’ escolheu o Algarve para mostrar que é possível
viajar em segurança no continente europeu mesmo com a pandemia de Covid-19 ainda a decorrer.Este
movimento, criado na Alemanha, resulta de uma alianc¸a criada por profissionais do sector do turismo e
tem como objetivo lutar pelo futuro e pela sobrevive^ncia da indu´stria das viagens. O Algarve foi o
destino escolhido pelo movimento ‘Save the Travel Industry’ (‘Rettet die Reisebranche’) – iniciativa que
nasceu na Alemanha, fruto da unia~o dos profissionais do sector do turismo – para demonstrar como e´
possí vel viajar e fazer fe´rias em seguranc¸a neste momento atípico que ainda atravessamos”,
destaca um comunicado da organização.Segundo o documento, “neste contexto, seis representantes de
reconhecidas age^ncias de viagens do mercado alema~o, que integram este movimento, estara~o na
regia~o [do Algarve] durante uma semana, de 18 ate´ ao pro´ximo dia 25 de abril”.“O convite surgiu
por parte do Turismo do Algarve e do operador turí stico Olimar que, reconhecendo a importa^ncia
desta alianc¸a e partilhando as mesmas preocupac¸o~es, viram aqui a oportunidade para colaborar na
persecuc¸a~o do objetivo em causa e para consolidar o posicionamento da regia~o como um destino
seguro e totalmente preparado para voltar a receber turistas”, explica o referido comunicado.Os
responsáveis do movimento consideram que, “atrave´s desta visita, os participantes tera~o a
oportunidade de ficar a conhecer alguns dos principais locais de interesse turí stico do destino e de
observar, no terreno, o cumprimento das diversas medidas de higiene e seguranc¸a que foram
implementadas em toda a regia~o para prevenc¸a~o e controlo da pandemia, desde a chegada no
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aeroporto de Faro, e que se estendem a todas as empresas e atividades ligadas ao sector do
turismo”.“Assumindo como objetivo a luta pelo futuro e pela sobrevive^ncia da indu´stria do turismo, o
movimento ‘Save the Travel Industry’ esta´ a ter um grande impacto no mercado alema~o e a ser alvo
de muita atenc¸a~o por parte da imprensa especializada, raza~o pela qual as expectativas em torno
desta visita ao Algarve sa~o muito positivas”, adianta o referido comunicado.“E´ para no´s um motivo
de enorme orgulho termos sido o destino escolhido como exemplo para mostrar que e´ possí vel
continuar a viajar e a fazer turismo com toda a seguranc¸a”, revela Joa~o Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.De acordo com o responsável, a visita “e´ um sinal de reconhecimento de todo o
trabalho que desenvolvemos, em conjunto com os agentes do sector e da protec¸a~o civil da
regia~o”.“Queremos que quem nos visita se sinta seguro e confiante. Acreditamos que a visibilidade
desta ac¸a~o contribuira´ para passarmos essa mensagem junto daquele que e´ um dos nossos
maiores mercados emissores”, acrescenta João Fernandes.Ao longo da sua estadia no Algarve, os
participantes ira~o percorrer va´rios pontos da regia~o e realizar diferentes atividades que revelam a
diversidade e a riqueza da oferta turí stica do destino.“Caminhar pela ‘Rota Vicentina’, passear por praias
de paisagens distintas, velejar de catamara~ no Parque Natural da Ria Formosa, percorrer o trilho
pedestre dos ‘7 vales suspensos’, visitar os mercados locais, descobrir os sabores da gastronomia
algarvia, fazer uma prova de vinhos regionais e relaxar em va´rias unidades hoteleiras sa~o apenas
algumas das propostas incluí das no programa organizado pelo Turismo do Algarve, com vista a
surpreender os profissionais alema~es. Durante a visita, os va´rios agentes sera~o acompanhados por
um operador de ca^mara e por um foto´grafo, que ficara~o responsa´veis pela captac¸a~o de
imagens e criac¸a~o de conteu´dos, que sera~o depois partilhados nas redes sociais e no ‘website’ do
movimento ‘Save the Travel Industry'”, conclui o referido comunicado. Ler mais
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Movimento "Save the Travel Industry" está no Algarve para
mostrar que é possível viajar em segurança
O Algarve foi o destino escolhido pelo movimento "Save the T ravel Industry" ("Rettet die
Reisebranche") - iniciativa que nasceu na Alemanha, fruto da união dos profissionais do
setor do turismo – para demonstrar como é possiv́el viajar e fazer férias em seguranc ̧a
neste momento atípico de pandemia.

O Algarve foi o destino escolhido pelo movimento "Save the Travel Industry" ("Rettet die Reisebranche")
- iniciativa que nasceu na Alemanha, fruto da unia~o dos profissionais do setor do turismo – para
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demonstrar como e´ possí vel viajar e fazer fe´rias em seguranc¸a neste momento atípico de
pandemia.

 

Neste contexto, nota da Associação de Turismo do Algarve, - ATA, revela que seis representantes de
reconhecidas age^ncias de viagens do mercado alema~o, que integram este movimento, estara~o na
regia~o durante uma semana, de 18 ate´ ao pro´ximo dia 25 de abril. 

 

O convite surgiu por parte do Turismo do Algarve e do operador turí stico Olimar que, reconhecendo a
importa^ncia desta alianc¸a e partilhando as mesmas preocupac¸o~es, «viram uma oportunidade para
colaborar na persecuc¸a~o do objetivo em causa e para consolidar o posicionamento da regia~o como
um destino seguro e totalmente preparado para voltar a receber turistas».

 

Atrave´s desta visita, os participantes tera~o a oportunidade de ficar a conhecer alguns dos principais
locais de interesse turí stico do destino e de observar, no terreno, o cumprimento das diversas medidas
de higiene e seguranc¸a que foram implementadas em toda a regia~o para prevenc¸a~o e controlo da
pandemia, desde a chegada no Aeroporto de Faro, e que se estendem a todas as empresas e atividades
ligadas ao setor do turismo.

 

Assumindo como objetivo a luta pelo futuro e pela sobrevive^ncia da indu´stria do turismo, a ATA
explica que o movimento "Save the Travel Industry" esta´ a ter grande impacto no mercado alema~o e
a ser alvo de muita atenc¸a~o por parte da imprensa especializada, raza~o pela qual as expectativas
em torno desta visita ao Algarve terão resultados. "E´ para no´s um motivo de enorme orgulho termos
sido o destino escolhido como exemplo para mostrar que e´ possí vel continuar a viajar e a fazer
turismo com toda a seguranc¸a", revela Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Esta
visita e´ um sinal de reconhecimento de todo o trabalho que desenvolvemos, em conjunto com os
agentes do setor e da protec¸a~o civil da regia~o. Queremos que quem nos visita se sinta seguro e
confiante. Acreditamos que a visibilidade desta ac¸a~o contribuira´ para passarmos essa mensagem
junto daquele que e´ um dos nossos maiores mercados emissores", acrescenta.

 

Ao longo da sua estadia no Algarve, os participantes ira~o percorrer va´rios pontos da regia~o e realizar
diferentes atividades que revelam a diversidade da oferta turí stica do destino. Caminhar pela Rota
Vicentina, passear por praias de paisagens distintas, velejar de catamara~ no Parque Natural da Ria
Formosa, percorrer o trilho pedestre dos "7 vales suspensos", visitar os mercados locais, descobrir os
sabores da gastronomia algarvia, fazer uma prova de vinhos regionais e relaxar em va´rias unidades
hoteleiras sa~o apenas algumas das propostas incluí das no programa organizado pelo Turismo do
Algarve, com vista a surpreender os profissionais alema~es. Durante a visita, os va´rios agentes sera~o
acompanhados por um operador de ca^mara e por um foto´grafo, que ficara~o responsa´veis pela
captac¸a~o de imagens e criac¸a~o de conteu´dos, que sera~o depois partilhados nas redes sociais e
no website do movimento "Save the Travel Industry".

51/55



AMBITUR

22/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

Agentes de viagens alemães vão estar no Algarve para mostrar
que é possível viajar em segurança | Ambitur
O Algarve foi o destino escolhido pelo movimento “Save the T ravel Industry” (“Rettet die
Reisebranche”) – iniciativa que nasceu na Alemanha, fruto da união dos profissionais do
setor do turismo – para demonstrar como é possiv́el viajar e fazer férias em seguranc ̧a
neste momento atípico que ainda atravessamos.

O Algarve foi o destino escolhido pelo movimento “Save the Travel Industry” (“Rettet die Reisebranche”)
– iniciativa que nasceu na Alemanha, fruto da unia~o dos profissionais do setor do turismo – para
demonstrar como e´ possí vel viajar e fazer fe´rias em seguranc¸a neste momento atípico que ainda
atravessamos.

Neste contexto, seis representantes de reconhecidas age^ncias de viagens do mercado alema~o, que
integram este movimento, estara~o na regia~o durante uma semana, de 18 ate´ ao pro´ximo dia 25
de abril. O convite surgiu por parte do Turismo do Algarve e do operador turí stico Olimar que,
reconhecendo a importa^ncia desta alianc¸a e partilhando as mesmas preocupac¸o~es, viram aqui a
oportunidade para colaborar na persecuc¸a~o do objetivo em causa e para consolidar o posicionamento
da regia~o como um destino seguro e totalmente preparado para voltar a receber turistas.

Atrave´s desta visita, os participantes tera~o a oportunidade de ficar a conhecer alguns dos principais
locais de interesse turí stico do destino e de observar, no terreno, o cumprimento das diversas medidas
de higiene e seguranc¸a que foram implementadas em toda a regia~o para prevenc¸a~o e controlo da
pandemia, desde a chegada no Aeroporto de Faro, e que se estendem a todas as empresas e atividades
ligadas ao setor do turismo.

Assumindo como objetivo a luta pelo futuro e pela sobrevive^ncia da indu´stria do turismo, o
movimento “Save the Travel Industry” esta´ a ter um grande impacto no mercado alema~o e a ser alvo
de muita atenc¸a~o por parte da imprensa especializada, raza~o pela qual as expectativas em torno
desta visita ao Algarve sa~o muito positivas.
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“E´ para no´s um motivo de enorme orgulho termos sido o destino escolhido como exemplo para
mostrar que e´ possí vel continuar a viajar e a fazer turismo com toda a seguranc¸a”, revela Joa~o
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Esta visita e´ um sinal de reconhecimento de todo o
trabalho que desenvolvemos, em conjunto com os agentes do setor e da protec¸a~o civil da regia~o.
Queremos que quem nos visita se sinta seguro e confiante. Acreditamos que a visibilidade desta ac¸a~o
contribuira´ para passarmos essa mensagem junto daquele que e´ um dos nossos maiores mercados
emissores”, acrescenta.

Ao longo da sua estadia no Algarve, os participantes ira~o percorrer va´rios pontos da regia~o e realizar
diferentes atividades que revelam a diversidade e a riqueza da oferta turí stica do destino. Caminhar pela
Rota Vicentina, passear por praias de paisagens distintas, velejar de catamara~ no Parque Natural da Ria
Formosa, percorrer o trilho pedestre dos “7 vales suspensos”, visitar os mercados locais, descobrir os
sabores da gastronomia algarvia, fazer uma prova de vinhos regionais e relaxar em va´rias unidades
hoteleiras sa~o apenas algumas das propostas incluí das no programa organizado pelo Turismo do
Algarve, com vista a surpreender os profissionais alema~es. Durante a visita, os va´rios agentes sera~o
acompanhados por um operador de ca^mara e por um foto´grafo, que ficara~o responsa´veis pela
captac¸a~o de imagens e criac¸a~o de conteu´dos, que sera~o depois partilhados nas redes sociais e
no website do movimento “Save the Travel Industry”.
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MOVIMENTO «SAVE THE TRAVEL INDUSTRY» ESCOLHE O
ALGARVE PARA MOSTRAR QUE É POSSÍVEL VIAJAR EM
SEGURANC ̧A
Este movimento, criado na Alemanha, resulta de uma alianc ̧a criada por profissionais do
setor do turismo e tem como objetivo lutar pelo futuro e pela sobrevivência da indústria
das viagens.

O Algarve foi o destino escolhido pelo movimento “Save the Travel Industry” (“Rettet die Reisebranche”)
- iniciativa que nasceu na Alemanha, fruto da unia~o dos profissionais do setor do turismo – para
demonstrar como e´ possí vel viajar e fazer fe´rias em seguranc¸a neste momento atípico que ainda
atravessamos.

Neste contexto, seis representantes de reconhecidas age^ncias de viagens do mercado alema~o, que
integram este movimento, estara~o na regia~o durante uma semana, de 18 ate´ ao pro´ximo dia 25
de abril. O convite surgiu por parte do Turismo do Algarve e do operador turí stico Olimar que,
reconhecendo a importa^ncia desta alianc¸a e partilhando as mesmas preocupac¸o~es, viram aqui a
oportunidade para colaborar na persecuc¸a~o do objetivo em causa e para consolidar o posicionamento
da regia~o como um destino seguro e totalmente preparado para voltar a receber turistas.

Atrave´s desta visita, os participantes tera~o a oportunidade de ficar a conhecer alguns dos principais
locais de interesse turí stico do destino e de observar, no terreno, o cumprimento das diversas medidas
de higiene e seguranc¸a que foram implementadas em toda a regia~o para prevenc¸a~o e controlo da
pandemia, desde a chegada no Aeroporto de Faro, e que se estendem a todas as empresas e atividades
ligadas ao setor do turismo.

Assumindo como objetivo a luta pelo futuro e pela sobrevive^ncia da indu´stria do turismo, o
movimento “Save the Travel Industry” esta´ a ter um grande impacto no mercado alema~o e a ser alvo
de muita atenc¸a~o por parte da imprensa especializada, raza~o pela qual as expectativas em torno
desta visita ao Algarve sa~o muito positivas. “E´ para no´s um motivo de enorme orgulho termos sido
o destino escolhido como exemplo para mostrar que e´ possí vel continuar a viajar e a fazer turismo
com toda a seguranc¸a”, revela Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Esta visita e´ um
sinal de reconhecimento de todo o trabalho que desenvolvemos, em conjunto com os agentes do setor
e da protec¸a~o civil da regia~o. Queremos que quem nos visita se sinta seguro e confiante.
Acreditamos que a visibilidade desta ac¸a~o contribuira´ para passarmos essa mensagem junto daquele
que e´ um dos nossos maiores mercados emissores”, acrescenta.
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Ao longo da sua estadia no Algarve, os participantes ira~o percorrer va´rios pontos da regia~o e realizar
diferentes atividades que revelam a diversidade e a riqueza da oferta turí stica do destino. Caminhar pela
Rota Vicentina, passear por praias de paisagens distintas, velejar de catamara~ no Parque Natural da Ria
Formosa, percorrer o trilho pedestre dos “7 vales suspensos”, visitar os mercados locais, descobrir os
sabores da gastronomia algarvia, fazer uma prova de vinhos regionais e relaxar em va´rias unidades
hoteleiras sa~o apenas algumas das propostas incluí das no programa organizado pelo Turismo do
Algarve, com vista a surpreender os profissionais alema~es. Durante a visita, os va´rios agentes sera~o
acompanhados por um operador de ca^mara e por um foto´grafo, que ficara~o responsa´veis pela
captac¸a~o de imagens e criac¸a~o de conteu´dos, que sera~o depois partilhados nas redes sociais e
no website do movimento “Save the Travel Industry”.

Por: ATA
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