
JORNAL I

27/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • ZOOM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOANA FAUSTINO

FAV: 4

AVE: € 7100

REACH: 14000

UM TRAVÃO À VIDA SOBRE RODAS
Com a entrada em vigor do Artigo 50.º-A do Código da Estrada, passa a ser proibido
pernoitar em qualquer zona do país que não tenha autorização para tal. Os caravanistas
estão indignados e queixam-se de discriminação.

1/31



2/31



3/31



4/31



 

 

 

5/31



JORNAL DE NOTÍCIAS

27/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • NACIOANL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • PEDRO EMANUEL SANTOS

FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Portugal volta a ser destino favorito para as férias de verão
Estudo revela que maioria dos nacionais ainda vai optar por geografias domésticas,
sobretudo arrendando casa
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DN

27/04/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • EM FOCO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CÉU NEVES

FAV: 4

AVE: € 4900

REACH: 4100

“Preferi ficar por Portugal, há mais segurança e disciplina”
Muitos estrangeiros têm a segunda habitação em Portugal, alguns até fazem dessa
residência a primeira. Muitos escolheram Cascais, vila de onde não saíram neste ano
devido à pandemia. Justificam que se sentem mais seguros
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BARLAVENTO

27/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Boat Show da Marina de Vilamoura regressa em junho
Marina de Vilamoura acolhe o International Boat Show de 5 a 13 de junho

A Marina de Vilamoura volta a receber o Marina de Vilamoura International Boat Show, evento que se
realiza desde 1999 na marina da célebre estância algarvia.
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http://www.vilamouraboatshow.fil.pt/


O evento irá reunir todas as tipologias de embarcações, novas e seminovas, no seu meio natural, a
água, e em terra, bem como representantes de marcas de acessórios, equipamentos e serviços
integrados. Este tipo de mostra permite experienciar de forma direta e experimentar os equipamentos de
forma prática e cómoda, com um acolhimento personalizado aos clientes e visitantes, num ambiente
envolvente e natural.

Em 2021, o Marina de Vilamoura International Boat Show terá um segmento dedicado ao lifestyle – O
Mercado da Vila – com a introdução de uma área inteiramente dedicada à moda, à decoração e ao
design, complementares ao sector da náutica de recreio.

Aliado à exposição de embarcações e ao Mercado da Vila, o Marina de Vilamoura International Boat
Show terá, igualmente, um espaço privilegiado dedicado às atividades náuticas, como diving, surf, vela,
entre outras.

Vilamoura tem a maior e mais importante marina de Portugal, com cerca de 825 postos de amarração,
tendo recebido vários galardões internacionais e ocupando um lugar de referência no panorama da
náutica de recreio nacional e internacional.

Esta é uma organização em parceria com a Fundação AIP (FIL – Feira Internacional de Lisboa).

Link

12/31

https://barlavento.sapo.pt/algarve/boat-show-da-marina-de-vilamoura-regressa-em-junho


EXECUTIVE DIGEST

27/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Passaporte covid: Há países que já estão a excluir turistas com
base no tipo de vacina recebida
À medida que viajar de forma mais livre se torna uma realidade cada vez mais
concretizável – com os números de casos de Covid-19 controlados em muitos países e
com o alívio das restrições que já se vão fazendo sentir pela Europa fora e não só –,
torna-se também evidente que o tipo de vacina administrada pode determinar o destino
para que as pessoas viajam.

À medida que viajar de forma mais livre se torna uma realidade cada vez mais concretizável – com os
números de casos de Covid-19 controlados em muitos países e com o alívio das restrições que já se
vão fazendo sentir pela Europa fora e não só –, torna-se também evidente que o tipo de vacina
administrada pode determinar o destino para que as pessoas viajam.

A União Europeia já fez saber que pretende permitir a entrada, durante o verão, de norte-americanos
imunizados com vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento (EMA), segundo avançou a
presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em entrevista ao ‘The New York Times’, citada
pela agência Bloomberg.

Atualmente são já quatro as vacinas recomendadas na UE: Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Janssen. As
vacinas Novavax (americana), CureVac (alemã) e Sputnik V (russa) estão em fase de revisão.

Isto significa que pessoas vacinadas com vacinas de fabricantes chinesas, como a Sinovac Biotech e a
Sinopharm, vão provavelmente ser impedidas de entrar na região num futuro próximo, o que terá sérias
consequências para a atividade empresarial global e para a retoma do turismo internacional.

Com o avanço das campanhas de vacinação em todo o mundo e as aprovações de reguladores em
diversos países, a vacina administrada pode agora determinar para que países as pessoas podem viajar
– em turismo ou em trabalho.
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Reconhecimento das vacinas influencia economia e turismo dos países

Para os cidadãos chineses, por exemplo, surge o dilema sobre que opção de vacina escolher. Até agora,
a China reconhece apenas as vacinas do próprio país, que ainda não foram aprovados nos Estados
Unidos ou na Europa Ocidental.

Para milhões de pessoas em todo o mundo que não podem escolher que vacinas tomar, como é o caso
de Portugal, o risco de mais países se tornarem seletivos sobre que vacinas são reconhecidas,
especialmente devido às diferentes taxas de eficácia, cria a possibilidade de as pessoas enfrentarem
limitações para viajar, mesmo que totalmente imunizadas.

“Uma divisão global das pessoas com base na adoção da vacina só vai exacerbar e perpetuar os efeitos
económicos e políticos da pandemia”, disse Nicholas Thomas, professor na Universidade da Cidade de
Hong Kong, em declarações à agência Bloomberg. “Há o risco de o mundo ser dividido em silos com
base no nacionalismo das vacinas, em vez da necessidade médica”, concluiu.

A China não é, contudo, o único país que restringe o acesso a pessoas imunizadas com determinadas
vacinas. A Islândia atualmente já não inclui vacinas da China e da Rússia na lista de aprovações para
entrada no país.

A questão do reconhecimento de vacinas é fundamental para países dependentes do turismo, já que o
setor, que movimenta 9 mil milhões de euros, está paralisado desde o início da pandemia.

A abordagem da China sobre esta questão da vacinação pode agora ter um impacto acrescido no
turismo, uma vez que os turistas chineses estavam entre os maiores grupos de visitantes estrangeiros
em pontos turísticos do Sudeste Asiático, Austrália, Nova Zelândia e capitais mais distantes, como Paris,
antes da pandemia.
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DINHEIRO VIVO

27/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Endividamento das PME dispara com a pandemia
Efeitos da pandemia e das moratórias faz-se sentido no agravamento das dívidas das
empresas à banca

O endividamento das pequenas e médias empresas está a disparar com a pandemia. Em fevereiro, o
valor em dívida destas empresas à banca subiu 11,8%, em termos anuais, o ritmo mais acelerado desde
2008, ano do início da série estatística do Banco de Portugal.

A notícia é avançada pelo jornal de Negócios, que lembra que muitas PME se têm visto obrigadas a
recorrer a empréstimos para manterem a atividade, ou a aderir a medidas de apoio do Governo,
designadamente às moratórias bancárias, o que é visível pelos dados do Banco de Portugal: o
endividamento total das empresas está a crescer a um ritmo de 1,8% ao ano, um valor que engloba
todo o tipo de dívidas, incluindo a fornecedores.

Mas se analisarmos apenas as dívidas das empresas para com a banca, a subida é bem mais acentuada,
acima dos 5%. As grandes empresas continuam a reduzir dívida, com o seu endividamento total a cair
8,3% e 5,9% na parcela referente unicamente à banca.

Em contrapartida, os dados do BdP mostram uma subida muito acentuada do ritmo de endividamento
das PME a partir de abril de 2020. Desde julho do ano passado que estas empresas evidenciam um ritmo
de subida acima dos 10%. Comércio, alojamento e restauração são os setores que mais aumentaram o
endividamento, com uma subida, em termos anuais, de 12,5%, o que não admira dado que se trata dos
mais prejudicados pelo confinamento. Na industria o crescimento é de quase 10% e no segmento
imobiliário ultrapassa os 5%.
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ECONOMIA ONLINE

27/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Empresas no apoio à retoma só vão poder cortar horários em
75%
Os empregadores em crise que adiram ao apoio à retoma vão passar a poder cortar, no
máximo, em 75% os horários de trabalho, entre maio e setembro. Hoje redução máxima
é de 100%.

O apoio à retoma progressiva foi prolongado até ao final de setembro, mas, ao contrário do que tem
acontecido nos últimos meses, a partir do próximo mês os empregadores deixarão de poder cortar os
horários de trabalho e 100%. Ao ECO, fonte oficial do Ministério do Trabalho explica que, nos próximos
cinco meses, a redução máxima do período normal de trabalho passará a ser de 75%.

Criado em agosto de 2020 como sucedâneo do lay-off simplificado, o apoio à retoma progressiva
permite hoje aos empregadores em crise reduzirem o período normal de trabalho (PNT) dos seus
empregadores, em função das quebras de faturação. Ou seja, atualmente, os empregadores com
quebras de, pelo menos, 25%, mas inferiores a 40%, podem reduzir os horários até 33%. Já aqueles
que registem quebras iguais ou superiores a 40%, mas inferiores a 60%, podem cortar os tempos de
trabalho no máximo em 40%. Se as quebras forem iguais ou superiores a 60%, mas inferiores a 75%,
esse máximo é de 60%. E no caso dos empregadores com quebras iguais ou superiores a 75%, é
possível cortar em 100% os horários de trabalho.

Turismo em lay-off sem TSU só nas horas não trabalhadas Ler Mais

Em janeiro, o Governo decidiu prolongar até ao final do semestre este regime, tendo estabelecido,
contudo, que em maio e junho os empregadores mais afetados pela pandemia (isto é, com quebras de,
pelo menos, 75%) deixariam de poder reduzir os tempos de trabalho em 100%. Segundo o decreto-lei
publicado pelo Executivo, nesse período, o corte máximo passaria, então, para 75%.

No final de março, o Governo voltou a alterar o apoio à retoma progressiva, ditando que, afinal, ficará
disponível não até ao final de junho, mas até ao final de setembro. O decreto-lei que estabeleceu essa
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prorrogação não mencionava, porém, os limites máximos da redução do período normal de trabalho
para esse novo período.

“Como a vigência desse diploma legal foi agora prorrogada até 30 de setembro, abriu-se uma lacuna —
ou seja, um vazio legal — quanto à redução máxima possível do período normal de trabalho nos meses
de julho a setembro para as empresas com quebras de faturação iguais ou superiores a 75%”, explicou
ao ECO Rui Valente, sócio da Garrigues.

Em declarações ao ECO, também Diogo Orvalho, consultor da Abreu, levantou essa dúvida. “A questão
que me parece que se coloca com mais pertinência é a de saber se, em face da prorrogação do apoio
até setembro de 2021, e na falta de previsão concreta relativamente ao corte máximo dos horários nos
meses de julho, agosto e setembro, qual será o corte máximo possível dos horários durante estes três
meses“.

Pente fino da AT obriga empresas a devolver apoio à retoma Ler Mais

A legislação publicada não permite, para já, responder a esse “vazio legal”, mas ao ECO fonte do
Ministério do Trabalho explica que a prorrogação do apoio à retoma deu-se com o pressuposto de que,
de julho a setembro, será aplicado o mesmo corte máximo do período normal de trabalho que o
previsto para os meses de maio e junho, isto é, 75%.

É importante notar que, no decreto-lei publicado em janeiro, o Governo adiantava que seria feita uma
avaliação, em abril, no que diz respeito ao corte máximo a aplicar em maio e junho, face à evolução da
situação pandémica e da atividade económica relativa ao primeiro trimestre, “procedendo ao
ajustamento dos limites de redução temporária do PNT em função das respetivas conclusões”.

De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pelo Gabinete de Planeamento e Estratégia do
Ministério do Trabalho, mais de 29 mil empresas tinham pedido para aderir a este apoio, até ao início de
março. Este regime tem existido a par do lay-off simplificado, que continua a ser considerado mais
atrativo pelas empresas, já que este prevê a isenção total das contribuições sociais. Com o
desconfinamento, a maioria das empresas deixou agora de ter acesso a esse regime, pelo que, a
precisarem de ajuda para a manutenção dos postos de trabalho, têm, em alternativa, à disposição o
apoio à retoma progressiva.
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ALGARVE 7

27/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

Movimento “SAVE THE TRAVEL INDUSTRY” escolhe o Algarve
para mostrar que é possível viajar em segurança
Este movimento, criado na Alemanha, resulta de uma aliança 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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Este movimento, criado na Alemanha, resulta de uma aliança 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 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 reconhecidas agências de viagens do mercado alemão, que
integram este movimento, estarão na região durante uma semana, de 18 até ao próximo dia 25 de abril.
O convite surgiu por parte do Turismo do Algarve e do operador turístico Olimar que, reconhecendo a
importância desta aliança e partilhando as mesmas preocupações, viram aqui a oportunidade para
colaborar na persecução do objetivo em causa e para consolidar o posicionamento da região como um
destino seguro e totalmente preparado para voltar a receber turistas.

 Através desta visita, os participantes terão a oportunidade de ficar a conhecer alguns dos principais
locais de interesse turístico do destino e de observar, no terreno, o cumprimento das diversas medidas
de higiene e segurança que foram implementadas em toda a região para prevenção 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 sobrevivência da indústria do turismo, o movimento
“Save the Travel Industry” está a ter um grande impacto no mercado alemão e a ser alvo de muita
atenção por parte da imprensa especializada, razão pela qual as expectativas em torno desta visita ao
Algarve são muito positivas. “É para nós um motivo de enorme orgulho termos sido o destino
escolhido como exemplo para mostrar que é possível continuar a viajar e a fazer turismo com
toda a segurança”, revela João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Esta visita é um sinal
de reconhecimento de todo o trabalho que desenvolvemos, em conjunto com os agentes do
setor e da proteção civil da região. Queremos que quem nos visita se sinta seguro e confiante.
Acreditamos que a visibilidade desta ação contribuirá para passarmos essa mensagem junto
daquele que é um dos nossos maiores mercados emissores”, acrescenta.

 Ao longo da sua estadia no Algarve, os participantes irão percorrer vários pontos da região e realizar
diferentes atividades que revelam a diversidade e a riqueza da oferta turística do destino. Caminhar pela
Rota Vicentina, passear por praias de paisagens distintas, velejar de catamarã 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 várias unidades
hoteleiras são apenas algumas das propostas incluídas no programa organizado pelo Turismo do Algarve,
com vista a surpreender os profissionais alemães. Durante a visita, os vários agentes serão
acompanhados por um operador de câmara e por um fotógrafo, que ficarão responsáveis pela captação
de imagens e criação de conteúdos, que serão depois partilhados nas redes sociais e no website do
movimento “Save the Travel Industry”.
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ALGARVE NOTÍCIAS

27/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 1465

REACH: -1

“Save the Travel Industry" escolhe o 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 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. “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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LITORALGARVE

27/04/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

“Save the Travel Industry” escolhe o Algarve para mostrar que é
possível viajar em segurança
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.

  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 sobrevive^ncia
da indústria das viagens.  
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  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.
  Através desta visita, os participantes terão a oportunidade de ficar a conhecer alguns dos principais
locais de interesse turístico 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 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 são muito positivas. “É para nós um motivo de enorme orgulho termos sido
o destino escolhido como exemplo para mostrar que é possível continuar a viajar e a fazer
turismo com toda a seguranc¸a”, revela Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Esta
visita é 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 aç a~o contribuirá para passarmos
essa mensagem junto daquele que é um dos nossos maiores mercados emissores”, acrescenta.
  Ao longo da sua estadia no Algarve, os participantes irão percorrer vários pontos da região e realizar
diferentes atividades que revelam a diversidade e a riqueza da oferta turística do destino. Caminhar pela
Rota Vicentina, passear por praias de paisagens distintas, velejar de catamarã 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 são apenas algumas das propostas incluídas no programa organizado pelo Turismo do Algarve,
com vista a surpreender os profissionais alemães. Durante a visita, os va´rios agentes sera~o
acompanhados por um operador de ca^mara e por um fotógrafo, que ficarão responsáveis 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”.
22 de abril de 2021
Para mais informações contactar:
Rita Fonseca | 969 660 055 | ata@ritafonseca.com  
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“Save the Travel Industry" escolhe o 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 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.
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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.

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".

ATA
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Movimento "Save the Travel Industry" escolhe o Algarve para
mostrar que é possível viajar em segurança
Este movimento, criado na Alemanha, resulta de uma alianc ̧a criada por profissionais do
sector do T urismo e tem como objectivo lutar pelo futuro e pela sobrevivência da
indústria das viagens.
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Este movimento, criado na Alemanha, resulta de uma alianc¸a criada por profissionais do sector
do Turismo e tem como objectivo 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.

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 objectivo 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
actividades ligadas ao sector do Turismo.

Assumindo como objectivo 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 sector e da Protecc¸a~o Civil da regia~o.
Queremos que quem nos visita se sinta seguro e confiante. Acreditamos que a visibilidade desta acc¸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 actividades 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 alemão “Save The Travel Industry” está no Algarve
para provar 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 que ainda atravessamos.
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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.

Seis representantes de reconhecidas age^ncias de viagens do mercado alema~o, que integram este
movimento estão a visitar a região até ao próximo domingo, 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 expetativas 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.

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

30/31



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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