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Holiday hopes run high for Brits: UK’s green list could mean ‘gold’
for Portugal
British citizens desperate for a chance of the sun this summer have finally been given a
taste of the news they have been waiting for. It could mean hoards of them arriving in
Portugal from June onwards

British citizens desperate for a chance of the sun this summer have finally been given a taste of the news
they have been waiting for. It could mean hoards of them arriving in Portugal from June onwards.

Monday saw the European Commission announce a plan to ‘open up’ to third countries for tourism – as
long as people were fully vaccinated (with an EU approved vaccine) and from countries with good
epidemiological situations – while the UK government is now actively trailing its ideas for holiday travel.

Say reports, a ‘limited green list’ of ‘Covid-safe destinations’ (removing any need for quarantine on return
home) will be published – and Portugal looks certain to be on it.

Bearing in mind millions of Brits traditionally take holidays abroad (and only a little over three million of
them choose Portugal) a restricted list of destinations this year could work hugely in Portugal’s favour.

Other territories expected to be on the list are Gibraltar, Israel, Grenada, Iceland, Malta, the Seychelles
and Jersey.

An official announcement by the UK was said to be coming this week – but to date no-one is being told
exactly when.

In the meantime, the EU’s stipulation that holidaymakers must have been fully vaccinated, with at least
two weeks having passed since their second shot, is being queried on the basis that younger Brits will not
have received their shots yet. They will be hoping travel is still allowed on the basis of a negative PCR
test.

One gem to emerge however is the fact that island destinations (for example, Portugal’s archipelagos of
Madeira and Azores, or Spain’s Balearic and Canary islands) will be receiving “separate travel corridors”
meaning travel could take place even if the main country had high levels of coronavirus (which Spain
currently has).

For the time being both Spain and France and most of Europe are said to be ‘off the green list’ as their
epidemiological situations are just too fraught.

Said the Times yesterday, “(Boris) Johnson is personally said to be determined for people to take
summer holidays abroad”.

In the hurly-burly of constantly changing information, this is one statement for sun-starved Brits to hang
onto.

The Telegraph has been ‘gung-ho’ when it comes to Portugal, running a comment piece from its travel
news editor Hugh Morris on “Why Portugal should be the first country on the UK’s green list” (click here).

Citing the “plummeting case rate and barely any deaths”, the article concedes nonetheless that “Portugal
has had its fingers burned before” (referring to the opening of a travel corridor last summer, only to see it
slam shut again within two weeks), and to subsequent travel bans, described by government sources
here as being ‘absurd’ (click here).

Says Hugh Morris, Portugal has always ‘been there’ when it comes to the UK, “it seems only fair that,
even if the rest of Europe turns ‘amber’ next month, Portugal goes ‘green’”.
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https://www.telegraph.co.uk/travel/comment/portugal-should-first-country-uks-green-list/
https://www.portugalresident.com/uks-decision-to-suspend-flights-with-portugal-absurd-and-without-logic-says-minister/


Lurking in the shadows of all this ‘good news’ nonetheless is the reality that both the UK and EU will be
monitoring epidemiological situations throughout the summer – meaning countries could find themselves
‘promoted to the green list’ if their virus situations improve, or vice-versa.

This explains Portugal’s focus on forging forwards with its vaccination programme, which according to
television commentator Luís Marques Mendes has already succeeded in immunising the country’s most
vulnerable.

natasha.donn@algarveresident.com

Notícia
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NOT FAR-O TO GO Will Portugal be on the green list for summer
holidays?
BRIT S wanting to go on holiday are waiting to find out which countries will be on the UK's
"green" list, allowing quarantine-free travel.

The full list of destinations included in the traffic light scheme is expected to be announced this week, with
hopes that some European countries could be deemed low-risk.

Countries will be placed on a green, amber or red list depending on the risk they pose to the UK, as well
as the current Covid situation in the country and their own vaccine rollout.

In the case of “green” countries, Brits can travel and return home without having to quarantine but will
need to have a negative test to come back into the UK and then take a PCR test within two days of
returning.
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https://www.thesun.co.uk/travel/14518616/green-list-traffic-light-holiday/


Brits returning from amber or red list countries will have to quarantine at home or a hotel, respectively.

Portugal is expected to be one of the few European destinations to make the green list due to low Covid
cases, with just a few hundred new daily cases.

Last week, they also reported no new daily Covid deaths over 24 hours, the first time since August.

PC Agency's Paul Charles previously tweeted: "Portugal should be green from 17th May."

“No variants, low infection rate, increasing vaccination rollout and good genomic sequencing."

The country has already said they will welcome vaccinated travellers back from mid-May, or travellers
with a negative Covid test.

When asked when Portugal will be opening its borders to tourists from the UK, Manuel Lobo Antunes told
Sky News: "As soon as possible, this is not just a unilateral matter, we have to coordinate this issue with
our British friends and the UK Government.

"But we are hopeful, as we have been saying for these last months, that from the middle of May, regular
mobility between the UK and Portugal and vice versa, can be established, that's our hope."

He also said, when asked if Britons who have not been vaccinated can travel into the country: "Yes,
that's the idea, that's what we wanted, to as much as possible go back to the regime that existed before
the pandemic.

"It's in that direction we are working and that is possible."

The island of Madeira is already welcoming vaccinated tourists back.

Gibraltar, Malta, Israel and Iceland are also contenders for the coveted green status, but holiday
favourites France, Greece and Italy are still some weeks away from being approved and are heading for
“amber” status it is believed.

Most of Europe is feared to be left off the green list due to rising Covid cases and a slow vaccine rollout.

Thankfully UK holidays can already go ahead to self-catered properties such as campsites and holiday
parks, for single-household trips.
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https://www.thesun.co.uk/travel/14777069/portugal-green-list-may-holidays/
https://www.thesun.co.uk/travel/14787214/portugal-holidays-may-green-list/
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Turismo do Algarve lança vídeo promocional para atrair turistas
no verão
Filme mostraros motivos que fazem do Algarve o melhor sítio para retemperar forças e
ânimo nesta última etapa de desconfinamento devido à pandemia
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"O Algarve fica-te bem! Sempre" é o que o maior destino turístico do país quer recordar aos
portugueses e espanhóis para que eles celebrem as férias de verão na região, numa altura em
que decorre a última fase de desconfinamento em Portugal. A nova campanha do Turismo do
Algarve estará ativa este mês e aposta num vídeo para inspirar turistas e aumentar reservas
nos próximos meses, conhecidos como a época alta do setor na região.

Vai para a rua esta quarta-feira) e tem foco no social media advertising – canais Facebook, Instagram e
YouTube –, com o objetivo de motivar turistas nacionais e espanhóis a passarem as próximas férias no
sul de Portugal, reforçando a confiança na marca Algarve e também a sua notoriedade.

Esta campanha de brand awareness assenta num filme motivacional que em apenas alguns segundos
tentará mostrar os motivos que fazem do Algarve o melhor sítio para retemperar forças e ânimo nesta
última etapa de desconfinamento devido à pandemia.

A nova campanha "O Algarve fica-te bem! Sempre" dá continuidade à anterior "O Algarve fica-te bem",
lançada pelo Turismo do Algarve em junho de 2020, e recupera o seu mote para evidenciar que a região
pode ser visitada em qualquer altura do ano, com todas as condições de segurança, e que tem oferta
turística para os gostos mais distintos: spas, termas, atividades ao ar livre e em contacto com a
natureza, desportos, cultura, património, boa gastronomia e vinhos, as melhores praias da Europa e
unidades hoteleiras de elevada qualidade na cidade ou em espaço rural.

Durante 15 dias, a campanha manterá assim o Algarve no top of mind de milhões de potenciais turistas,
através das redes sociais mais influentes e de maior alcance do mundo.

"Agora que Portugal saiu do estado de emergência, e com os dados da pandemia a melhorarem, é o
momento de resgatar a vontade de viajar, não esquecendo nunca a segurança de todos. Aqui deixamos
o repto aos portugueses e aos espanhóis para que nos visitem em breve, agora com mais um pretexto:
as recém-anunciadas 87 praias com Bandeira Azul da região que serão hasteadas na próxima época
balnear", afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Notícia
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https://www.youtube.com/watch?v=Q5rmIv9lyyA
https://postal.pt/economia/2021-05-05-Turismo-do-Algarve-lanca-video-promocional-para-atrair-turistas-no-verao-2f0be765
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«O Algarve fica-te bem! Sempre» é o mote da nova campanha
online a pensar nas férias de Verão
Nova campanha do T urismo do Algarve estará ativa este mês e aposta num vídeo «para
inspirar turistas e aumentar reservas nos próximos meses»

«O Algarve fica-te bem! Sempre» é o que o maior destino turístico do país quer recordar aos
portugueses e espanhóis para que eles celebrem as férias de Verão na região, numa altura em que
decorre a última fase de desconfinamento em Portugal.

A campanha começa hoje (dia 5) e tem foco no social media advertising – canais Facebook, Instagram
e YouTube –, «com o objetivo de motivar turistas nacionais e espanhóis a passarem as próximas férias
no sul de Portugal, reforçando a confiança na marca Algarve e também a sua notoriedade», diz o
Turismo do Algarve em nota de imprensa.

Esta campanha assenta num filme motivacional que, em apenas alguns segundos, tentará mostrar os
motivos que fazem do Algarve o melhor sítio para retemperar forças e ânimo nesta última etapa de
desconfinamento.

A nova campanha «O Algarve fica-te bem! Sempre.» dá continuidade à anterior «O Algarve fica-te bem»,
lançada pelo Turismo do Algarve em Junho de 2020, e «recupera o seu mote para evidenciar que a
região pode ser visitada em qualquer altura do ano, com todas as condições de segurança, e que tem
oferta turística para os gostos mais distintos: spas, termas, atividades ao ar livre e em contacto com a
natureza, desportos, cultura, património, boa gastronomia e vinhos, as melhores praias da Europa e
unidades hoteleiras de elevada qualidade na cidade ou em espaço rural».

Durante 15 dias, «a campanha manterá assim o Algarve no top of mind de milhões de potenciais
turistas, através das redes sociais mais influentes e de maior alcance do mundo», acrescenta o Turismo
do Algarve.

«Agora que Portugal saiu do estado de emergência, e com os dados da pandemia a melhorarem, é o
momento de resgatar a vontade de viajar, não esquecendo nunca a segurança de todos. Aqui deixamos
o repto aos portugueses e aos espanhóis para que nos visitem em breve, agora com mais um pretexto:
as recém-anunciadas 87 praias com Bandeira Azul da região que serão hasteadas na próxima época
balnear», afirma o presidente do Turismo do Algarve João Fernandes.

Notícia
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«O ALGARVE FICA-TE BEM! SEMPRE.» É A NOVA CAMPANHA
ONLINE DA REGIÃO
O T urismo do Algarve lançou esta quarta-feira, 5 de maio, uma nova campanha online
com a mensagem «O Algarve fica-te bem! Sempre.» , que convida portugueses e
espanhóis a passarem as férias de verão na região, numa altura em que decorre a última
fase de desconfinamento em Portugal.

 

 

O Turismo do Algarve lançou esta quarta-feira, 5 de maio, uma nova campanha online com a
mensagem «O Algarve fica-te bem! Sempre.» , que convida portugueses e espanhóis a passarem as
férias de verão na região, numa altura em que decorre a última fase de desconfinamento em Portugal.

“A nova campanha do Turismo do Algarve estará ativa este mês e aposta num vídeo para inspirar
turistas e aumentar reservas nos próximos meses, conhecidos como a época alta do setor na região”,
destaca o Turismo do Algarve em comunicado, explicando que a campanha “tem foco no social media
advertising – canais Facebook, Instagram e YouTube”.
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A nova campanha vai estar em vigor ao longo de 15 dias e dá continuidade à anterior «O Algarve fica-te
bem», que tinha sido lançada em junho de 2020 e, segundo o Turismo do Algarve, “recupera o seu mote
para evidenciar que a região pode ser visitada em qualquer altura do ano, com todas as condições de
segurança, e que tem oferta turística para os gostos mais distintos”.

“Esta campanha de brand awareness  assenta num filme motivacional que em apenas alguns segundos
tentará mostrar os motivos que fazem do Algarve o melhor sítio para retemperar forças e ânimo nesta
última etapa de desconfinamento devido à pandemia”, acrescenta o Turismo do Algarve.

“Agora que Portugal saiu do estado de emergência, e com os dados da pandemia a melhorarem, é o
momento de resgatar a vontade de viajar, não esquecendo nunca a segurança de todos. Aqui deixamos
o repto aos portugueses e aos espanhóis para que nos visitem em breve, agora com mais um pretexto:
as recém-anunciadas 87 praias com Bandeira Azul da região que serão hasteadas na próxima época
balnear”, destaca João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. 

Notícia
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https://www.youtube.com/watch?v=Q5rmIv9lyyA
https://www.publituris.pt/2021/05/05/o-algarve-fica-te-bem-sempre-e-a-nova-campanha-online-da-regiao/
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Turismo do Algarve lança nova campanha online a pensar nas
férias de verão
O maior destino turístico do país quer recordar aos portugueses e espanhóis para que
celebrem as férias de verão na região, numa altura em que decorre a última fase de
desconfinamento em Portugal.

O maior destino turístico do país quer recordar aos portugueses e espanhóis para que celebrem as férias
de verão na região, numa altura em que decorre a última fase de desconfinamento em Portugal.
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A nova campanha do Turismo do Algarve «O Algarve fica-te bem! Sempre.», estará ativa este mês e
aposta num vídeo para inspirar turistas e aumentar reservas nos próximos meses, conhecidos como a
época alta do setor na região.

 

Segundo a RTA, a campanha lançada hoje que tem foco no social media advertising – canais Facebook,
Instagram e YouTube, dá continuidade à anterior «O Algarve fica-te bem», lançada pelo Turismo do
Algarve em junho de 2020, e recupera o seu mote para evidenciar que a região pode ser visitada em
qualquer altura do ano, com todas as condições de segurança, e que tem oferta turística para os gostos
mais distintos.

 

Durante 15 dias, a campanha manterá o Algarve no "top of mind" de milhões de potenciais turistas,
através das redes sociais mais influentes e de maior alcance do mundo.

 

«Agora que Portugal saiu do estado de emergência, e com os dados da pandemia a melhorarem, é o
momento de resgatar a vontade de viajar, não esquecendo nunca a segurança de todos. Aqui deixamos
o repto aos portugueses e aos espanhóis para que nos visitem em breve, agora com mais um pretexto:
as recém-anunciadas 87 praias com Bandeira Azul da região que serão hasteadas na próxima época
balnear», afirma o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes. 

 

Notícia
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Volta ao Algarve sem estrelas e a sorrir aos portugueses
Alteração de datas impede presença de nomes sonantes, como os recentes T adej
Pogaçar e Remco Evenepoel
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Volta ao Algarve começa hoje com etapa Lagos/Portimão
Nesta etapa inicial, há nomes grandes do sprint internacional para seguir com atenção
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A 47.ª Volta ao Algarve começa nesta quarta-feira com uma etapa que se prevê disputada ao
sprint, em Portimão. Os candidatos à geral estão já de olhos postos na segunda jornada, que
terminará na Fóia.

Para o arranque, há nomes grandes do sprint internacional para seguir com atenção. É o caso de Sam
Bennett (Deceuninck-Quick-Step) e de Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe).

Entre os homens que podem ser protagonistas na Fóia sobressaem Rui Costa (UAE Team Emirates),
Lennard Kämna (Bora-hansgrohe) e Iván Ramiro Sosa, novidade de última hora da INEOS Grenadiers.

Os ciclistas rápidos serão chamados a mostrar serviço logo na tirada inaugural, 189,5 quilómetros, entre
Lagos e Portimão. Sam Bennett, velocista mais vitorioso de 2021, e Pascal Ackermann, uma das
maiores referências entre os sprinters do WorldTour, são os candidatos principais a triunfar em Portimão
e a vestir a primeira Camisola Amarela Turismo do Algarve da competição. Só que a concorrência é de
peso.

O campeão polaco de fundo, Stanislaw Aniolkowski (Bingoal Pauwels Sauces WB), é um dos velocistas
em melhor forma na presente época, mas ainda persegue o primeiro triunfo do ano. O britânico Ethan
Hayter (INEOS Grenadiers), o holandês Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux), o
espanhol Jon Aberasturi (Caja Rural-Seguros RGA), o romeno Eduard Grosu (Delko), o francês Marc
Sarreau (AG2R Citroën Team) e o sul-africano Ryan Gibbons (UAE Team Emirates) são outros ciclistas
com boa ponta final e que poderão ter uma palavra a dizer nas chegadas de Portimão e de Tavira.

Interessa ainda saber que papel terão os gémeos Ivo e Rui Oliveira na dinâmica da UAE Team Emirates
para as chegadas em pelotão, assim como o protagonismo que conseguirão os ciclistas mais velozes do
pelotão nacional, como Leangel Linarez (Tavfer-Measindot-Mortágua), César Martingil (Atum General-
Tavira-Maria Nova Hotel) ou Rafael Silva (Antarte-Feirense).

Passada a emoção da velocidade aguardada para Portimão, vai ser tempo de fazer contas aos
candidatos à geral, pois a segunda etapa, ligando Sagres, no município de Vila do Bispo, ao alto da Fóia,
concelho de Monchique, será um teste à condição de todos quantos têm ambição de bater-se pela
vitória final.

O colombiano Iván Ramiro Sosa terá de puxar pelos galões de trepador de qualidade mundial para
confirmar o favoritismo. Rui Costa e Lennard Kämna, capazes de equilíbrio nas prestações na montanha
e no contrarrelógio, também estão na linha da frente dos prognósticos para a geral. Interessa, depois,
saber como irá o campeão dinamarquês, Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step), encarar a subida
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para a Fóia. Se aguentar junto dos melhores trepadores ou se perder pouco tempo, alcança o estatuto
de candidato a ganhar a Volta ao Algarve, pois tem a seu favor o contrarrelógio de 20,3 quilómetros, em
Lagoa, ao quarto dia.

O pelotão conta ainda com trepadores com provas dadas ao longo dos anos, alguns com prestações de
relevo nas últimas semanas. É o caso do recente vencedor da Volta à Turquia, José Manuel Diáz (Delko),
ou de dois corredores que se bateram com os melhores nas subidas da Volta à Comunidade Valenciana,
Élie Gesbert (Team Arkéa-Samsic) e Rémy Mertz (Bingoal Pauwels Sauces WB), terceiro classificado,
domingo, na Clássica da Arrábida.

Diego Rosa (Team Arkéa-Samsic) e Odd Christian Eiking (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) são
outros trepadores de qualidade, assim como alguns corredores do pelotão nacional, que irão, por certo,
entrar nas contas do top 10 final. Neste aspeto merece relevo o bloco da W52-FC Porto composto por
Amaro Antunes, João Rodrigues e Joni Brandão, mas também Frederico Figueiredo (Efapel) ou a dupla
da Tavfer-Measindot-Mortágua que tão bem se tem portado nas últimas corridas portuguesas, Tiago
Antunes e Joaquim Silva.

Prevê-se uma corrida aberta, com um lote alargado de corredores de qualidade, que darão espectáculo
aos amantes da modalidade que seguirão a corrida em todo o mundo. A Eurosport 1 vai transmitir a
última hora e meia de cada etapa para Europa, Ásia e Pacífico. A Colômbia, pais de grande paixão pela
modalidade, pode ver a Volta ao Algarve na cadeia Win Sports. A Sky transmite na Nova Zelândia e a
GCN emite em todos os locais com acesso à Internet.

Em Portugal a transmissão está assegurada, diariamente a partir das 16h30, na CM TV e no Eurosport 1.

Etapas
5/05/2021: Lagos – Portimão, 189,5 km
6/05/2021: Sagres – Fóia, 192,8 km
7/05/2021: Faro – Tavira, 203,1 km
8/05/2021: Lagoa – Lagoa, 20,3 km
9/05/2021: Albufeira – Malhão, 170,1 km

Equipas
World Teams
Deceuninck Quick-Step
INEOS Grenadiers
UAE Team Emirates
Bora-Hansgrohe
AG2R Citroën Team
Groupama-FDJ
Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux.

Pro Teams
Burgos-BH
Caja Rural-Seguros RGA
Equipo Kern Pharma
Euskaltel-Euskadi
Delko
Team Arkéa-Samsic
Bingoal Pauwels Sauces WB
Rally Cycling

Equipas Continentais
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
W52-FC Porto.
Hagens Berman Axeon

Notícia
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47.ª edição da Volta ao Algarve arranca hoje em Lagos
A 47.ª Volta ao Algarve procura, entre hoje e domingo, um novo vencedor para suceder
ao belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep), com o ciclista português Rui Costa
(UAE Emirates) a ter a honra de envergar o dorsal número 1.

Na ausência de Evenepoel, ou de qualquer outro vencedor da prova, a ‘Algarvia’ sai hoje para a estrada
para a edição mais aberta dos anos recentes, sendo, em teoria, o campeão nacional de fundo, terceiro
classificado na geral final em 2014 e quarto em 2020, o principal favorito.
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Desde 2006 que a prova mais internacional do calendário luso não tem um vencedor nacional e, 15 anos
depois, é precisamente Rui Costa a maior esperança lusa para vestir a amarela final, sobretudo numa
edição ‘despida’ de ‘voltistas’ e grandes nomes do pelotão.

 

Sem ‘estrelas’ para lutar pela geral, a primeira etapa, que liga Lagos a Portimão, poderá ser mesmo um
dos momentos altos desta Volta ao Algarve, uma vez que promete o primeiro frente a frente entre as
duas figuras mais sonantes da 47.ª edição: o irlandês Sam Bennet (Deceuninck–QuickStep) e o alemão
Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe).

 

Os dois ‘sprinters’ deverão disputar entre si o triunfo em Portimão, cidade que já não acolhia um final de
etapa da prova desde 2012, ano em que o britânico Bradley Wiggins aí se impôs num contrarrelógio,
meses antes de conquistar a Volta a França.

 

Mas, antes da chegada, que presumivelmente será discutida ao ‘sprint’, os 175 ciclistas, de 25 equipas,
sete das quais no WorldTour, terão 189,5 quilómetros para percorrer, a partir de Lagos, onde a partida
simbólica será dada às 12:40.

 

Em Silves, ao quilómetro 61,7, está instalada a primeira das três metas volantes do dia, que antecede a
contagem de montanha de terceira categoria da Picota (106,5).

 

Seguem-se os ‘sprints’ intermédios de Ferreiras (aos 124,4 quilómetros) e do Porto de Lagos (160,5),
antes de o pelotão rumar à Avenida São Lourenço da Barrosa, em Portimão, com a chegada prevista
para as 17:34.

 

Link
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Volta ao Algarve passa no Eurosport 1 e vai chegar a milhões de
pessoas no mundo
Entre 5 a 9 de maio, os fãs do ciclismo do canal vão poder seguir em direto a última Hora
e meia de cada etapa da Algarvia 7.

Está tudo a postos para o arranque da 47.ª edição da Volta ao Algarve! Depois do adiamento em
fevereiro passado, devido à evolução da situação pandémica em Portugal, esta importante corrida
nacional está de volta para cinco dias que prometem muita ação e emoção e vai poder ver tudo em
direto no Eurosport.

A Volta ao Algarve atrai anualmente grandes equipas e alguns dos maiores nomes do ciclismo mundial e
este ano não é exceção. Das 25 equipas e 175 corredores, destaque para sete formações da
WorldTeams como são a Deceuninck Quick-Step, INEOS Grenadiers, UAE Team Emirates, Bora-
hansgrohe, AG2R Citröen Team, Groupama-FDJ e a Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux. Pascal
Ackermann, Fabio Jakobsen, David Ballerini, Shane Archbold, Sam Bennet, Kasper Asgreen, Lennard
Kämna, Diego Rosa, José Manuel Diáz, Rémy Mertz ou Élise Gesbert são algumas das principais estrelas
que prometem brilhar este ano nas estradas algarvias. Rui Costa é a principal figura lusa do pelotão. Tem
presença confirmada no lote de eleitos da UAE Team Emirates para a corrida, junto com outros dois
jovens portugueses, os gémeos Ivo e Rui Oliveira.

A 47.ª edição da ‘Algarvia’ vai de Lagos ao Alto do Malhão, em Loulé, numa extensão total de 775,8
quilómetros divididos por cinco etapas. O percurso, que não difere muito de edições anteriores,
apresenta-se com dois finais à medida dos ‘sprinters’, duas chegadas de montanha e ainda o tradicional
contrarrelógio individual em Lagoa.

Ao contrário de outros anos, a 1.ª etapa não parte de Portimão, mas sim acaba em Portimão. A partida
acontece em Lagos tendo o pelotão de enfrentar 189,5 quilómetros. A 2.ª etapa inicia-se na sempre
ventosa Sagres e termina no ponto mais alto do Algarve, no alto da Fóia, num dia marcado por um
percurso ondulado de 192,8 quilómetros, com um acumulado de subida de 4.100 metros e três
contagens de montanha nos últimos 30 quilómetros. A 3.ª etapa será a mais longa de todas, com 203,1
quilómetros, e tem partida de Faro e chegada a Tavira. Será ideal para os ‘sprinters’ brilharem. Para a 4.ª
etapa está reservado o habitual contrarrelógio individual em Lagoa. A 5.ª e última etapa, que encerra a
Volta ao Algarve, reserva uma ligação de 170,1 quilómetros entre Albufeira e o Alto do Malhão, em
Loulé. Tem um acumulado de subida de 3.280 metros. É lá que será consagrado o mais recente
vencedor da Volta ao Algarve, numa lista que conta já com campeões como Remco Evenpoel, Tadej
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Pogacar, Michal Kwiatkowski, Primoz Roglic ou Geraint Thomas.

A Volta ao Algarve pode ser vista em direto no Eurosport 1 entre os dias 4 e 9 de maio com os
comentários de Paulo Martins e Frederico Bártolo. O canal garante a transmissão da última hora e meia
de cada etapa, diariamente entre as 16:30h e as 18:00h chegando a milhões de pessoas em todo o
mundo. Os canais Eurosport 1 e Eurosport 2 chegam cumulativamente a 242 milhões de subscritores
em 75 mercados da Europa, Ásia, África e Médio Oriente. Uma excelente oportunidade para divulgar o
espetáculo desportivo do ciclismo nacional bem como mostrar ao Mundo a beleza das paisagens e
cidades da região do Algarve.
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Volta ao Algarve: Os números da 47.ª edição
A "Algarvia" disputa-se entre esta quarta-feira e domingo, com início em Lagos e final no
alto do Malhão
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Números da 47.ª edição da Volta ao Algarve em bicicleta, que se disputa entre quarta-feira e
domingo, com início em Lagos e final no alto do Malhão:

0: vencedores de edições anteriores presentes.

4: camisolas em disputa: amarela (geral individual), verde (classificação por pontos), branca (juventude)
e azul (montanha).

6: campeões nacionais em título: Rui Costa (português de fundo), Ivo Oliveira (português de
contrarrelógio), Kasper Asgreen (dinamarquês de fundo e de contrarrelógio), Kevin Geniets
(luxemburguês de fundo), Ryan Gibbons (sul-africano de contrarrelógio) e Stanislaw Aniolkowski (polaco
de fundo).

11: corredores do 'top 100' do WorldTour, o primeiro escalão do ciclismo mundial: Sam Bennett (18.º),
Kasper Asgreen (25.º), Pascal Ackermann (41.º), Davide Ballerini (48.º), Danny van Poppel (79.º),
Stanislaw Aniolkowski (88.º), Ryan Gibbons (90.º), Ethan Hayter (91.º), Lennard Kämna (93.º), Rui
Costa (98.º) e Oliver Naesen (100.º).

11: metas volantes da Volta ao Algarve. São pontuáveis para a classificação por pontos.

13: total de contagens de montanhas, duas delas a coincidir com o final de etapa (2.ª e 5.ª).

16: participações consecutivas da Deceuninck-QuickStep, a equipa estrangeira inscrita com mais
presenças na Volta ao Algarve.

20,3: extensão em quilómetros do único contrarrelógio individual, marcado para a quarta etapa.

25: países representados: África do Sul, Alemanha, Argentina, Bélgica, Bielorrússia, Chile, Colômbia,
Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Estónia, França, Irlanda, Itália, Lituânia, Noruega, Nova Zelândia,
Países Baixos, Polónia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Roménia, Rússia e Venezuela.

25: equipas participantes, sete das quais do WorldTour, primeira divisão do ciclismo mundial.

75: número de países que recebem a transmissão em direto da 47.ª edição.

175: número de corredores.

200: pontos UCI atribuídos ao vencedor final.

203,1: extensão em quilómetros da etapa mais longa (3.ª), entre Faro e Tavira.
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765,8: extensão total em quilómetros.

9.034,50: prémio em euros para o vencedor final

Link
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Volta ao Algarve: Sérgio Paulinho vai receber Prémio Prestígio
A Volta ao Algarve arranca na quarta-feira em Lagos e termina no domingo no alto do
Malhão, que vai consagrar o sucessor do belga Remco Evenepoel (Deceuninck-
QuickStep)
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O Prémio Prestígio da 47.ª Volta ao Algarve em bicicleta será atribuído ao português Sérgio Paulinho (LA
Alumínios-LA Sport), informou esta terça-feira a organização da prova portuguesa, que decorre entre
quarta-feira e domingo.

O Prémio Prestígio, que pretende distinguir um corredor que, pelo seu currículo, prestigia a corrida, será
entregue ao único medalhado olímpico do ciclismo português, que, além da prata conquistada na prova
de fundo em Atenas2004, conta vitórias de etapa na Volta a França (2010) e na Volta a Espanha
(2006).

Gregário de luxo do pelotão internacional durante uma década, o veterano de 41 anos, que irá ‘encostar’
a bicicleta no final desta temporada, passou por equipas emblemáticas como Liberty Seguros-Würth
(2005-2006), Discovery Channel (2007), Astana (2008-2009) e RadioShack (2010-2011), antes de
ingressar na Tinkoff, de onde saiu em 2016 para regressar ao ciclismo nacional.

O Prémio Prestígio foi atribuído pela primeira vez em 2016, com a organização a decidir partilhar o
galardão entre o suíço Fabian Cancellara, o belga Tom Boonen e o espanhol Alberto Contador, antigo
companheiro e líder de Paulinho.

No ano seguinte, a escolha recaiu no alemão Tony Martin e, em 2018, o agraciado foi o belga Philippe
Gilbert. O italiano Vincenzo Nibali foi distinguido na última edição, depois de o prémio não ter sido
atribuído em 2019.

A Volta ao Algarve arranca na quarta-feira em Lagos e termina no domingo no alto do Malhão, que vai
consagrar o sucessor do belga Remco Evenepoel (Deceuninck-QuickStep).

Link
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Algarve tourism boss predicts “much better summer” than last
year
Algarve tourism chief João Fernandes has predicted that this summer will be
“substantially better” than last year’s for the regional tourism sector.

Algarve tourism chief João Fernandes has predicted that this summer will be “substantially better” than
last year’s for the regional tourism sector.

“Although there could always be unpredictable constraints, the signs that we have about the recovery of
demand from external markets are positive,” he said in a communiqué to the press on Tuesday (May 4).

“All signs point towards the progressive reinstatement of free circulation in Europe, considering the
evolution of vaccination procedures and the steps forward to create a new Digital Green Certificate
(proof that a person has been vaccinated against COVID-19),” the tourism boss said.

Twenty-six promotional campaigns led by the region’s tourism authorities and their partners are currently
underway in a bid to attract holidaymakers from the UK, France, Germany, Netherlands, Belgium,
Denmark, Italy and Switzerland.

Says the Algarve Tourism Association (ATA), these campaigns have been launching in phases since April
based on the lifting of travel restrictions in other countries and the “behaviour of travellers from each
country.”

Each campaign focuses on promoting the region as a “safe destination” to visit that offers a diverse
selection of experiences to enjoy, and informing travellers that there is still time to book a “last-minute”
trip to Portugal’s sun-drenched southernmost region.

Even more initiatives are in the pipeline, says ATA, adding that around €7 million is due to be invested in
the region’s promotional efforts until the end of the year.
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Meanwhile, João Fernandes has praised the efforts of airlines and travel tour companies to woo tourists
to the region, which have allowed Faro Airport to “resume a large part of the airlinks which were lost in
2020.

“The feedback we have received is positive, with some of our partners already reporting an increase in
demand for flights to the Algarve,” said Fernandes, singling out Ryanair, Easyjet and British Airways as
some of the airlines reporting growing interest in the region.

“It seems that people still want to travel and that there is a demand that has been ‘repressed’ by the
pandemic,” said the tourism chief, adding that the coming months will likely see a more inviting
atmosphere for holiday bookings.

“Thus, with these campaigns, we want to encourage last-minute bookings and show people that there is
still time for them to book their holidays in a destination that is totally ready to welcome them with
safety, quality and flexibility,” Fernandes said.

michael.bruxo@algarveresident.com

Photos: Associação de Turismo do Algarve
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29/86

https://www.portugalresident.com/algarve-tourism-boss-predicts-much-better-summer-than-last-year/


O TURISMO

05/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESTINOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2480

REACH: -1

Algarve com campanhas de promoção destinadas a sensibilizar
turistas
Decorrem junto dos principais mercados da região numa parceria com companhias
aéreas e operadores turiśticos, acções promocionais que têm como objectivo incentivar e
promover reservas de ultima hora.

 

Decorrem junto dos principais mercados da região numa parceria com companhias ae´reas e
operadores turí sticos, acções promocionais que têm como objectivo incentivar e promover reservas de
ultima hora.

O Turismo do Algarve esta´ a apostar num forte programa de promoc¸a~o, uma estratégia que leva à
criação de campanhas com companhias aéreas e operadores turísticos do Algarve de forma a suscitar
um maior interesse pelo destino para que tal se traduza em novas reservas.

Seguindo esta linha de actuação, de  momento já existem 26 campanhas em mercados estratégicos
para o Algarve como Reino Unido, Franc¸a, Alemanha, Holanda, Be´lgica, Dinamarca, Ita´lia e Suí c¸a. 
Desde Abril que as mesmas têm vindo a ser lançadas conforme vão sendo levantadas as restrições de
viagens.Prevê-se ainda que a estas acções se juntem outras campanhas semelhantes,“ ja´ definidas
pelo Turismo do Algarve” acompanhando desta forma, a abertura progressiva dos va´rios paí ses.
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Todas estas iniciativas, terão lugar ate ao fim do ano tendo “um valor global que ascende a cerca de
sete 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, que mais adiante acrescenta, confiante: “…
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”

Para João Fernandes o levantamento das restric¸o~es a`s viagens já concretizado por alguns paí ses,
permite ao Algarve perspectivar a chegada de mais turistas estrangeiros ja´ a partir de Maio. 
E João Fernandes afirma também que a participac¸a~o activa das companhias ae´reas e dos
operadores turí sticos.tem contribuí do para uma dinamização do Turismo na região.

 “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 activamente nestas ac¸o~es esta~o companhias ae´reas
como a Ryanair, a Easyjet ou a British Airways e reconhecidos operadores turí sticos, sublinha o
Presidente do Turismo do Algarve

 E a terminar as suas considerações João Fernandes afirma: '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”

(Link)
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Algarve reinforces promotion campaigns to attract tourists in the
summer
T urismo do Algarve is betting on a strong promotion program, aimed at the main markets
of the region, in order to attract tourists in the summer period and to encourage last
minute reservations.

 

Turismo do Algarve is betting on a strong promotion program, aimed at the main markets of the region,
in order to attract tourists in the summer period and to encourage last minute reservations.

'The strategy involves creating campaigns, in partnership with some of the main European airlines and
tour operators that work with the Algarve, with the objective of reinforcing the notoriety of the
destination, arousing the interest of new visitors and converting that interest into reservations during the
coming summer months ', explains Associação Turismo do Algarve in a statement.

At the moment, there are already 26 promotional campaigns that are advancing in strategic markets for
the region: the United Kingdom, France, Germany, the Netherlands, Belgium, Denmark, Italy and
Switzerland. These campaigns have been launched, in a phased manner, since April, according to the
lifting of travel restrictions and the behavior of travellers from each country.

The actions are based on a multiplatform dissemination strategy, which integrates and combines a set of
digital and printed channels, carefully selected in each of the markets, promoting the Algarve as a safe
destination and highlighting the diversity of experiences that the region has to offer. These 26 ampaigns
will soon be joined by other similar campaigns, already defined by Turismo do Algarve, in order to
accompany the progressive opening of the various countries. All of these initiatives, which will run until
the end of the year, have a global value that amounts to around 7 million Euros.

“We are confident that this summer will be substantially better than the previous year”, says João
Fernandes, president of Turismo do Algarve. “Even though unforeseen conditions can always arise, the
signs we have regarding the resumption of demand from foreign markets are positive. Everything points
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to the progressive restoration of free movement in Europe, taking into account the evolution of the
vaccination process and the advances towards the creation of the digital green certificate that have been
announced by the European Commission ”, he adds.

The lifting of travel restrictions that has been done by some countries, allows the Algarve to envisage the
arrival of more foreign tourists as of May. The dynamism and active participation of airlines and tour
operators has also contributed to this. “We have been counting on a huge commitment on the part of
these partners, around a common goal, which has already allowed the Algarve to recover the regular air
capacity of Faro Airport and to resume most of the missed connections in 2020”, explains João
Fernandes .

“The feedback we have received is positive, with some of the partners already reporting an increase in
demand for flights to the region,” he says.

Among the partners that are actively participating in these actions are airlines such as Ryanair, Easyjet or
British Airways and renowned tour operators.

“Everything indicates that people continue to want to travel and that there is a demand that has been“
repressed ”by the context of the pandemic. Our expectation is that, over the next few months, the
environment will be more conducive to making reservations. As such, we want with these campaigns to
encourage last minute bookings, showing people that they still have time to book their holidays in a
destination that is fully prepared to receive them, with security, quality and flexibility ”, he concludes.

(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 promoção

 

O Turismo do Algarve esta´ a apostar num forte programa de promoção, dirigido aos principais
mercados da região, de forma a captar turistas no período do Verão e a incentivar as reservas de última
hora. A estratégia passa pela criação de campanhas, em parceria com algumas das principais
companhias aéreas europeias e operadores turísticos que trabalham com o Algarve, tendo como
objetivos reforçar a notoriedade do destino, despertar o interesse de novos visitantes e converter esse
interesse em reservas durante os próximos meses de Verão.

Neste momento, são já 26 as campanhas promocionais que estão a avançar em mercados estratégicos
para a região como o Reino Unido, França, Alemanha, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Itália e Suíça. Essas
campanhas têm vindo a ser lançadas, de forma faseada, desde abril, de acordo com o levantamento de
restrições de viagens e com o comportamento dos viajantes de cada país. As ações estão assentes
numa estratégia de divulgação 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 experiências que a região tem para oferecer. A
estas 26 ações irão, brevemente, juntar-se outras campanhas semelhantes, ja´ definidas pelo Turismo
do Algarve, de forma a ir acompanhando a abertura progressiva dos vários países. 

 

Todas estas iniciativas, que irão decorrer ate´ ao final do ano, têm um valor global que ascende a cerca
de sete milhões de euros. O levantamento das restrições às viagens que tem vindo a ser feito por alguns
países permite ao Algarve perspetivar a chegada de mais turistas estrangeiros ja´ a partir de maio. Para
isso tem contribuído também o dinamismo e a participação ativa das companhias aéreas e dos
operadores turísticos. Entre os parceiros que estão a participar ativamente nestas ações estão
companhias aéreas como a Ryanair, a Easyjet ou a British Airways e reconhecidos operadores turísticos.
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(Link)
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Algarve investe 7 M€ em promoção para captar turistas
26 ações promocionais estão a avançar em vários mercados estratégicos para a região

 

26 ações promocionais estão a avançar em vários mercados estratégicos para a região

O Turismo do Algarve está a investir cerca de 7 milhões de euros 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.

Segundo a RTA, 26 ac¸o~es promocionais esta~o ja´ a decorrer 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.

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.

“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”, assinala a entidade.

Campanhas chegam a oito países

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
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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.

As pessoas 'continuam a querer viajar'

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 expetativa 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”, salientou João Fernandes, presidente da RTA.

(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.
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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 com promoções para captar turistas no Verão
O T urismo do Algarve está a apostar forte promoção nomeadamente aos principais
mercados da região, de forma a captar turistas no período do Verão e a incentivar as
reservas de última hora.

O Turismo do Algarve esta´ a apostar forte promoção nomeadamente aos principais mercados da
região, de forma a captar turistas no período do Verão e a incentivar as reservas de última hora.

Para tal, tem realizado algumas parcerias com companhias aéreas europeias e operadores turísticos que
trabalham com o Algarve. O objectivo é 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.

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 acc¸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.
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Algarve investe 7 milhões de euros em campanhas para atrair
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
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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.

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.
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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 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», refere o Turismo da região 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», refere
o referido comunicado, «as ac¸o~es esta~o assentes numa estrate´gia de divulgac¸a~o
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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, sendo que «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», avança o organismo.

(Link)
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Município de Albufeira prepara nova época balnear com criação
de app
O Município de Albufeira está a investir na criação da app "Albufeira Safe", com
informações sobre o uso da máscara, distâncias, limites de grupo, localização do
comércio, o acesso e as regras de permanência nas praias.

O Município de Albufeira está a investir na criação da app "Albufeira Safe", com informações sobre o uso
da máscara, distâncias, limites de grupo, localização do comércio, o acesso e as regras de permanência
nas praias.
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Trata-se de uma campanha, para a qual foi criado o slogan “Albufeira – sinta-se em casa” visível em
outdoors, mupis e multibancos em todo o país, sendo também comunicada a todos os operadores
turísticos na língua dos países emissores. Esta garantia de segurança passa, também, por uma testagem
em massa de forma gratuita a residentes e turistas e a colocação de dispensadores de álcool gel em
todos os estabelecimentos do concelho.

 

A abertura da época balnear no concelho de Albufeira está agendada para 1 de junho. À semelhança do
ano passado, estarão em evidência as medidas de segurança devido à pandemia, num ano em que o
concelho volta a conquistar o ranking nacional das Bandeiras Azuis da Europa (26), o que corresponde à
totalidade das praias do município, a que se junta a bandeira atribuída à Marina.

 

O Município destaca-se assim, pelo quinto ano consecutivo, com o galardão máximo da qualidade
ambiental atribuído, pela Associação da Bandeira Azul da Europa, às 25 praias do concelho. Este ano, o
júri internacional atribuiu o galardão a 372 praias, mais 12 do que no ano passado, 16 portos de recreio
e marinas nacionais e 11 embarcações ecoturísticas, número que coloca Portugal em 6º lugar entre 53
países que desenvolvem o Programa Bandeira Azul. A nível regional, o Algarve continua a ser a região do
país a receber o maior número de galardões (87), seguido da região norte com 79.

 

O presidente da Câmara Municipal destaca “que se trata de uma excelente notícia para Albufeira,
sobretudo nos tempos que estamos a viver em que a qualidade ambiental e a segurança são, cada vez
mais, fatores essenciais na escolha do destino”. José Carlos Rolo sublinha que este reconhecimento é
muito importante pela visibilidade que nos dá a nível nacional e internacional “fruto de um forte
investimento da autarquia, em estreita articulação com todas as entidades com responsabilidades ao
nível da orla costeira, no desenvolvimento das condições necessárias à qualidade e segurança das zonas
balneares”. O autarca reitera, que o importante é que residentes e turistas continuem a usufruir das
nossas praias em segurança.
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‘Vê Portugal’: turismo interno vai estar a uma só voz dia 26
Vai decorrer no próximo dia 26 de Maio a 7ª edição do Fórum Vê Portugal e já está
confirmada a presença, a partir das Caldas da Rainha, de todos os presidentes das
entidades regionais de turismo, pois um dos objectivos deste evento é discutir a
importância do turismo interno no nosso país, principalmente neste tempo de pandemia,
seja no litoral e aquilo que representou em 2020 nas regiões do interior, mas também
numa óptica de coesão territorial.

Vai decorrer no próximo dia 26 de Maio a 7ª edição do Fórum Vê Portugal e já está confirmada a
presença, a partir das Caldas da Rainha, de todos os presidentes das entidades regionais de turismo, pois
um dos objectivos deste evento é discutir a importância do turismo interno no nosso país, principalmente
neste tempo de pandemia, seja no litoral e aquilo que representou em 2020 nas regiões do interior, mas
também numa óptica de coesão territorial.

Não podendo ser realizada de forma presencial, como bem gostariam o presidente da Câmara das
Caldas da Rainha, Fernando Tinta Ferreira, e o presidente da Região de Turismo Centro de Portugal,
Pedro Machado, pelo menos estão garantidas as presenças na cidade de Bordado Pinheiro, de todos os
oradores nacionais. Todos os interessados que queiram assistir de forma gratuita a esta discussão
podem fazê-lo através de uma plataforma criada para o efeito em www.veportugal.com.pt.

A abertura do fórum estará a cargo da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, para além dos
discursos dos anfitriões, com o encerramento a contar com o presidente da CTP, Francisco Calheiros e,
ainda por confirmar, o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

O fórum Vê Portugal, adoptado este ano à nova realidade vai analisar igualmente a forma como o nosso
país tem sido visto a nível internacional, inclusivamente através de uma intervenção de Alessandra
Priante, directora do Departamento Regional Europa da Organização Mundial do Turismo (OMT), fora
outros especialistas mundiais de turismo, como John T. Bowen, Professor na Universidade de Houston,
e Marta Poggi, conferencista especializada em Tendências, Inovação e Transformação Digital, bem como
Jorge Costa, presidente do IPDT.

A abordagem do tema ‘Comercialização e Venda’ estará a cargo de Pedro Costa Ferreira, presidente da
APAVT, Carlos Moura, vice-presidente da AHRESP, António Marques Vidal, presidente da APECATE,
Joaquim Robalo Almeida, secretário-geral da ARACM e Frederico Costa, vice-presidente da AHP.

A política também não foi esquecida neste debate, principalmente no que respeita ao futuro das
entidades regionais de turismo. ‘Lei 33/2013 – Que Futuro?, será tema de um dos painéis.
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A apresentação do evento aconteceu esta terça-feira, numa conferência de imprensa por via digital, que
contou com a participação de Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, e de Tinta
Ferreira, presidente da Câmara Municipal das Caldas da Rainha.

Depois de Viseu, Aveiro, Coimbra, Leiria, Guarda e Castelo Branco, a 7.ª edição do Fórum “Vê Portugal”
deveria ter-se realizado em 2020 no Centro Cultural e de Congressos das Caldas da Rainha. Em virtude
da pandemia, a edição de 2020 foi adiada para 2021, no mesmo local.

Na apresentação, Pedro Machado destacou a importância se o encontro se realizar numa altura ainda de
pandemia. Este Vê Portugal é a consolidação de um projecto que consagra a importância da discussão
do mercado interno no panorama turístico nacional. É particularmente relevante face àquilo que
aconteceu em 2020, em que, num cenário de pandemia, foi o turismo interno que acabou por ser
responsável por alguns dos bons resultados verificados no ano passado, disse.

O presidente do Turismo Centro de Portugal realçou ainda a importância dos temas que vão ser
debatidos: Vamos juntar os principais agentes do turismo em Portugal, numa discussão política sobre a
lei que estabeleceu o regime das Entidades Regionais de Turismo, a qual está a ser atropelada todos os
dias. É uma discussão que está para acontecer há muitos anos e que terá lugar neste fórum.

Tinta Ferreira, por sua vez, mostrou a sua satisfação pela escolha das Caldas da Rainha como cidade
anfitriã do evento. É com orgulho que a cidade recebe este encontro e que será, durante um dia, a
capital do turismo do Centro de Portugal e a sede de um evento de grande relevo para o turismo
nacional. Não podendo ser presencial, vamos, da mesma forma, valorizar as Caldas da Rainha,
considerou. Refira-se que os interessados em participar neste fórum serão também guiados a uma visita
online (roteiro 360º) aos principais pontos turísticos da cidade e do concelho.
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Na Madeira e com os números controlados, o turismo começa de
novo a dar sinais de vida
Na Madeira e com os números controlados, o turismo começa de novo a dar sinais de vida

Na Madeira e com os números controlados, o turismo começa de novo a dar sinais de vida
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FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 30000

Mais de 30% dos portugueses admite não ter rendimentos para
gozar as férias de verão
Nos resultados recolhidos pela plataforma ficou a saber-se que, dentro do grupo
inquiridos, o orçamento médio disponível para férias desceu para 746 euros em 2021,
comparativamente ao período pré-pandemia, quando o valor se situava nos 1.048 euros.

A pandemia da Covid-19 já impactou diretamente os rendimentos individuais de mais de metade dos
portugueses e agora, o novo inquérito da Fixando, dá conta que cerca de 35% dos portugueses não terá
rendimentos suficientes para as férias deste verão.Nos resultados recolhidos pela plataforma ficou a
saber-se que, dentro do grupo inquiridos, o orçamento médio disponível para férias desceu para 746
euros em 2021, comparativamente ao período pré-pandemia, quando o valor se situava nos 1.048
euros.A recolha de respostas que contou com a participação de 23.280 utilizadores, entre os dias 29 de
abril e 4 de maio, indica que 75% dos portugueses ainda não marcou férias e, apesar de 36% dos
inquiridos se mostrar muito confiante com o alívio das restrições para o verão, os danos da pandemia
afetam 60% dos inquiridos, onde se destaca o segmento de pessoas sem rendimentos para as férias:
antes da pandemia já representavam 28% e neste momento essa taxa ascendeu a 34%.“Verificamos
que 49% respondeu que se sentem mesmo muito stressados e ansiosos com o momento atual, pois há
muitas incertezas dos portugueses relativas ao verão de 2021, às férias e claro, a preocupação com as
suas finanças pessoais”, adianta Alice Nunes, diretora da Fixando.O inquérito revela ainda que em 2020,
apenas 29% dos inquiridos viajou dentro do país, 12% pernoitou num hotel, 11% viajou para o
estrangeiro, 7% ficou em alojamento local/turismo rural, 4% acampou, porém, 31% não gozou férias
fora de casa.No que diz respeito aos locais de eleição o verão de 2021, sabe-se ainda que 25% viajará
apenas dentro do país, 3% planeia ir até às Ilhas, 6% poderá viajar para outro país da Europa, 3% para
fora da Europa, 34% não tem ainda planos, 18% ficará em casa e 11% não terá férias.O confinamento,
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diz a Fixando, revelou-se dramático para vários sectores, com grande destaque para o do turismo, que
perdeu milhões de euros entre 2020 e 2021. Ler mais
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TVI

05/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 34484

REACH: -1

O setor da aviação considera que o elevado preço dos testes de
covid-19 exigidos pela maioria dos países está a dificultar a
recuperação do turismo
O setor da aviação considera que o elevado preço dos testes de covid-19 exigidos pela
maioria dos países está a dificultar a recuperação do turismo

O setor da aviação considera que o elevado preço dos testes de covid-19 exigidos pela maioria dos
países está a dificultar a recuperação do turismo
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PRESSTUR

05/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3355

REACH: -1

Turismo de Portugal defende abertura com base no “risco
pessoa” e não no “risco país”
O presidente do T urismo de Portugal alertou hoje que o sector vive “um momento crítico”
de retoma, defendendo a abertura ao Reino Unido, EUA e outros mercados com base
num critério de “risco pessoa” e não de “risco país”.

O presidente do Turismo de Portugal alertou hoje que o sector vive “um momento crítico” de retoma,
defendendo a abertura ao Reino Unido, EUA e outros mercados com base num critério de “risco pessoa”
e não de “risco país”.

“Podíamos crescer mais se já estivéssemos abertos ao Reino Unido, se já estivéssemos na lista verde e
se o Reino Unido pudesse também viajar para Portugal; se estivéssemos abertos a mercados como os
EUA, da mesma forma que estamos abertos para o Brasil; se estivéssemos abertos para outros
mercados, considerando que o risco não deve nunca ser um risco país, mas sim um risco pessoa”,
afirmou Luís Araújo durante um webinar, citado pela Agência Lusa.

O presidente do Turismo de Portugal rejeitou a opção por quarentenas e a discriminação de países na
lista de ligações aéreas permitidas: “Não podemos ter quarentenas, não podemos discriminar países.
Temos de considerar que muitas das pessoas nesses países podem e devem viajar ou porque estão
vacinadas, ou porque estão imunes, ou porque têm um teste”.

Portugal, segundo Luís Araújo, deve “pressionar para que os testes antigénio seja aceites
internacionalmente em substituição do PCR”, designadamente “pela competitividade que isso nos pode
trazer, mas também pela facilidade e simplicidade que vai dar à mobilidade de que tanto precisamos”.

O presidente do Turismo de Portugal declarou-se “muito optimista quanto ao futuro” e referiu que os
activos do país “estão cá” e Portugal está “muito bem posicionado” face aos concorrentes, beneficiando
de uma “percepção muito positiva” a nível internacional.

“Todos fizemos de tudo, ao longo deste ano, para transmitir confiança, ao nível público e privado.
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Sabemos onde é que temos de apostar no futuro e há bons sinais daquilo que vai acontecer”, afirmou
Luís Araújo, destacando o crescimento registado desde Fevereiro nas pesquisas online, “muito
alavancadas na procura doméstica”, e a aprovação em tempo recorde do Certificado Verde Digital pela
Comissão Europeia para justificar a “confiança no ar a nível de reservas e de procura”.

“Mas ainda podíamos crescer mais e estamos num momento crítico para trazer este assunto para cima
da mesa. Temos de continuar a pressionar, porque este é um momento crítico para reabrirmos a nossa
actividade. É essencial que nos deixem fazer o que melhor sabemos fazer, que é receber bem, e temos
de o fazer já”, afirmou Luís Araújo.

Clique para ver mais: Portugal
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CORREIO DA MANHÃ

05/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 7071

REACH: 126935

Madeira prevê 44 ligações aéreas de 12 países até ao verão
Programação "espelha bem, não só o trabalho que está a ser feito, como também a
apetência para a viagem que os mercados de origem manifestam", revelou Eduardo
Jesus.

O Governo da Madeira prevê a realização de 44 ligações aéreas, provenientes de 12 países, até ao
verão, afirmou esta terça-feira o secretário regional do Turismo e Cultura. "Temos vindo a registar cada
vez mais rotas a concretizarem-se para a Madeira", declarou o secretário do Turismo e Cultura da
Madeira à margem da cerimónia de doação de obras de arte à Região Autónoma da Madeira, da artista
plástica Rafaela Luís, na Galeria Marca de Água. Eduardo Jesus adiantou que a região tem "previstas, até
ao verão, 44 ligações diferentes", argumentando que esta programação "espelha bem, não só o
trabalho que está a ser feito, como também a apetência para a viagem que os mercados de origem
manifestam assim que haja um levantamento de restrições". O governante madeirense indicou que estas
ligações são provenientes de "12 países, com rotas já estabelecidas, programadas para acontecer a
partir deste momento". O responsável salientou que "algumas dessas rotas são a consolidação de ações
que estão a ser desenvolvidas há muito tempo", dando o exemplo da ligação oriunda de Bucareste,
efetuada pela companhia romena TAROM, que era "pontual e passa a ser continuada, a partir do
outono". "São este tipo de apostas que queremos complementar com as outras ligações que são quase
que naturais, porque são os países tradicionais com os quais a região trabalha, que são os verdadeiros
emissores de fluxo turístico para a Madeira, nomeadamente, a Inglaterra e Alemanha, onde estamos
também a trabalhar para crescer", destacou. Eduardo Jesus anunciou que a região conseguiu "consolidar
mais uma rota" com um operador inglês, que vai passar a voar desde Bristol, tendo "já um conjunto de
nove bases para a Madeira, com a Jet2". Sobre a situação do mercado alemão, o secretário madeirense
enfatizou que está a ser feito um trabalho junto de várias companhias, sendo objetivo "procurar, acima
de tudo, pontos de ligação à Madeira que possam, acima de tudo, abranger áreas populacionais com
significado, com expressão e complementem as rotas que são das cidades grandes e da capital alemã".
No caso deste mercado, o responsável perspetivou que "haja espaço para as viagens se realizarem por
via do levantamento das restrições, considerando que "as coisas estão a acontecer". "Mas não
queremos ficar por aqui e estamos a trabalhar porque é preciso ter a noção que há mercados que não
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vão iniciar imediatamente", nomeadamente a América do Norte e toda a América Latina, afirmou.
Eduardo Jesus realçou que os países destes continente, entre os quais o Brasil e o Canadá que eram
apostas de diversificação do setor turístico da Madeira, "não estão em condições de emitir o fluxo de
turismo" desejado. "Tudo está na dependência da evolução pandémica", vincou o governante insular.
Eduardo Jesus enfatizou que foi a "limitação da diversificação" que a Madeira pretendia fazer em países
da América do Norte e Latina que levou a "procurar diversificar na Europa". "E daí que surjam operações
como da Roménia, da Lituânia e outros países que temos estado a querer trabalhar, porque são um
pouco mais satélites, mas são emissores de fluxo turístico e é isso que interessa captar", concluiu. O
turismo é o principal setor de atividade da economia da Madeira e foi um dos mais afetados pela
pandemia da Covid-19. Segundo os dados divulgados na segunda-feira pela Direção Regional de Saúde, a
Madeira registou mais nove casos de Covid-19, sete dos quais de transmissão local e dois importados,
um de França e outro de Lisboa e Vale do Tejo, e 13 recuperados. Segundo a Autoridade de Saúde, a
região tem, desde 16 de março de 2020, um acumulado 9.019 casos confirmados de infeção por SARS-
CoV-2, 8.686 doentes recuperados e 71 óbitos associados à doença. A pandemia de Covid-19
provocou, pelo menos, 3.214.644 mortos no mundo, resultantes de mais de 153,4 milhões de casos de
infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. Em Portugal, morreram 16.981 pessoas
dos 837.715 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.
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PÚBLICO

05/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • SUPLEMENTO

IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7400

REACH: 15000

Investidores não deixaram de apostar no mercado algarvio
É expectativa do Millennium bcp assistir a uma retoma dos investidores estrangeiros para
níveis em linha com o que tiveram, por exemplo, durante maio e outubro de 2020, já que
o seu interesse por imobiliário em Portugal não desapareceu.
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POSTAL

05/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ALGARVE NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Equipa da Red Bull Racing escolhe o Cascade Wellness Resort
para repor energias durante o GP de Fórmula 1
Unidade hoteleira acomodou 80 elementos, entre altos responsáveis, equipas técnicas e
de assistência, durante a sua estadia em Portugal
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A 

equipa de F1 Red Bull Racing escolheu o Cascade Wellness Resort, em Lagos, para acomodar
uma comitiva de 80 elementos durante a sua estadia em Portugal, por ocasião do Heineken
Grande Prémio de Portugal 2021, que decorreu no fim-de-semana passado, no Autódromo
Internacional do Algarve, em Portimão.

A comitiva da Red bull Racing entre altos responsáveis, equipas técnicas e de assistência instalou-se entre
os dias 27 de abril e 3 de maio no Cascade Wellness Resort, a partir de onde prepararam e repuseram
energias para os dias de provas.

Na despedida, Jonathan Wheatley, diretor desportivo da Red Bull Racing, fez questão de deixar uma nota
a agradecer a “receção calorosa que recebemos. Todos foram excecionalmente gentis, prestativos e
criativos para encontrar soluções. Os quartos, instalações e comida são excelentes e estamos ansiosos
por uma próxima oportunidade para visitarmos o resort”.

'O Cascade Wellness Resort oferece todas as comodidades, segurança e privacidade necessárias para
responder às rigorosas exigências das equipas de elite do mundo do desporto, fazendo com que este
resort seja a opção de muitos clubes e comitivas das mais diversas modalidades', explica fonte do resort
em comunicado.

Silvana Pombo, diretora-geral do Cascade Resort reconhece que “neste contexto de pandemia, receber a
confiança de equipas como a Red Bull Racing fortalece o nosso espírito de missão e a nossa ambição de
continuar a proporcionar a melhor experiência e condições excecionais de acolhimento de equipas de
topo, seja na Fórmula 1, como em tantas outras modalidades onde a exigência e excelência se alinham
com o nosso posicionamento de serviço”.

Para além da satisfação das equipas de elite que recebe, o Cascade Wellness Resort tem-se distinguido
nacional e internacionalmente.

Em 2019 e 2020 o resort conquistou o título de Family Resort (2019) e Luxury Wellness Retreat (2020)
pelos World Luxury Hotel Awards, e este ano está nomeado nos World Travel Awards para as categorias
European's Leading Sports Academy, Europe's Leading Sports Resort e Portugal's Leading Family Resort.
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Sobre o Cascade Wellness Resort
Beneficiando de uma localização verdadeiramente única e deslumbrante no topo da falésia da Ponta da
Piedade, no Cascade Wellness Resort encontrará o cenário perfeito para umas férias de bem-estar ativo
enquanto desfruta das vantagens de um dos mais luxuosos hotéis de 5 estrelas do Algarve.

Para além de quartos de hotel, apartamentos e villas independentes, o Cascade Wellness Resort dispõe
de 38 hectares com extensos espaços verdes, 5 piscinas (2 dedicadas a crianças e uma com fundo de
areia), 2 campos e meio de futebol com medidas oficiais FIFA, driving range, academia de golfe, 2
campos de ténis e serviços de SPA e Fitness, assim como 3 restaurantes e 2 bares.

Link
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TSF ONLINE

05/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 5760

REACH: 40244

Associação da Hotelaria quer ″modelos uniformes″ e
″imperativos″ para viagens na UE
Cristina Siza Vieira alerta para o impacto negativo que teria a adoção de diferentes
limitações e condicionalismos às viagens, afirmando que ″uma coisa foi a aprovação do
'digital green pass' pelo Parlamento Europeu e outra é o que cada país vai fazer
relativamente às condições para viajar″.

A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) destacou esta terça-feira a importância de a Europa falar "a
uma só voz" nas regras para circulação entre Estados-membros dos portadores do certificado de
vacinação, defendendo a adoção de "modelos uniformes" e "imperativos".

"Vamos ver como a Europa fala a uma só voz. Porque uma coisa foi a aprovação do 'digital green pass'
pelo Parlamento Europeu e outra é o que cada país vai fazer relativamente às condições para viajar",
afirmou a vice-presidente executiva da AHP, alertando para o impacto negativo que teria a adoção de
diferentes limitações e condicionalismos às viagens.

Falando durante o 'webinar' (seminário 'online') de lançamento da Revista de Tendências Turismo'21,
Cristina Siza Vieira destacou a importância da aprovação, na quinta-feira, do certificado de vacinação
pelo Parlamento Europeu, mas disse ter a "expectativa" de que a Comissão Europeia venha agora a
aprovar "modelos uniformes, que depois se tornem imperativos", para a implementação deste
'passaporte' nos vários países europeus.

"A questão é premente", sustentou, considerando que "Portugal tem, [estando] na presidência do
Conselho Europeu até ao final do mês de junho, uma oportunidade para liderar o caminho" a este nível.

O Parlamento Europeu aprovou na quinta-feira a proposta para a criação de um certificado de vacinação,
cujo objetivo é facilitar a circulação entre Estados-membros. A próxima etapa será a negociação com o
Conselho da União Europeia, atualmente presidido por Portugal, relativamente ao livre-trânsito digital,
comprovativo de testagem, recuperação ou vacinação contra a Covid-19.
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Na sua intervenção, a vice-presidente executiva da AHP defendeu ainda a importância de o plano de
relançamento do turismo a apresentar pelo Governo "ter um eixo fundamental na promoção",
nomeadamente para "incrementar e criar novos fatores de procura" do destino Portugal, avançando
como exemplo o 'voucher' de até 200 euros por pessoa atribuído por Malta a cada turista que visite o
país.

"Há a necessidade, para lá da capitalização das empresas, de uma capitalização junto do próprio turista,
que continua a ser sensível à questão do dinheiro. Seja porque se oferecem os [testes] PCR, seja porque
se oferece algo que é sensível do ponto de vista monetário, como três noites por duas", sustentou.

Segundo Cristina Siza Vieira, "não pode é passar apenas pela hotelaria oferecer essas condições", porque
o setor "está exangue e no limite das suas forças".

"Temos de viver juntos esta captação dos turistas, temos de oferecer o destino de forma atrativa e de
criar uma atração permanente. Temos de estar no radar dos que nos procuram com algo adicional que
torne ainda mais atrativo o 'fique connosco'", rematou.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19.
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OPÇÃO TURISMO

05/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

SET: Portugal está a dar no duro para receber turistas britânicos
Portugal não tem baixado os braços e, segundo a secretária de Estado do T urismo, Rita
Marques, em mais uma entrevista à BBC, o país está a dar no duro, para receber, em
segurança, turistas britânicos este Verão.

Portugal não tem baixado os braços e, segundo a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, em
mais uma entrevista à BBC, o país está a dar no duro, para receber, em segurança, turistas britânicos
este Verão.

– Não preciso falar da importância que o mercado britânico tem para Portugal. O mercado britânico é
muito importante para toda a Europa, por isso, estamos prontos para o receber, quando este estiver
pronto para vir, sublinhou Rita Marques.

Sobre as negociações do Conselho Europeu, que visam abrir a União Europeia a mais países, como o
Reino Unido, a governante revelou que os países estão a esforçar-se para isso.

– O Governo português espera o que os outros governos esperam. Basicamente, que os passageiros
possam provar que foram vacinados, que já tiveram Covid-19 ou que apresentem um teste com
resultados negativos, esclareceu ainda Rita Marques.

65/86



JORNAL DE NOTÍCIAS

05/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 109166

Testes comparticipados para poder viajar, defende a IATA
O preço elevado dos testes de covid-19 exigidos pela maioria dos países para viajar está
a dificultar a recuperação do setor da aviação, alertou a Associação Internacional de
Transportes Aéreos (IATA, na sigla inglesa).

O preço elevado dos testes de covid-19 exigidos pela maioria dos países para viajar está a dificultar a
recuperação do setor da aviação, alertou a Associação Internacional de Transportes Aéreos (IATA, na
sigla inglesa).

Por essa razão, a IATA apelou na terça-feira a que os Estados comparticipem do custo dos testes que
detetam se uma pessoa está infetada com o SARS-CoV-2, de modo a não inibir a procura turística.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), os países não deveriam cobrar pela realização
dos testes PCR (Polymerase Chain Reaction), pela vacinação, quando também é exigida para viajar, ou
pela emissão de certificados.

Contudo, dos 16 países analisados pela IATA, França é o único que cobre o custo destes métodos de
diagnóstico para os viajantes.

Os restantes Estados, também segundo a IATA, estão a ignorar as suas obrigações e a colocar em
perigo a recuperação do setor e as vidas de várias pessoas, já que os preços elevados estão a abrir
caminho a um mercado de testes falsificados.

De acordo com a análise feita pela associação, o preço mínimo para a realização dos testes é de 90
euros, enquanto o preço mais elevado é de 208 euros.

Baseando-se nestes dados, a organização calcula que uma família de quatro pessoas gaste 1440 euros
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só em testes PCR durante uma viagem (ida e volta).
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DIÁRIO AS BEIRAS

05/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 10

PROGRAMA • FIGUEIRA DE FOZ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 970

REACH: -1

Câmara vota contra o plano de atividades da Turismo Centro de
Portugal
Ana Carvalho acusa a TCP de discriminar a Figueira da Foz
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JORNAL DE NOTÍCIAS

05/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • PORTO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ALFREDO TEIXEIRA

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

Hotéis requalificam edifícios sem apagar a memória do Porto
Várias unidades hoteleiras incorporam nos respetivos projetos vestígios do passado ou
peças deixadas pelo inquilino anterior
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DN

05/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1574.30

REACH: 4100

Um passaporte para a normalidade
Por: M. Graça Carvalho
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ECONOMIA ONLINE

05/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Turismo de Portugal defende abertura com base no “risco
pessoa” e não no “risco país”
O presidente do T urismo de Portugal defende a abertura ao Reino Unido, EUA e outros
mercados com base num critério de “risco pessoa” e não de “risco país”.

O presidente do Turismo de Portugal alertou esta terça-feira que o setor vive “um momento crítico” de
retoma, defendendo a abertura ao Reino Unido, EUA e outros mercados com base num critério de “risco
pessoa” e não de “risco país”.

“Podíamos crescer mais se já estivéssemos abertos ao Reino Unido, se já estivéssemos na lista verde e
se o Reino Unido pudesse também viajar para Portugal; se estivéssemos abertos a mercados como os
EUA, da mesma forma que estamos abertos para o Brasil; se estivéssemos abertos para outros
mercados, considerando que o risco não deve nunca ser um ‘risco país’, mas sim um ‘risco pessoa’”,
sustentou Luís Araújo durante o webinar de lançamento da Revista de Tendências Turismo’21.

Na sua intervenção, o presidente do Turismo de Portugal rejeitou a opção por quarentenas e a
discriminação de países na lista de ligações aéreas permitidas: “Não podemos ter quarentenas, não
podemos discriminar países. Temos de considerar que muitas das pessoas nesses países podem e
devem viajar ou porque estão vacinadas, ou porque estão imunes, ou porque têm um teste”, sustentou.

Luís Araújo defendeu ainda que o país deve “pressionar para que os testes antigénio seja aceites
internacionalmente em substituição do PCR”: “Pela competitividade que isso nos pode trazer, mas
também pela facilidade e simplicidade que vai dar à mobilidade de que tanto precisamos”, disse.

Afirmando-se “muito otimista quanto ao futuro”, Luís Araújo referiu que os ativos do país “estão cá” e
Portugal está “muito bem posicionado” face aos concorrentes, beneficiando de uma “perceção muito
positiva” a nível internacional.

“Todos fizemos de tudo, ao longo deste ano, para transmitir confiança, ao nível público e privado.
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Sabemos onde é que temos de apostar no futuro e há bons sinais daquilo que vai acontecer”, sustentou,
salientando o crescimento registado desde fevereiro nas pesquisas ‘online’ (“muito alavancadas na
procura doméstica”) e a aprovação em tempo recorde do digital green pass pela Comissão Europeia
para justificar a “confiança no ar a nível de reservas e de procura”.

OMS contra certificado de vacinação para entrada num país Ler Mais

“Mas – acrescentou – ainda podíamos crescer mais e estamos num momento crítico para trazer este
assunto para cima da mesa. Temos de continuar a pressionar, porque este é um momento crítico para
reabrirmos a nossa atividade. É essencial que nos deixem fazer o que melhor sabemos fazer, que é
receber bem, e temos de o fazer já”.
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SaeR alerta para possível elevado número de “óbitos
económicos” em Portugal
A pandemia “vai obrigar a alterações nos fundamentos do turismo”, defende a SaeR.

O impacto da pandemia em Portugal pode levar a um elevado número de “óbitos económicos”, devido à
quebra de atividade económica, diz o relatório trimestral da consultora SaeR – Sociedade de Avaliação de
Estratégia e Risco.

No documento, a SaeR analisa a “estratégia orçamental portuguesa na resposta à crise”, que assentou
“mais num diferimento de pagamentos do que em apoios diretos”, uma estratégia que classifica de
“prudente”, tendo em conta “o nível da dívida pública e da incerteza quanto ao modo de regresso das
regras orçamentais ditados por Bruxelas”.

“Contudo, dado o nível de quebra de atividade e o que esta significa (desemprego, insolvências/falências,
níveis de endividamento individuais e societários, descapitalização das empresas, créditos ‘malparados’),
não será de afastar que o erário público tenha que vir a assumir parte destas perdas sob pena de a
economia portuguesa registar um elevado número de ‘óbitos económicos’, os quais a podem vir a
penalizar significativamente e à sua competitividade, acentuar os desequilíbrios sociais e dificultar
soluções governativas estáveis”, salienta.

A consultora aconselha a “reponderar o grau de afetação de fundos comunitários (esperados) a algumas
destas questões. Inclusive, ‘agilizar’ que agentes económicos dinâmicos (muitas PME) não fiquem
‘presos’ ao passado por legislação fiscal-comercial desadequada à velocidade das economias e
sociedades modernas”.

A SaeR diz ainda que a pandemia “vai obrigar a alterações nos fundamentos do turismo”, acrescentando
que acredita que o setor deverá avançar com “um novo propósito e uma nova abordagem regenerativa,
repondo ou melhorando os recursos naturais utilizados”.
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Para a consultora, o “extraordinário crescimento e desenvolvimento da atividade económica do turismo
e, como seu aliado, o do transporte aéreo, tem provocado avaliações económicas e sociais muito
benévolas, nomeadamente quanto à distribuição da riqueza a nível global, que resulta dos fluxos
originados em países ricos, com destino a geografias mais carenciadas”.

No entanto, alerta a consultora, “nos últimos tempos e também resultante dos momentos de reflexão e
de reinvenção que a pandemia provocou, tem vindo a surgir uma dimensão latente, mas que se está a
tornar mais clara: o ambiente e a transição climática”.

A SaeR refere, neste âmbito, que “a limitação de determinado tipo de voos, o desenvolvimento de
aviões e equipamento mais eficientes do ponto de vista ecológico, alteração nas infraestruturas e
processos que suportam o turismo desde aeroportos a hotéis, tudo tem vindo a ser objeto de reflexão
profunda”.

A consultora destaca ainda que “uma das atividades económicas do turismo mais perversas quanto a
esta dimensão é da indústria de cruzeiros, por poder ser bastante poluidora e, consequentemente, pôr
em causa um dos mais importantes ecossistemas da humanidade, o mar”.

Para a SaeR, “sem respeitar a natureza e o ambiente, o turismo deixa de constituir uma necessidade e
uma utilidade social, não cumprindo a sua promessa inicial”.

A organização alerta ainda para que “entre os fatores e tendências que irão ter um papel determinante
na evolução do turismo numa era pós-pandémica a utilização mais intensa da internet e TIC [Tecnologias
de Informação e Comunicação] é uma ‘tendência pesada’ e resulta num decréscimo de determinados
tipos de fluxos de tráfego aéreo e turístico, nomeadamente nas viagens de negócios, congressos e
eventos”.
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Vai haver nova campanha para incentivar turismo
O Governo vai lançar, em breve, uma nova campanha para estimular a procura do
turismo interno, depois de, no ano passado, já ter financiado parte dos descontos
oferecidos pelos operadores privados do setor
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Fechados empreendimentos turísticos e alojamento local em São
Teotónio e Almograve
O Governo mandou encerrar a atividade dos empreendimentos turísticos e
estabelecimentos de alojamento local nas freguesias de São T eotónio e Longueira –
Almograve, que estão em cerca sanitária.

O Governo mandou encerrar a atividade dos empreendimentos turísticos e estabelecimentos de
alojamento local nas freguesias de São Teotónio e Longueira – Almograve, que estão em cerca sanitária.
De acordo com um despacho do ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital publicado em
Diário da República, nestas duas freguesias estão localizadas, pelo menos, 275 empresas que se
encontram impedidas de laborar, pois muitos dos seus colaboradores vivem fora da área circunscrita à
cerca sanitária, determinada por causa da elevada incidência de covid-19 entre os imigrantes que
trabalham na agricultura.

No que se refere ao setor do alojamento, “muitos operadores económicos viram o seu staff ser
reduzido, deixando de poder prestar aos seus hóspedes o serviço de qualidade pelo qual se regem”,
refere o despacho publicado na segunda-feira em suplemento. De acordo com o despacho, o
encerramento da atividade dos empreendimentos turísticos e dos estabelecimentos de alojamento local
situados no perímetro da cerca sanitária é considerado desejável, “tendo em conta as preocupações
expressas pelos empresários da região”.

Diz ainda que as entidades exploradoras dos empreendimentos turísticos e dos estabelecimentos de
alojamento local situados no perímetro da cerca sanitária devem comunicar às forças de segurança e às
autoridades de saúde a identidade dos eventuais hóspedes para efeitos da autorização da sua saída.

Na sexta-feira, o Governo determinou “a requisição temporária, por motivos de urgência e de interesse
público e nacional”, da “totalidade dos imóveis e dos direitos a eles inerentes” que compõem o complexo
turístico ZMar Eco Experience, na freguesia de Longueira-Almograve (Odemira), para alojar pessoas em
confinamento obrigatório ou permitir o seu “isolamento profilático”.
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Autarca denuncia à PJ suspeitas sobre migrantes em Odemira Ler Mais

Logo nesse dia, cerca de 20 proprietários com habitações no empreendimento ZMar concentraram-se
no local em protesto contra a requisição decretada pelo Governo e manifestaram a sua recusa em
abandonar as casas. Na segunda-feira, o bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão,
veio defender que a requisição temporária do Zmar não podia abranger casas privadas, sob pena de
violar a Constituição.

O ZMar Eco Experience tem um total de 260 habitações, das quais cerca de 100 são do complexo e as
outras 160 são particulares. Após visitar o empreendimento turístico, Luís Menezes Leitão disse que a
requisição civil decretada pelo Governo “chegaria se não estivesse em causa o domicílio privado de
pessoas” e frisou que “a Constituição protege o domicílio, seja ele qual for”. “O que nós temos é um
despacho do Governo. Não temos nenhuma ordem judicial”, sublinhou.

Depois de conversar com diversos proprietários de casas no empreendimento, o bastonário disse
compreender “a situação dramática” dos trabalhadores agrícolas, sobretudo migrantes, de Odemira, mas
sublinhou que a falta de condições de habitação para estes trabalhadores tem origem numa resolução do
Conselho de Ministros de outubro de 2019, “que permitiu 16 pessoas por unidade de alojamento, quatro
por quarto e uma área de 3,4 metros quadrados” para os migrantes. “A resolução do problema deles é
imperiosa”, mas “não deve passar pela ocupação de domicílios privados, porque a inviolabilidade do
domicílio é uma garantia constitucional”, insistiu.
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Itália e G20 trabalham para a recuperação do turismo
Até 15 de maio, os turistas provenientes da União Europeia devem observar uma
quarentena de cinco dias em Itália e os provenientes de outros países terão uma
quarentena de 10 dias.

A Itália está pronta para receber de novo turistas, declarou esra terça-feira o primeiro-ministro italiano,
Mario Draghi, após uma reunião do G20 que colocou o turismo e as viagens no centro da recuperação
pós-covid.“Não duvido que o turismo voltará a ser forte em Itália e mais forte do que antes”, afirmou
numa conferência de imprensa após a reunião ministerial do G20 sobre turismo, que decorreu por
videoconferência, sob presidência italiana.Depois de declarar que a Itália está pronta a receber os
turistas, Draghi prometeu “regras claras e simples para lhes permitir viajar em segurança” no país,
nomeadamente um passaporte nacional de vacinas.Enquanto se espera a adoção de um passaporte
europeu anunciado pela Comissão Europeia para meados de junho, “o Governo italiano vai introduzir um
passaporte verde nacional que vai entrar em vigor a partir da segunda quinzena de maio”, permitindo
viajar em todas as regiões, explicou.Até 15 de maio, os turistas provenientes da União Europeia devem
observar uma quarentena de cinco dias em Itália e os provenientes de outros países terão uma
quarentena de 10 dias.O número de turistas em Itália sofreu uma queda de mais de 60% em 2020. Só
25,53 milhões de visitantes estrangeiros estiveram no país, contra 65,02 milhões em 2019.Os ministros
do Turismo do G20 adotaram durante a reunião as principais diretrizes para a recuperação neste setor,
incluindo viagens seguras, transição digital, investimentos e infraestruturas inclusivos e sustentáveis do
ponto de vista ambiental.“O turismo continua a ser um dos setores mais duramente afetados pela
pandemia de covid-19”, com uma diminuição de 73% das chegadas de turistas internacionais em todo o
mundo em 2020 e “repercussões sem precedentes”, nomeadamente nas pequenas e médias empresa,
refere o comunicado divulgado após a reunião.Com perto de 62 milhões de empregos perdidos no setor
das viagens a nível mundial, “as perspetivas permanecem incertas”, consideram os ministros. Ler mais
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Algarve reforça promoção para “incentivar as reservas de última
hora”
A Associação T urismo do Algarve (AT A) reforçou as suas campanhas de promoção nos
principais mercados, para “incentivar as reservas de última hora”, e anunciou que o seu
investimento em promoção até ao final do ano deverá ascender a cerca de sete milhões
de euros.

A Associação Turismo do Algarve (ATA) reforçou as suas campanhas de promoção nos principais
mercados, para “incentivar as reservas de u´ltima hora”, e anunciou que o seu investimento em
promoção até ao final do ano deverá ascender a cerca de sete milhões de euros.

Em comunicado, a ATA diz que estão a decorrer desde Abril 26 acc¸o~es promocionais em parceria com
companhias ae´reas e operadores turí sticos, junto dos principais mercados emissores: Reino Unido,
Franc¸a, Alemanha, Holanda, Be´lgica, Dinamarca, Ita´lia e Suí c¸a.

“Brevemente”, segundo a nota de imprensa, vão “juntar-se outras campanhas, ja´ planeadas e prontas
a acompanhar a abertura progressiva dos va´rios paí ses”.

Os objectivos passam por “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”.

O presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, tem “confianc¸a que este Vera~o sera´
substancialmente melhor que o do ano anterior”, segundo uma declaração citada no comunicado.

“Ainda que possam sempre surgir condicionantes imprevistas, os sinais que temos quanto a` retoma da
procura dos mercados externos sa~o positivos”, afirmou João Fernandes. “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”.
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Com o levantamento das restric¸o~es a`s viagens em alguns paí ses, o Algarve perspectiva “a chegada
de mais turistas estrangeiros ja´ a partir de Maio”, salienta o comunicado.

A expectativa de João Fernandes “e´ que, durante os pro´ximos meses, o ambiente seja mais propí cio
para a realizac¸a~o de reservas” e, por isso, “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”.
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TP admite "grande confiança no ar" mas diz que Portugal poderia
"crescer mais" com abertura do Reino Unido e EUA
Presidente do T urismo de Portugal, Luís Araújo, defende uma simplificação dos requisitos
de viagem e pede que deixem o setor fazer aquilo que melhor sabe: receber bem.

O presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, admitiu esta terça-feira, 4 de maio, que “há bons
sinais” e “uma grande confiança no ar ao nível de reservas e da procura”, mas considera que esse
crescimento poderia ser ainda mais expressivo se houvesse uma simplificação dos procedimentos de
viagem e se Portugal já pudesse contar com a reabertura de mercados como o Reino Unido e Brasil.

“Estamos num momento critico para trazer este assunto para cima da mesa. Poderíamos crescer mais
se já estivéssemos abertos ao Reino Unido, se já estivéssemos na lista verde e se o Reino Unido
pudesse também viajar para Portugal. Se estivéssemos abertos a mercados como os EUA, da mesma
forma que estamos abertos para o Brasil, e se estivéssemos abertos para outros mercados,
considerando que o risco não deve nunca ser um ‘risco país’, mas sim um ‘risco pessoa'”, defendeu o
presidente do Turismo de Portugal, durante o durante o webinar promovido esta terça-feira, pelo IPDT –
Turismo e Consultoria.

Para Luís Araújo, as quarentenas devem ser abolidas e não deve existir qualquer discriminação por
países, uma vez que, defendeu, “muitas pessoas nesses países podem e devem viajar, ou porque estão
vacinadas, porque estão imunes ou porque têm um teste”.

Igualmente importante para a recuperação da atividade turística será a aceitação internacional dos testes
antigénio em substituição dos PCR, o que, defendeu o responsável, poderá trazer uma maior
competitividade, assim como mais “facilidade e simplicidade” à mobilidade.
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O presidente do Turismo de Portugal considerou ainda que também a ciência “é essencial” para ajudar à
recuperação turística e para explicar “as formas de transmissão dentro de um hotel ou restaurante”,
assim como os materiais que devem ser usados, uma vez que, afirmou, o setor precisa “de informação
o mais rapidamente possível”.

“Dito isto, diria que estamos muito otimistas perante o futuro, mas há uma coisa que temos de dizer,
que é preciso que nos deixem fazer aquilo que melhor sabemos, que é receber bem”, pediu, revelando
que “há bons sinais daquilo que vai acontecer” e que, desde fevereiro, que as pesquisas por Portugal
estão a crescer.

“Há bons sinais daquilo que vai acontecer, desde fevereiro que as pesquisas estão a crescer e estão a
crescer muito alavancadas no mercado nacional, na procura doméstica”, explicou, saudando, no entanto,
a rápida aprovação do Green Digital Pass pela Comissão Europeia, que poderá ajudar à reativação dos
mercados internacionais.
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