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Algarve reforça campanhas de promoção para captar turistas no
verão
Já estão a decorrer 26 ações promocionais junto dos principais mercados da região, em
parceria com companhias aéreas e operadores turiśticos, tendo como objetivo incentivar
as reservas de última hora

 

O Turismo do Algarve esta´ a apostar num forte programa de promoc¸a~o, dirigido aos principais
mercados da regia~o, de forma a captar turistas no perí odo do vera~o e a incentivar as reservas de u
´ltima hora.

'A estrate´gia passa pela criac¸a~o de campanhas, em parceria com algumas das principais companhias
ae´reas europeias e operadores turí sticos que trabalham com o Algarve, tendo como objetivos
reforc¸ar a notoriedade do destino, despertar o interesse de novos visitantes e converter esse interesse
em reservas durante os pro´ximos meses de vera~o', explica a Associação Turismo do Algarve em
comunicado.

Neste momento, sa~o ja´ 26 as campanhas promocionais que esta~o a avanc¸ar em mercados
estrate´gicos para a regia~o: Reino Unido, Franc¸a, Alemanha, Holanda, Be´lgica, Dinamarca, Ita´lia e
Suí c¸a. Essas campanhas te^m vindo a ser lanc¸adas, de forma faseada, desde abril, de acordo com o
levantamento de restric¸o~es de viagens e com o comportamento dos viajantes de cada paí s.
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As ac¸o~es esta~o assentes numa estrate´gia de divulgac¸a~o multiplataforma, que integra e combina
um conjunto de canais digitais e impressos, criteriosamente selecionados em cada um dos mercados,
promovendo o Algarve como um destino seguro e colocando em destaque a diversidade de
experie^ncias que a regia~o tem para oferecer. A estas 26 ac¸o~es ira~o, brevemente, juntar-se
outras campanhas semelhantes, ja´ definidas pelo Turismo do Algarve, de forma a ir acompanhando a
abertura progressiva dos va´rios paí ses. Todas estas iniciativas, que ira~o decorrer ate´ ao final do
ano, te^m um valor global que ascende a cerca de 7 milho~es de euros.

“Temos confianc¸a que este vera~o sera´ substancialmente melhor que o do ano anterior”, afirma
Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Ainda que possam sempre surgir condicionantes
imprevistas, os sinais que temos quanto a` retoma da procura dos mercados externos sa~o positivos.
Tudo aponta para o restabelecimento progressivo da livre circulac¸a~o na Europa, tendo em conta a
evoluc¸a~o do processo de vacinac¸a~o e os avanc¸os para a criac¸a~o do certificado verde digital
que te^m sido anunciados pela Comissa~o Europeia”, acrescenta.

O levantamento das restric¸o~es a`s viagens que tem vindo a ser feito por alguns paí ses, permite ao
Algarve perspetivar a chegada de mais turistas estrangeiros ja´ a partir de maio. Para isso tem contribui
´do tambe´m o dinamismo e a participac¸a~o ativa das companhias ae´reas e dos operadores turi
´sticos. “Temos vindo a contar com um enorme empenho por parte destes parceiros, em torno de um
objetivo comum, o que permitiu ja´ ao Algarve recuperar a capacidade ae´rea regular do Aeroporto de
Faro e retomar grande parte das ligac¸o~es perdidas em 2020”, explica Joa~o Fernandes.

Este empenho e´ visí vel tambe´m na grande recetividade que tem vindo a ser demonstrada por estes
agentes para colaborar com o Turismo do Algarve na realizac¸a~o conjunta destas campanhas
promocionais estrate´gicas. “O feedback que temos recebido e´ positivo, com alguns dos parceiros a
relatarem-nos ja´ o registo de um aumento da procura de voos para a regia~o”, refere.

Entre os parceiros que esta~o a participar ativamente nestas ac¸o~es esta~o companhias ae´reas
como a Ryanair, a Easyjet ou a British Airways e reconhecidos operadores turí sticos.

“Tudo indica que as pessoas continuam a querer viajar e que existe uma procura que tem estado
“reprimida” pelo contexto da pandemia. A nossa expectativa e´ que, durante os pro´ximos meses, o
ambiente seja mais propí cio para a realizac¸a~o de reservas. Como tal, queremos com estas
campanhas incentivar as reservas de u´ltima hora, mostrando a`s pessoas que ainda va~o a tempo de
marcar as suas fe´rias num destino que esta´ totalmente preparado para os receber, com seguranc¸a,
qualidade e flexibilidade”, conclui.

(Link)
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Algarve Reforça Campanhas de Promoção para Captar Turistas
no Verão
O T urismo do Algarve está a apostar num forte programa de promoc ̧ão, dirigido aos
principais mercados da região, de forma a captar turistas no periódo do verão e a
incentivar as reservas de última hora.

O Turismo do Algarve esta´ a apostar num forte programa de promoc¸a~o, dirigido aos principais
mercados da regia~o, de forma a captar turistas no perí odo do vera~o e a incentivar as reservas de u
´ltima hora.

A estrate´gia passa pela criac¸a~o de campanhas, em parceria com algumas das principais companhias
ae´reas europeias e operadores turí sticos que trabalham com o Algarve, tendo como objetivos
reforc¸ar a notoriedade do destino, despertar o interesse de novos visitantes e converter esse interesse
em reservas durante os pro´ximos meses de vera~o.

Neste momento, sa~o ja´ 26 as campanhas promocionais que esta~o a avanc¸ar em mercados
estrate´gicos para a regia~o: Reino Unido, Franc¸a, Alemanha, Holanda, Be´lgica, Dinamarca, Ita´lia e
Suí c¸a. Essas campanhas te^m vindo a ser lanc¸adas, de forma faseada, desde abril, de acordo com o
levantamento de restric¸o~es de viagens e com o comportamento dos viajantes de cada paí s. As
ac¸o~es esta~o assentes numa estrate´gia de divulgac¸a~o multiplataforma, que integra e combina um
conjunto de canais digitais e impressos, criteriosamente selecionados em cada um dos mercados,
promovendo o Algarve como um destino seguro e colocando em destaque a diversidade de
experie^ncias que a regia~o tem para oferecer. A estas 26 ac¸o~es ira~o, brevemente, juntar-se
outras campanhas semelhantes, ja´ definidas pelo Turismo do Algarve, de forma a ir acompanhando a
abertura progressiva dos va´rios paí ses. Todas estas iniciativas, que ira~o decorrer ate´ ao final do
ano, te^m um valor global que ascende a cerca de 7 milho~es de euros.

'Temos confianc¸a que este vera~o sera´ substancialmente melhor que o do ano anterior',
afirma Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. 'Ainda que possam sempre surgir
condicionantes imprevistas, os sinais que temos quanto a` retoma da procura dos mercados
externos sa~o positivos. Tudo aponta para o restabelecimento progressivo da livre

3/35



circulac¸a~o na Europa, tendo em conta a evoluc¸a~o do processo de vacinac¸a~o e os
avanc¸os para a criac¸a~o do certificado verde digital que te^m sido anunciados pela
Comissa~o Europeia', acrescenta.

O levantamento das restric¸o~es a`s viagens que tem vindo a ser feito por alguns paí ses, permite ao
Algarve perspetivar a chegada de mais turistas estrangeiros ja´ a partir de maio. Para isso tem contribui
´do tambe´m o dinamismo e a participac¸a~o ativa das companhias ae´reas e dos operadores turi
´sticos. 'Temos vindo a contar com um enorme empenho por parte destes parceiros, em torno
de um objetivo comum, o que permitiu ja´ ao Algarve recuperar a capacidade ae´rea regular do
Aeroporto de Faro e retomar grande parte das ligac¸o~es perdidas em 2020', explica Joa~o
Fernandes. Este empenho e´ visí vel tambe´m na grande recetividade que tem vindo a ser demonstrada
por estes agentes para colaborar com o Turismo do Algarve na realizac¸a~o conjunta destas
campanhas promocionais estrate´gicas. 'O feedback que temos recebido e´ positivo, com alguns
dos parceiros a relatarem-nos ja´ o registo de um aumento da procura de voos para a regia~o',
refere. Entre os parceiros que esta~o a participar ativamente nestas ac¸o~es esta~o companhias ae
´reas como a Ryanair, a Easyjet ou a British Airways e reconhecidos operadores turí sticos.

'Tudo indica que as pessoas continuam a querer viajar e que existe uma procura que tem
estado 'reprimida' pelo contexto da pandemia. A nossa expectativa e´ que, durante os pro
´ximos meses, o ambiente seja mais propí cio para a realizac¸a~o de reservas. Como tal,
queremos com estas campanhas incentivar as reservas de u´ltima hora, mostrando a`s
pessoas que ainda va~o a tempo de marcar as suas fe´rias num destino que esta´ totalmente
preparado para os receber, com seguranc¸a, qualidade e flexibilidade', conclui.

ATA
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Algarve reforça campanhas de promoção para captar turistas no
verão
26 ac ̧ões promocionais estão já a decorrer junto dos principais mercados da região, em
parceria com companhias aéreas e operadores turiśticos.

O Turismo do Algarve esta´ a apostar num forte programa de promoc¸a~o, dirigido aos principais
mercados da regia~o, de forma a captar turistas no perí odo do vera~o e a incentivar as reservas de u
´ltima hora.

Estão a decorrer 26 ac¸o~es promocionais junto dos principais mercados da regia~o, em parceria com
companhias ae´reas e operadores turí sticos, tendo como objetivo incentivar as reservas de u´ltima
hora. A estas ira~o, brevemente, juntar-se outras campanhas, ja´ planeadas e prontas a acompanhar a
abertura progressiva dos va´rios paí ses.  A estrate´gia passa pela criac¸a~o de campanhas, em
parceria com algumas das principais companhias ae´reas europeias e operadores turí sticos que
trabalham com o Algarve, tendo como objetivos reforc¸ar a notoriedade do destino, despertar o
interesse de novos visitantes e converter esse interesse em reservas durante os pro´ximos meses de
vera~o.

Neste momento, sa~o ja´ 26 as campanhas promocionais que esta~o a avanc¸ar em mercados
estrate´gicos para a regia~o: Reino Unido, Franc¸a, Alemanha, Holanda, Be´lgica, Dinamarca, Ita´lia e
Suí c¸a. Essas campanhas te^m vindo a ser lanc¸adas, de forma faseada, desde abril, de acordo com o
levantamento de restric¸o~es de viagens e com o comportamento dos viajantes de cada paí s. As
ac¸o~es esta~o assentes numa estrate´gia de divulgac¸a~o multiplataforma, que integra e combina um
conjunto de canais digitais e impressos, criteriosamente selecionados em cada um dos mercados,
promovendo o Algarve como um destino seguro e colocando em destaque a diversidade de
experie^ncias que a regia~o tem para oferecer. A estas 26 ac¸o~es ira~o, brevemente, juntar-se
outras campanhas semelhantes, ja´ definidas pelo Turismo do Algarve, de forma a ir acompanhando a
abertura progressiva dos va´rios paí ses. Todas estas iniciativas, que ira~o decorrer ate´ ao final do
ano, te^m um valor global que ascende a cerca de 7 milho~es de euros.

“Temos confianc¸a que este vera~o sera´ substancialmente melhor que o do ano anterior”, afirma
Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Ainda que possam sempre surgir condicionantes
imprevistas, os sinais que temos quanto a` retoma da procura dos mercados externos sa~o positivos.
Tudo aponta para o restabelecimento progressivo da livre circulac¸a~o na Europa, tendo em conta a
evoluc¸a~o do processo de vacinac¸a~o e os avanc¸os para a criac¸a~o do certificado verde digital
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que te^m sido anunciados pela Comissa~o Europeia”, acrescenta.

O levantamento das restric¸o~es a`s viagens que tem vindo a ser feito por alguns paí ses, permite ao
Algarve perspetivar a chegada de mais turistas estrangeiros ja´ a partir de maio. Para isso tem contribui
´do tambe´m o dinamismo e a participac¸a~o ativa das companhias ae´reas e dos operadores turi
´sticos. “Temos vindo a contar com um enorme empenho por parte destes parceiros, em torno de um
objetivo comum, o que permitiu ja´ ao Algarve recuperar a capacidade ae´rea regular do Aeroporto de
Faro e retomar grande parte das ligac¸o~es perdidas em 2020”, explica Joa~o Fernandes. Este
empenho e´ visí vel tambe´m na grande recetividade que tem vindo a ser demonstrada por estes
agentes para colaborar com o Turismo do Algarve na realizac¸a~o conjunta destas campanhas
promocionais estrate´gicas. “O feedback que temos recebido e´ positivo, com alguns dos parceiros a
relatarem-nos ja´ o registo de um aumento da procura de voos para a regia~o”, refere. Entre os
parceiros que esta~o a participar ativamente nestas ac¸o~es esta~o companhias ae´reas como a
Ryanair, a Easyjet ou a British Airways e reconhecidos operadores turí sticos.

“Tudo indica que as pessoas continuam a querer viajar e que existe uma procura que tem estado
“reprimida” pelo contexto da pandemia. A nossa expectativa e´ que, durante os pro´ximos meses, o
ambiente seja mais propí cio para a realizac¸a~o de reservas. Como tal, queremos com estas
campanhas incentivar as reservas de u´ltima hora, mostrando a`s pessoas que ainda va~o a tempo de
marcar as suas fe´rias num destino que esta´ totalmente preparado para os receber, com seguranc¸a,
qualidade e flexibilidade”, conclui.
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FAV: 4

AVE: € 6670

REACH: 66000

Taxa extra de dois euros já em julho
Governo confirma avanço da tarifa a cobrar a passageiros
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JORNAL I
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ALCANCE • NACIONAL
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FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • MARTA F. REIS

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Bruxelas propõe regras mais leves para receber turistas no verão
“Está na hora de fazer renascer o turismo e as relações além-fronteiras”, anunciou
Ursula Von der Leyen. Vacinados sem limitações
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FAV: 4

AVE: € 3300

REACH: 35000

Alívio nas restrições atuais às viagens
Bruxelas quer autorizar a entrada por motivos não essenciais
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JORNAL I
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FAV: 4

AVE: € 902

REACH: 14000

Tráfego cai para mínimos de 2003
O tráfego aéreo de passageiros caiu cerca de 60% em 2020, atingindo mínimos de 2003,
devido ao impacto da pandemia de covid-19, anunciou a Organização Internacional da
Aviação Civil (ICAO)
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Indicadores do turismo mostram que pandemia não dá tréguas
O INE mostrou hoje que um ano depois dos primeiros impactos negativos da pandemia de
covid-19 no turismo português, a quebra mantém-se forte, em especial no turismo
internacional, com decréscimos no primeiro trimestre em 75,7% em número de hóspedes
e em 66,5% em número de dormidas, com uma quebra de 86,2% da procura
internacional.

O INE mostrou hoje que um ano depois dos primeiros impactos negativos da pandemia de covid-19 no
turismo português, a quebra mantém-se forte, em especial no turismo internacional, com decréscimos
no primeiro trimestre em 75,7% em número de hóspedes e em 66,5% em número de dormidas, com
uma quebra de 86,2% da procura internacional.

A informação do INE, com dados do primeiro trimestre ainda provisórios, assinala que Março é o primeiro
mês que compara com um mês de 2020 também ele já marcado pela pandemia de covid-19, ainda que
de forma menos acentuada que na actualidade.

Daí que, por exemplo, em Março haja um aparente desagravamento em relação ao mês anterior, com a
quebra em número de hóspedes a baixar de -87,1% em Fevereiro para -59% em Março e o decréscimo
de dormidas a situar-se em 66,5%, quando em Fevereiro atingira 87,8%.

Daí o aviso do Instituto: “Note-se, porém, que estas variações homólogas, em Março incidem sobre o
primeiro mês de 2020 em que o impacto da pandemia de covid-19 já foi sentido significativamente”.

Outra leitura, no entanto, é que um ano depois, a pandemia ainda faz estragos de grande monta, e
especialmente quando se trata dos mercados internacionais, com quebras em Março a atingirem 87,3%
em número de hóspedes e 86,2% em número de dormidas.

As boas notícias restringem-se assim, ao mercado dos turistas residentes em Portugal que em Março
teve decréscimos de ‘apenas’ 21,7% em número de hóspedes e de 20,2% em número de dormidas,
com a curiosidade de o Alentejo até ter registado um aumento das suas pernoitas em 4,5%.

17/35



18/35



TVI

04/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 76112

REACH: -1

O passaporte europeu de vacinação vai estar pronto em Junho
O passaporte europeu de vacinação vai estar pronto em Junho

O passaporte europeu de vacinação vai estar pronto em Junho
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Partida da 2.ª etapa da 47.ª Volta ao Algarve traz ciclistas de
topo a Sagres
A 47.ª Volta ao Algarve vai para a estrada de 5 e 9 de maio, com o Município de Vila do
Bispo a associar-se mais uma vez à Volta ao Algarve, evento desportivo organizado pela
Federação Portuguesa de Ciclismo

A partida da 2.ª etapa inicia-se em Sagres no dia 6, pelas 12h30, no Parque de Estacionamento da
Fortaleza, e termina no ponto mais alto do Algarve, na Fóia, Monchique, uma viagem onde os ciclistas
terão que percorrer 182,8 quilómetros.
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A prova de categoria ProSeries disputada por 175 corredores em cinco etapas ao longo de 775,8
quilómetros, conta com sete WorldTeams, sendo que três ocupam o top cinco do ranking mundial. São
elas a Deceuninck Quick-Step, a INEOS Grenadiers e a UAE Team Emirates. Em competição estarão
ainda a número seis do ranking, a alemã Bora-hansgrohe, a AG2R Citroën Team, a Groupama-FDJ e a
Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

 

Para além das equipas que integram o escalão mais elevado do ciclismo, a Volta ao Algarve vai ter
presentes oito conjuntos ProTeam. As espanholas Burgos-BH, Caja Rural-Seguros RGA, Equipo Kern
Pharma e Euskaltel-Euskadi, as francesas Delko e Team Arkéa-Samsic, a belga Bingoal Pauwels Sauces
WB e ainda a americana Rally Cycling.

 

Para fechar o lote de equipas participantes estão as nove continentais do país, Antarte-Feirense, Atum
General-Tavira-Maria Nova Hotel, Efapel, Kelly-Simoldes-UDO, LA Alumínios-LA Sport, Louletano-Loulé
Concelho, Rádio Popular-Boavista, Tavfer-Measindot-Mortágua e a W52-FC Porto.

 

A equipa continental Hagens Berman Axeon, que lançou os jovens talentos portugueses João Almeida,
Rúben Guerreiro e os gémeos Ivo e Rui Oliveira também estará no Algarve com os dois portugueses que
dela fazem parte, Diogo Barbosa e Pedro Andrade.

 

A equipa Bora-hansgrohe traz o alemão Pascal Ackermann, que conta com 30 vitórias na carreira e
ocupa o lugar 28 do ranking mundial. Já a Deceuninck-Quick Step vem com um conjunto dedicado ao
sprint, com Fabio Jakobsen, Davide Ballerini, Shane Archbold e Sam Bennett, o sprinter que mais venceu
neste início de época e que soma 54 vitórias na carreira.

 

Link
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Anantara Vilamoura reabre a 7 de maio e convida a experiências
de glamour e bem-estar
Hóspedes podem levar os seus melhores amigos, seja o cão ou o gato, com um máximo
de 25 quilos
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O Anantara Vilamoura reabre já no próximo dia 7 de maio e convida a desfrutar dos dias de sol
ao ar livre nos vários espaços exteriores com todo o requinte e glamour para uma estadia
extraordinária no encantador Algarve.

O Anantara Vilamoura é o resort perfeito para umas férias ou fim-de-semana tranquilos, conjugando a
harmonia com a sofisticação. Os hóspedes vão encontrar 280 requintadas e espaçosas suites
e quartos, com vistas privilegiadas sobre o azul-celeste das piscinas, os jardins ou o fabuloso campo de
golfe Victoria.

A unidade hoteleira garante todas as medidas de higiene e segurança, impostas pelo atual contexto de
pandemia, através do programa ‘Stay with Peace of Mind’, implementado em todos os 41 hotéis
Anantara Hotels, Resorts & Spas, situados na Ásia, Oriente Médio, Oceano Índico, África e Europa. Este
programa inclui um comité de Saúde e Segurança, composto por vários especialistas, e o qual foi criado
para supervisionar o desenvolvimento e implementação de todas as medidas em cada hotel.

O Anantara Vilamoura convida também "a uma experiência gastronómica, na qual se destacam os
produtos regionais e de cada estação do ano, num respeito pela tradição e pela autenticidade".

O tártaro de novilho, os peixes grelhados ao vivo ou o crème brûlée de baunilha são apenas alguns dos
pratos compostos por uma panóplia de sabores delicadamente concebida pelo chef executivo Bruno
Viegas.

Neste resort de luxo situado em Vilamoura é ainda explorar, no Anantara Spa, a combinação perfeita
entre a filosofia Ayurveda e as tradições terapêuticas da região. Este espaço irá reabrir com uma
novidade exclusiva: o "Digital Detox", que oferece a oportunidade de desligar do mundo digital e relaxar
num momento de serenidade, com um tratamento revitalizante.

Hóspedes podem trazer os amigos de quatro patas

No Anantara Vilamoura toda a família é bem-vinda através do programa Pets Friendly, que permite aos
hóspedes fazerem-se acompanhar dos seus melhores amigos, seja o cão ou o gato, com um máximo
de 25 quilos.

O resort oferece uma almofada ou cama para animais de estimação e tigelas para água e ração, com
um valor por noite de 45 euros, de novembro a maio, e de cada 75€ de junho a outubro.

Campanha especial ‘Dias de Verão Mediterrânicos’

Para a reabertura, o Anantara Vilamoura preparou uma campanha especial para reservas realizadas até

23/35



31 de julho. "Dias de Verão Mediterrânicos" é a oferta que inclui pequeno-almoço Anantara e meia
pensão gratuita neste resort de luxo, estadia gratuita para crianças até aos 11 anos e um voucher de
crédito até 150 euros para utilizar durante toda a estadia.

Os membros Discovery Loyalty têm direito a 5% extra de desconto na tarifa e 10% nos restaurantes e
bares selecionados. A campanha inclui possibilidade de cancelamento gratuito até 7 dias antes da
chegada.

Sobre a Anantara
A Anantara é uma marca de hotelaria de luxo para os turistas modernos, ligando-os aos locais, pessoas
e histórias mais autênticos, através de experiências únicas e com uma hospitalidade genuína em alguns
dos destinos mais extraordinários do mundo. A coleção de hotéis e resorts de luxo distintos,
cuidadosamente projetados, oferecem uma oportunidade para conhecer novos territórios,
proporcionando experiências totalmente personalizadas.

Desde cidades cosmopolitas ao deserto ou a ilhas exuberantes, a marca Anantara conecta os turistas
com os nativos, cativa-os com o luxo autêntico e recebe-os com uma expertiseprofunda, apresentando
atualmente mais de 35 belíssimos hotéis, localizadas na Tailândia, Maldivas, Indonésia, Vietname,
China, Camboja, Malásia, Sri Lanka, Maurícias, Moçambique, Zâmbia, Emirados Árabes Unidos, Qatar,
Omã, Tunísia Portugal e Espanha com uma longa lista de futuras propriedades por toda a Ásia, Médio
Oriente, África e Europa.

Link
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https://www.anantara.com/pt/vilamoura-algarve/offers/summer-journeys
http://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.anantara.com%2F&data=04%7C01%7C%7Ccd3e7ff74b5545d84a8f08d87c39e705%7C8a91f668dc1c490389238e6618190d66%7C1%7C0%7C637395935411930609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2fHmnmABpDWDz9SRTQXqq0CM8H1FXIJjAoFXAQbGh4s%3D&reserved=0
https://postal.pt/economia/2021-05-03-Anantara-Vilamoura-reabre-a-7-de-maio-e-convida-a-experiencias-de-glamour-e-bem-estar-dadbe0d9


JORNAL DE NEGÓCIOS

04/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

Crise, democracia, regime | TAP: 400€ de cada português
Por: Joaquim Aguiar | Paulo Carmona

25/35



PÚBLICO

04/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

TAP: (mais) um elefante branco
André Lamas Leite
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JORNAL DE NEGÓCIOS

04/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • DAVID SANTIAGO

FAV: 4

AVE: € 3620

REACH: 3700

Bruxelas pede menos restrições à entrada de cidadãos na UE
A Comissão Europeia recomendou aos Estados-membros que facilitem as viagens não
essenciais para território europeu
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EXPRESSO

03/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

Bruxelas alerta para impacto da pandemia na aviação superior ao
estimado
O responsável da direção-geral da Mobilidade e T ransportes (DG MOVE) da Comissão
Europeia defendeu esta segunda-feira que a aviação vai continuar a ter "grandes
oportunidades". Mas reconheceu que o impacto da pandemia no sector é superior ao
estimado.
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O sector da aviação é um dos mais afetados pela pandemia de covid-19 e a recuperação ainda vai
demorar. Essa foi a mensagem deixada esta segunda-feira pelo responsável da direção-geral da
Mobilidade e Transportes (DG MOVE) da Comissão Europeia

"Acredito que a aviação vai continuar a ter grandes oportunidades no futuro porque consegue unir as
pessoas através dos continentes, através do globo e não há nada que possa replicar isso", afirmou o
diretor-geral da DG MOVE, Henrik Hololei, que falava no 'Aviation Day', uma iniciativa organizada pela
Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC), no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União
Europeia (UE).

No entanto, este responsável sublinhou que o impacto da pandemia de covid-19 no sector é maior do
que o estimado, tendo em conta que a verdadeira "magnitude da crise" só será conhecida quando a
recuperação tiver início, o que ainda "vai demorar a acontecer".

Para Hololei a recuperação do sector só será possível através de três pilares - conectividade,
competitividade e viabilidade da aviação.

Conforme destacou o diretor-geral da DG Move, Bruxelas, em conjunto com os Estados-membros,
promoveu assistência a este setor, procurando aliviar o impacto da covid-19.

A par dos auxílios promovidos pela Comissão Europeia, foi aprovado o mandato para as negociações de
certificado verde, que atesta que um cidadão foi vacinado contra a covid-19, já recuperou da doença ou
que recebeu um resultado negativo num teste de despiste.

"Este certificado vai promover a saúde e a mobilidade e esperemos que tenha como resultado o
aumento do número de passageiros que embarcam nos aviões", defendeu.

Na mesma sessão, o diretor-geral da organização Eurocontrol defendeu que, apesar do vírus ser o
mesmo a resposta que cada Estado-membro necessita para ultrapassar o impacto da covid-19, deve
ser adequada às suas necessidades.

Eamonn Brennan apontou ainda que a recuperação dos Estados Unidos tem sido superior à da Europa,
sendo que, em termos de vacinação, a América do Norte está "cinco a seis semanas à frente" da UE.

O Eurocontrol estimou ainda que, ao nível da aviação, maio vai continuar a ser um mês sem grandes
alterações, sendo que a meio de junho terá início uma pequena e lenta recuperação, que deverá
acontecer em função da vacinação.

Por sua vez, a presidente da Conferência Europeia da Aviação Civil (CEAC), Ingrid Cherfils, notou que o
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setor da aviação, na União Europeia, foi dos mais impactados pela crise gerada pela pandemia,
enfrentando agora "desafios extraordinários".

Durante a sua intervenção, Cherfils defendeu ser necessário "unir esforços" e conhecimentos para
responder às necessidades do setor, que considerou ser essencial para a recuperação económica.

Já o Vice-Presidente Regional da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Rafael
Schvartzman, disse que os processos de vacinação "são vitais" e que os governos se debatem com a
"necessidade de salvar a saúde pública, sem matar a economia".

Schvartzman referiu ainda que a digitalização é um fator importante, podendo facilitar "a jornada dos
passageiros e restaurar a liberdade dos movimentos".

O presidente da European Cockpit Association (ECA), Otjan de Bruijn, que também participava no painel
"A recuperação do setor durante e após a situação da pandemia de covid-19", lamentou que muitas
companhias tenham abandonado as "suas responsabilidades sociais".

"Milhares de pilotos perderam o seu trabalho e estão sem apoio. Os direitos destes trabalhadores estão
a ser ignorados e a legislação europeia tem que conseguir parar com esta situação", sublinhou,
defendendo que "este é o momento" para ir para a frente com uma indústria social e sustentável.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.203.937 mortos no mundo, resultantes de mais de
152,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.977 pessoas dos 837.277 casos de infeção confirmados, de acordo com o
boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do
centro da China

Link
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https://expresso.pt/economia/2021-05-03-Bruxelas-alerta-para-impacto-da-pandemia-na-aviacao-superior-ao-estimado-a4cfef9e


OPÇÃO TURISMO

04/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

BTL 2021 substituída por Bolsa de Viagens com foco no turismo
em Portugal
A edição de 2021 da Bolsa de T urismo de Lisboa (BT L), iniciativa organizada pela
Fundação AIP, foi substituída por Bolsa de Viagens powered by BT L agendada entre os
dias 4 e 6 de Junho na FIL – Centro de Congressos e Exposições de Lisboa, Parque das
Nações. A BTL como a conhecemos ficará para 2022, de 16 e 20 de Março.

A edição de 2021 da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), iniciativa organizada pela Fundação AIP, foi
substituída por Bolsa de Viagens powered by BTL agendada entre os dias 4 e 6 de Junho na FIL – Centro
de Congressos e Exposições de Lisboa, Parque das Nações. A BTL como a conhecemos ficará para
2022, de 16 e 20 de Março.

Este ano, porque queremos dar um input para o turismo nacional e contribuir para o relançamento dos
negócios no sector do turismo em Portugal, vamos organizar, de 4 a 6 de Junho de 2021, a Bolsa de
Viagens powered by BTL, evento de entrada gratuita, destinada ao público final, onde é possível comprar
férias e ‘escapadinhas’ com foco no destino Portugal e nas regiões de Norte a Sul e ilhas, indica nota da
FIL.

Considerando a evolução favorável da situação pandémica em Portugal, cujo novo quadro legal de
referência vem permitir novamente a realização deste tipo de eventos, a Fundação AIP auscultou
diversos parceiros do sector do turismo no sentido de os sensibilizar para a oportunidade e necessidade
de realizar um evento especial, com particular enfoque no mercado nacional e na sua oferta turística
diversificada e de elevada qualidade. Este evento é dirigido primordialmente ao consumidor português
que, face às actuais circunstâncias de limitação de mobilidade internacional, será seguramente um cliente
fundamental para potenciar rapidamente a retoma económica do sector do turismo em Portugal.

A Bolsa de Viagens powered by BTL será um evento especial, focado na venda de produtos e serviços
turísticos ao cliente final, que terá entrada gratuita, e que visa contribuir para o relançamento dos
negócios no sector do turismo em Portugal, com particular incidência nas economias locais e na criação e
preservação de postos de trabalho associados a este sector.

Para a AIP, este evento assume-se como fundamental para fomentar Portugal enquanto o destino para
se viajar em 2021, incentivando o fazer férias cá dentro’ e, dessa forma, ajudar a relançar as regiões do
país, e os negócios das empresas regionais do sector turístico, possibilitando a venda directa dos seus
produtos e serviços, bem como uma participação num contexto de custos controlados.

Entretanto, a Fundação AIP, enquanto entidade organizadora da Bolsa de Turismo de Lisboa, vem
comunicar a todos os seus expositores, parceiros, visitantes e media que, atento o estado da situação
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pandémica da Covid-19 a nível mundial, que determina ainda fortes restrições na capacidade de
mobilidade internacional, o que condicionaria fortemente a presença dos visitantes profissionais e
expositores internacionais, que são considerados um dos pilares estruturais para o sucesso da BTL,
entendeu, depois de ouvir o Turismo de Portugal, as entidades regionais de turismo e as estruturas
associativas do sector, adiar a BTL 2021, que estava prevista realizar-se de 12 a 16 de Maio. Assim, e
se tudo correr bem, o evento terá lugar entre 16 e 20 de Março do próximo ano.

– Com esta nova data ficam salvaguardadas as melhores condições para o restabelecimento de todas as
dinâmicas geradas pela BTL enquanto maior evento do sector do turismo em Portugal e da promoção
dos principais produtos e serviços que o compõem, bem como para a participação dos visitantes
profissionais e expositores internacionais, diz ainda a entidade organizadora.
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EXPRESSO

03/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 9636

REACH: 85612

BTL novamente cancelada em 2021, será substituída por uma
grande feira em junho para vender noites em pequenos hotéis
A maior feira de turismo do país, que estava a ser montada com vista a decorrer em
Lisboa entre 12 e 16 de maio, foi novamente cancelada para o próximo ano, mas prepara
para junho um evento que, de alguma forma, funciona como alternativa

A pandemia do coronavírus apanhou no ano passado a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) em vésperas
de se realizar, acabando por ser adiada com vista a realizar-se na FIL de 12 a 16 de maio de 2021 - mas
face às circunstâncias da covid-19, a edição deste ano também acabou por ser adiada, segundo
anunciou a Fundação AIP, a entidade organizadora

A organizadora da feira de turismo comunicou aos expositores e parceiros que a BTL ficou mais uma vez
adiada para o próximo ano, entre 16 e 20 de março de 2022, tendo em conta que "face ao atual cenário
global da pandemia e dos seus impactos neste sector, continuam a não estar reunidas as melhores
condições para poder assegurar, com o desejado sucesso, a realização do evento em 2021",
nomeadamente no que toca às necessárias deslocações para trazer participantes e expositores
internacionais.

"Com esta nova data ficam salvaguardadas as melhores condições para o restabelecimento de todas as
dinâmicas geradas pela BTL enquanto maior evento do sector do turismo em Portugal", frisa a Fundação
AIP, assumindo estar "consciente do impacto desta difícil decisão", mas também "confiante que, em
conjunto", será possível "ultrapassar as circunstâncias do momento e realizar, em 2022 uma BTL ainda
mais decisiva para a dinamização da promoção e realização de negócios no sector do turismo".
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Não podendo realizar a BTL, a FIL (que está desde outubro sem realizar eventos) prepara um evento em
alternativa, a decorrer de 4 a 6 de junho, designado 'Bolsa de Viagens powered by BTL', e acreditando na
"evolução favorável da situação pandémica em Portugal, cujo novo quadro legal de referência vem
permitir novamente a realização deste tipo de eventos".

"O que vamos fazer é uma bolsa de viagens, e estamos a contactar todos os hotéis pequenos que estão
espalhados pelo país com o objetivo de fazer uma grande feira no primeiro fim de semana de junho, e
para vender noites, não tanto para promoção", adianta Fátima Vila Maior, diretora da área de feiras da
FIL.

A Bolsa de Viagens powered by BTL será uma feira de entrada gratuita, focada no cliente português "que
será seguramente fundamental para potenciar a retoma rápida do sector do turismo em Portugal", refere
a Fundação AIP
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