
ECONOMIA ONLINE

20/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4732

REACH: 23000

Conselho de Ministros aprova hoje pacote para acelerar turismo
O Conselho de Ministros deverá dar esta quinta-feira "luz verde" ao pacote de apoios.
Medidas visam recapitalizar as empresas e criar confiança nos consumidores, reforçando
a segurança sanitária.

Na semana em que o turismo celebrou o regresso dos turistas ingleses, o Conselho de Ministros tem na
agenda a aprovação do pacote de medidas para acelerar a retoma do setor, apurou o ECO.

Um dos eixos centrais do plano será a recapitalização, a curto prazo, das empresas. Numa entrevista ao
Dinheiro Vivo, publicada no último fim de semana, a secretária de Estado do Turismo afirmou que o
pacote teria “uma dimensão muito grande no que toca às empresas, que estão descapitalizadas”.
Acrescentou que teria de existir também uma solução para as moratórias, a que o setor está
particularmente exposto.

Uma segunda dimensão será “instigar confiança ao consumidor e a todo o ecossistema” através de
medidas sanitárias. Rita Marques prometeu ainda campanhas de promoção internacionais e um diálogo
intenso com as companhias aéreas. A quarta dimensão prende-se com medidas de mais longo prazo,
onde o tema da sustentabilidade ambiental é uma das prioridades.

"É um plano que vai ter medidas de curtíssimo prazo, como, por exemplo, a questão da capitalização
das nossas empresas e a da segurança [ao nível sanitário].” Rita Marques, Secretária de Estado do
Turismo

Medidas com que o Governo quer reativar o crescimento do setor, mantendo intactas as metas definidas
na “Estratégia 2020 – 2027”, onde se prevê que o país chegue aos 80 milhões de dormidas e 26 mil
milhões de euros de receita até ao fim daquele período. O ano de 2020 fechou com quebras acentuadas
nos dois indicadores: as dormidas caíram 63% para 26 milhões e as receitas 58% para 7,75 mil milhões
de euros.
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No domingo, no seu espaço de comentário na TVI, Paulo Portas adiantou que o Governo estava a
preparar com os parceiros sociais uma “bazuca” para o turismo no valor de 6,9 mil milhões de euros,
que abrange, além dos hotéis, a restauração, as agências de viagens, a animação turística ou o rent-a-
car.

Governo junta cultura e restauração para lançar o IVAucher Ler Mais

Outra das medidas esperadas pelo setor é o IVAucher. O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais
esteve reunido esta quarta-feira com associações representativas do setor cultural, de hotelaria e
restauração com o objetivo de apresentar-lhes a medida “do ponto de vista técnico” e pedir contributos
para melhorar a sua implementação.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

20/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLA SOARES

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 35000

UE reabre-se a turistas com vacinação completa
Parlamento Europeu quer usar apoio de emergência para permitir testes gratuitos no
âmbito do certificado digital
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TVI

20/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DIÁRIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 76112

REACH: -1

Depois de quase um ano sem turistas, a União Europeia vai
permitir a partir de Junho, entrada de estrangeiros não
comunitários já vacinados
Depois de quase um ano sem turistas, a União Europeia vai permitir a partir de Junho,
entrada de estrangeiros não comunitários já vacinados

Depois de quase um ano sem turistas, a União Europeia vai permitir a partir de Junho, entrada de
estrangeiros não comunitários já vacinados
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JORNAL DO ALGARVE

20/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

RTA diz que aumento de reservas antecipa um bom verão
Presidente da Região de Turismo do Algarve, João Fernandes

7/28



CORREIO DE LAGOS

20/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO &

NEGÓCIOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Associação de Hotelaria, Restauração e Similares exige medidas
urgentes para reabertura de estabelecimentos de animação
nocturna
A pandemia afectou em muito o sector da Animação Nocturna, que espera há mais de um
ano por previsões para o reinício da actividade
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Neste sentido, a AHRESP – Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal exige que sejam
estipuladas «com urgência» medidas específicas para que os estabelecimentos de animação nocturna
possam reabrir sem colocar em causa a segurança e saúde dos seus clientes e colaboradores.

Este sector, que foi forçado a encerrar há mais de um ano, continua sem ter quaisquer perspectivas de
reabertura.

«Com o regresso dos turistas, para quem a actividade de animação nocturna é muito importante, assim
como com a diminuição dos riscos associados à doença Covid-19 e a evolução do plano de vacinação, é
imperativo permitir a retoma desta actividade», na óptica da associação.

Leia mais aqui.
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JORNAL DO ALGARVE

20/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 11

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Olhão preparou praias do concelho para receber turistas
O Município de O lhão já terminou a preparação da próxima época balnear no concelho,
com os serviços técnicos da Autarquia a iniciarem os trabalhos de manutenção e
reparação no início de abril
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JORNAL DO ALGARVE

20/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • GONÇALO DOURADO

FAV: 4

AVE: € 1375

REACH: -1

Empresários em Vilamoura ainda não sentiram chegada de
ingleses
Os empresários da restauração na Marina de Vilamoura ainda não sentiram a chegada
dos turistas britânicos à região, depois da inclusão de Portugal na ‘lista verde’ de destinos
seguros, mas anteveem um aumento a partir de junho

Considerada uma das zonas mais procuradas pelos turistas ingleses no Algarve, a sua presença ainda
não é muito sentida nas ruas da Marina de Vilamoura e nos vários restaurantes e bares, como constatou
a Lusa no local, mas a expectativa dos empresários é de um aumento nas próximas semanas. 

“Sente-se uma pequena subida ligeira, mas esperamos que não haja entraves administrativos por parte
dos governos para a circulação de pessoas na Europa”, afirmou à Lusa João Guerreiro, proprietário de
seis estabelecimentos naquela marina.

O também presidente da Associação Empresarial de Quarteira e Vilamoura revela que os associados
estão a abrir os estabelecimentos a pouco e pouco, já que, não havendo ainda uma procura expressiva,
não se pode promover uma abertura em pleno, correndo o risco de não haver receita para fazer face às
despesas.

As reservas existentes nos hotéis da região geram uma perspetiva “interessante” para a restauração,
numa indicação de que “tudo parece correr bem”, permitindo gerir as “reaberturas de uma forma
generalizada” e prevendo que “no início de junho toda a gente estará apta para receber os muitos
turistas que venham procurar o Algarve”.

Em 7 de maio o Governo britânico anunciou a inclusão, a partir de 17 de maio, de Portugal na ‘lista
verde’ de países considerados seguros e, na passada sexta-feira, o executivo português anunciou que as
viagens não essenciais de e para o Reino Unido seriam também permitidas, bastando apresentar um
teste negativo para a covid-19 realizado nas 72 horas anteriores.

À Lusa, os turistas que passeavam na mais antiga marina do distrito de Faro revelaram satisfação pela
escolha do destino para umas muito desejadas férias, havendo mesmo quem opte por ficar por alguns
meses ou quem confesse ter optado por se mudar definitivamente para a região.

Numa manhã onde o habitual sol algarvio se faz sentir levando o termómetro aos 30º graus centígrados,
alguns turistas aproveitam para gozar o bom tempo, razão pela qual escolheram Portugal para escapar
ao sombrio clima inglês, o que fizeram assim que lhes foi possível.

“Agradecemos a Portugal por nos ter deixado entrar. Havia algumas questões com a União Europeia,
mas apreciamos o facto de deixarem os britânicos entrarem”, gracejou Richard Smith.

O britânico faz parte de um grupo de nove turistas que se viram obrigados a remarcar uma viagem para
jogar golfe, relatando os “dias de stress” antes de embarcarem, que envolveram a realização de testes
PCR, sendo que só descansaram quando receberam os resultados.

A necessária testagem de regresso é algo que os preocupa, já que ainda não encontraram quem faça o
“teste antigénio”, manifestando que gostariam de ver mais “envolvimento com os hotéis” para que os
turistas possam ser testados de forma “mais organizada”, e não três horas antes de embarcarem no
avião.

A segurança que sentem no Algarve é algo que destacam e que “lhes dá confiança”, já que as pessoas
usam as máscaras “nos elevadores” e nas áreas comuns, retirando-as “apenas à refeição”. 

A vontade de sair de férias para um local mais soalheiro é manifestada também por outro britânico que
se passeia na marina e que, assim que pôde, se fez à estrada e rumou ao Algarve, com passagem pelo
Porto e Lisboa, sempre com reservas de última hora.
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“Precisávamos de escapar de Inglaterra, estivemos fechados durante muito tempo. Metemo-nos no
carro e conduzimos. Fizemos as reservas durante a viagem”, explicou Ross Taylor.

O turista assume que pretende ficar “alguns meses” para “aproveitar o sol”, mas também porque a
chamada nova realidade criada pela pandemia de covid-19 o coloca em “trabalho remoto”, que pode ser
feito “em qualquer parte do mundo”.

Se, por um lado, a restauração e hotelaria podem contar com as reservas para terem uma noção dos
eventuais clientes, os bares contam apenas com as perspetivas de chegada para antever um aumento
da procura, que esperam esteja para breve.

“Ainda nada mostra algo de diferente. Que vai acontecer, com certeza que vai acontecer, mas neste
momento ainda não se nota nada. Imagino que na próxima semana se notem melhorias”, avança Joe
Ramos, proprietário de um bar na marina.

O empresário revela que os clientes têm alguma “dificuldade em perceber” que o estabelecimento
encerra às 22:30, horário que assegura ser cumprido, “assim todas as regras de higienização”, mas
defende que o horário deveria ser alargado “pelo menos até à meia-noite”. 

 Christina Edwards, que aproveita o calor da manhã para passear a filha de quatro meses, contou à Lusa
que há poucas semanas se mudou para a região, estando a vender a casa em Inglaterra, tendo optado
por estabelecer a família na região, local onde o marido pode treinar com mais liberdade.

“Falámos muito em sair durante o confinamento em Inglaterra. Eu sou sueca, ele inglês, pugilista
profissional, e precisava de um local para treinar, sendo que é também um local bom para a nossa filha
crescer”, adianta.

O clima e a possibilidade de “treinar ao ar livre” pesaram na decisão da mudança, assim como as
“paisagens da região” que defende serem “positivas para a saúde mental”.
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Governo junta cultura e restauração para lançar o IVAucher
A implementação da medida vai depender da evolução da pandemia. Em cima da mesa
está a data de 1 de junho ou 1 de julho.

O Governo está a ultimar os detalhes técnicos para lançar o IVAucher. O arranque da medida continua
condicionado à evolução da situação pandémica, mas os setores beneficiários da medida têm a
expectativa de que esteja no terreno até 1 de julho.

O secretário de Estado dos Assuntos Fiscais esteve reunido esta quarta-feira com associações
representativas do setor cultural, de hotelaria e restauração. O objetivo foi apresentar-lhes a medida “do
ponto de vista técnico” e pedir contributos para melhorar a sua implementação.

“O Executivo mostrou-nos a operação que conseguiu montar e pediu os nossos contributos“, contou ao
ECO, Álvaro Covões, um dos elementos que esteve presente na reunião da manhã, com as associações
culturais. Reconhecendo que a “medida é complexa”, o diretor da Everything is New, que criou o NOS
Alive, classificou a medida como “uma bazuca direta ao consumo”.

O IVAucher, criado no Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), pretende estimular o consumo nos
setores mais afetados pela pandemia — restauração, alojamento (hotéis, alojamento local, etc.) e
cultura — através da possibilidade de os consumidores poderem acumular todo o IVA suportado nestes
mesmos setores, descontando-o nas compras efetuadas no trimestre seguinte.

Apesar de o ministro da Economia ter dito no Parlamento, a 5 de maio, que o Executivo estava “em
condições de laçar, nas próximas semanas”, o IVAucher, António Mendonça Mendes não se
comprometeu com nenhuma data junto das associações que recebeu esta quarta-feira. A posição do
secretário de Estado dos Assuntos Fiscais tem sido a de sempre: a implementação da medida vai
depender da evolução da pandemia. Em cima da mesa está 1 de junho ou 1 de julho.

“Estamos mais ativos com a recuperação”, reconheceu Álvaro Covões, sublinhando que o processo de
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vacinação ajuda muito, uma vez que “incentivar o consumo significa incentivar as pessoas a sair, a
frequentar eventos culturais, restaurantes e hotéis”. O dirigente da Associação de Promotores de
Espetáculos, Festivais e Eventos admite que gostaria que a medida fosse implementada a 1 de julho já
que se trata de algo “muito positivo para a economia”, “uma espécie de injeção direta” à semelhança
dos incentivos que os Estados Unidos deram.

Para implementar o IVAucher, a Autoridade Tributária lançou um concurso público internacional. O
Ministério das Finanças não refere o nome da entidade que o venceu, mas o ECO avançou que a
operadora de pagamentos Pagaqui — que concorreu juntamente com a instituição de crédito islandesa
BorgunHF, pertencente à empresa de pagamentos internacional SaltPay, da qual a Pagaqui faz parte —
foi a única a concorrer. A SIBS, gestora da rede Multibanco, confirmou que não apresentou proposta.
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RENASCENÇA ONLINE

20/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4980

REACH: -1

Bispo do Algarve. "Olho para o regresso do turismo com muita
esperança e alguma apreensão” - Renascença
A pandemia trouxe o registo de "um aumento para cima dos 60 a 70%" na procura de
ajuda junto das instituições da Igreja algarvia. O  regresso a alguma normalidade dá
esperança, mas D. Manuel Quintas avisa: "Seria mau esquecermo-nos do que temos
passado."

O bispo do Algarve encara a reabertura do “corredor aéreo britânico” com esperança e prudência."Os
aviões passam mesmo aqui por cima do Paço”, diz D. Manuel Quintas, para quem “o turismo é uma
bênção e um dom para o Algarve”.

“Cada vez que passa um avião, recordo que o turismo é um dom para a região”, reafirma.

“Nós, agora, experimentamos que, de facto, é muito difícil viver sem o turismo, organizar a economia
local sem o turismo e, por isso, olho para esta abertura, para o regresso do turismo com muita
esperança e também com alguma apreensão”, confessa.

D. Manuel Quintas justifica a sua apreensão com a possibilidade de um eventual recrudescimento da
pandemia. "Às vezes, dizemos a brincar: que venham, mas que não tragam o vírus.”

De acordo com o bispo do Algarve, os empresários da região mostram-se confiantes, mas, ao mesmo
tempo, cautelosos. Nos contactos que vai mantendo com os responsáveis pelo sector, encontra em
cada um “esta esperança de que não estejamos perante uma situação passageira que possa ser
interrompida por alguma notícia de algum foco de contagio nalguma região das mais turísticas ou das
que estão a acolher mais ingleses nesta altura”.

"Desejamos que seja um virar de página” que não possa ser rasgada pelo “risco que comporta a atitude
de querer eventualmente, retomar a vida antes da pandemia, como se não tivesse havido pandemia”.
"Seria mau esquecermo-nos do que temos passado”, sublinha.
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Por vezes, “nós não entendemos muito bem estas exigências todas, mesmo em relação à praia, mas
tem que ser assim", sustenta o bispo do Algarve.

"Mesmo que haja aspetos da vida que nós achamos que estão exagerados, é melhor prevenir que
remediar”, defende.

D. Manuel Quinta entende que o sector do turismo “para além do desenvolvimento económico” faz
também do Algarve “uma região pluricultural, multifacetada, uma região aberta ao mundo” e dá o
exemplo de uma visita recente a uma escola “onde há 40 nacionalidades".

"Veja lá que riqueza constitui para um grupo de adolescentes que está a crescer”, declara.

O bispo do Algarve confessa que, desde a passada segunda-feira, dia em que aterraram no aeroporto de
Faro quase três dezenas de aviões com turistas oriundos do Reino Unido, “o semblante dos habitantes
parece outro”.

"Nos últimos dois anos, muita gente tem passado mal porque, de um dia para o outro, perdeu o seu
emprego”, revela D. Manuel, destacando qie esta é uma situação com “reflexos desastrosos na vida das
pessoas”.

A muitas destas pessoas valem as instituições particulares, um importante apoio. "Nos refeitórios sociais,
nas Cáritas diocesana e paroquial, nos movimentos sócio-caritativos que atendem essas situações,
notou-se um grande aumento de pedidos de ajuda."

Nas contas de D. Manuel Quintas “houve um aumento para cima dos 60 a 70 por cento de procura”, o
que o leva a afirmar que" é difícil organizar a vida no Algarve sem turismo”.

Por agora, ainda não se notam efeitos da retoma de atividade e, de acordo com bispo do Algarve, “a
situação de carência social tem-se mantido constante”. Deve-se, contido, sublinhar que "não há razão
para haver gente a passar fome, pois as instituições continuam a funcionar sem problemas de maior”.

"Felizmente, a uma procura desmedida tem aparecido também uma generosidade não prevista”, indica
D. Manuel Quintas, admitindo, ainda assim, que “possa haver dificuldades a outro nível, como ao nível do
pagamento de rendas ou de luz”.

"Mesmo aí, a Cáritas tem ajudado porque tem fundos para isso”, afiança.

O bispo do Algarve tem a esperança de que “agora, em junho e julho, comecem a surgir os empregos
sazonais, sobretudo na hotelaria e na restauração, e muita gente possa começar a trabalhar e a partir
daí começar a organizar a sua vida”.

“Nós tantas vezes dizíamos 'o que seria do Algarve se não houvesse turismo?'. Estávamos longe de
imaginar que teríamos de viver estes dois anos com essas limitações e essa privação”, lembra D.
Manuel.

"De facto, todos nós vemos que uma região não pode depender de apenas um sector, como é o caso
do turismo, aqui no Algarve”. O bispo entende que a região “até pela sua configuração geográfica, possa
ter uma ligação forte ao turismo”, mas “é preciso encontrar alternativas que possam compensar as
oscilações do sector”.

“Espero e desejo que quem tem esse poder, quem decide a nível governamental facilite o aparecimento
de investidores noutras áreas, que sejam apoiados, orientados”, diz o bispo, para quem “sectores com a
agricultura e a pesca podem desempenhar um papel atrativo”.

“Temos que aprender em primeiro lugar, o erro colossal que seria retomar a vida como se não tivesse
havido pandemia e, em segundo lugar, que quem está vacinado não pode aligeirar nos comportamentos
pensando que está totalmente isento de contágio, ou de poder contagiar outros”.

Para o bispo, a pandemia também nos ensinou a entender “o valor da pessoa e da sua dignidade como
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valor sem discussão, a pessoa humana acima de tudo em todas as situações e circunstâncias”.

“Isto pode ajudar-nos a relativizar outras opções que às vezes nos empenhavam muito, às vezes até
nos digladiávamos por elas."

D. Manuel Quintas diz que “a pandemia também está a ter uma ação purificadora em relação àquilo que
podem ser os princípios que nos orientam, que nos inspiram e em relação às novas opções e critérios de
relacionamento uns com os outros”.

O atual contexto deve também fazer olhar “para o presente e para o futuro doutra maneira, permitindo,
quiçá, relativizar certas ideologias que nos separam tanto e que nos transformam quase em
antagonistas".

“Penso que isto nos ajuda a relativizar um bocadinho mais tudo o que se passa à nossa volta, tendo
presente valores que são essenciais e que estão ligados à defesa da pessoa, à defesa da vida e à defesa
da sua dignidade em todas as situações e circunstâncias”, acrescenta.

No início da pandemia, o bispo do Algarve admite que “a grande dificuldade foi o facto de termos todos
que assumir opções e uma vida que não é a vida norma, termos saído da normalidade em relação à
nossa vida cultural, social e religiosa”.

Todas as áreas sociais e de atividade foram afetadas por igual, porque “uma coisa está ligada à outra e,
a nível laboral, social, cultural, académico, religioso e até da vida de lazer e das viagens, está tudo
interligado, nenhum destes campos está desligado”.

No plano religioso, o bispo assinala “o facto de no ano passado termos estado tantos domingos - 11, no
total, e este ano mais oito - sem eucaristia dominial presencial”.

“Isso foi muito difícil de gerir”, assim como “em determinados momentos", o facto de "a pandemia e o
confinamento não ter permitido às pessoas despedir-se dos entes queridos”, porque “não há palavras
que possam substituir um gesto”.

O bispo não teme efeitos negativos do elevado número - 19 - de domingos sem eucaristia dominical
com a presença de fiéis. D. Manuel Quintas admite que “ainda não temos tempo para avaliar”, mas
refere que “as pessoas estão desejosas de regressar à vida religiosa, à vida espiritual”. Revela ter
recebido “o testemunho de muitos padres sobre pessoas que até aproveitaram este tempo para se
reconciliarem".

“Há muito tempo que não se reconciliavam com o sacramento da confissão e esta pandemia levou-os
um bocadinho a redimensionar a sua vida, os seus princípios e opções.”
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PUBLITURIS

20/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DESTINOS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 3985

REACH: -1

REGIÕES PISCAM O OLHO AO MERCADO ESPANHOL
No início do ano o governo espanhol declarou a Fitur como evento de excepcional
interesse público, num claro sinal ao mundo da forte aposta que Espanha tem no turismo.
Aquela que se esperava ser a primeira grande feira de turismo internacional presencial
no pós-pandemia afinal decorre ainda quando a pandemia está bem presente entre nós,
no entanto com números mais controlados.

 

No início do ano o governo espanhol declarou a Fitur como evento de excepcional interesse público, num
claro sinal ao mundo da forte aposta que Espanha tem no turismo. Aquela que se esperava ser a
primeira grande feira de turismo internacional presencial no pós-pandemia afinal decorre ainda quando a
pandemia está bem presente entre nós, no entanto com números mais controlados.

Além de ser um dos grandes destinos turísticos do mundo, Espanha é também um importante mercado
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emissor, tendo ocupado a 16ª posição mundial de emissor de turistas a nível mundial, tendo gerado 22,8
milhões de viagens em 2019. Espanha posiciona-se também como o primeiro mercado turístico para o
destino Portugal aferido pelo indicador “hóspedes”, com registo de 810,9 mil hóspedes também em
2019. Em 2020, o número de hóspedes espanhóis em Portugal verificou uma quebra de 64,53% devido
à pandemia e às restrições às viagens que se verificaram.

É por isso que Espanha continua a ser um mercado importante para as mais variadas regiões
portuguesas, como tal, estas não podem deixar de marcar presença na principal feira de turismo
espanhola juntamente com o Turismo de Portugal. Apesar dos moldes de participação serem bastante
diferentes das edições anteriores e com elevadas restrições, Portugal vai promover-se de 19 a 23 de
maio na IFEMA, em Madrid, e justificar porque é um destino aconselhável para as férias dos vizinhos
espanhóis.

As sete regiões nacionais vão integrar o stand do Turismo de Portugal na Fitur, onde vão dispor de um
balcão de atendimento e mesas de negócios para as empresas inscritas de cada região, que serão
menos do que a edição de 2020.
Sendo a primeira feira presencial de turismo na Europa a realizar-se depois da pandemia, são poucos os
que arriscam revelar as expectativas para o certame, mas também para o mercado espanhol.

João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, justifica que esta participação neste
período pandémico “ganha particular relevância, pois o expectável é que o ritmo da retoma turística na
região do Algarve seja marcado pelos visitantes do mercado interno alargado, onde se incluem as
regiões transfronteiriças de Espanha, considerando que Portugal se encontra na 4.ª e última fase do
plano de desconfinamento e que o país reabriu as fronteiras terrestres com Espanha no dia 1 de maio.
Perante esta evolução positiva, acreditamos que impacte positivamente a procura pelo destino”.
João Fernandes acredita também que “esta participação presencial ganha particular relevância, uma vez
que quase todas as feiras e ações do setor têm sido canceladas ou o seu formato alterado para o
online”. Neste sentido, o responsável algarvio considera que se trata de “uma oportunidade ímpar para o
Turismo do Algarve dar continuidade à promoção internacional do destino e à captação de turistas de
diferentes origens”, pespetivando que a Fitur seja o evento que vai assinalar “a retoma do setor do
turismo a nível internacional”.

Para a Região do Alentejo, a participação deste ano na Fitur não vai “ser igual aos anos anteriores,
porque as limitações que a organização coloca são imensas”, indica o presidente do Turismo do Alentejo,
Vítor Silva. Habitualmente, o Alentejo contava com uma delegação que integrava mais de 30
empresários, mas este ano, vão estar presentes empresários que são representativos do tecido
empresarial alentejano.
Mas não é por ter uma participação mais reduzida nesta edição, que o Alentejo vai deixar de apostar
“em força” neste mercado. O responsável alentejano explica que “vamos intervir nesse mercado em
força, não só este ano como nos próximos. É um mercado que está aqui ao lado e para nós é
importante”. Com uma quota de 20% do mercado internacional na região, os residentes espanhóis são
um mercado que procura os mais diversos produtos no Alentejo, o que permite que o destino promova
os seus mais variados produtos junto deste, desde as praias, gastronomia e vinhos, turismo de
natureza, entre outros.
Além da presença física no balcão de atendimento, a Associação de Promoção da Madeira complementa
a sua participação de forma virtual com reuniões em formato online junto daquele que é o seu sétimo
mercado emissor.

Ações promocionais
À semelhança do passado, as ações promocionais vão continuar ao longo do ano e em alturas
específicas, com especial destaque para o meio privilegiado durante a pandemia: as plataformas digitais.
No caso do Algarve, João Fernandes indica que Espanha vai voltar “a ser integrado para divulgação da
nova campanha em redes sociais de promoção da região no período de pós-confinamento”. Com o
mote “O Algarve fica-te bem! Sempre.”, a ação de promoção vai ser um claro apelo ao regresso dos
turistas ao destino. Em vigor, vão também estar ativas campanhas com operadores turísticos espanhóis.

Além da participação na Fitur, a Associação de Turismo de Lisboa vai continuar a promover o destino
junto daquele que é o seu segundo maior mercado, concretamente com o produto ‘City & Short breaks’.
As ações promocionais vão passar por parcerias com os media espanhóis, operadores turísticos e, claro,
campanhas digitais.
Por parte da Associação de Promoção da Madeira, este é “um ano de grande aposta no mercado”,
sobretudo porque Espanha passou a ser um dos mercados estratégicos para a promoção do destino
Madeira em 2021. Neste âmbito, a região vai efetuar “um forte investimento em ações de Relações
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Publicas, nomeadamente estamos a fechar um acordo com uma figura publica, que irá trabalhar com a
Madeira num formato de embaixador – iremos divulgar mais detalhes sobre esta parceria durante a
Fitur”. Além de parcerias com o trade, mas também com a companhia aérea Iberia no âmbito do
lançamento da rota Madrid-Funchal, a Madeira vai encetar campanhas com operadores turísticos que
vão realizar os voos charter de Bilbao e Barcelona para o arquipélago português. “Lançaremos
igualmente uma campanha internacional, que incluirá naturalmente o mercado espanhol”.

A Madeira acredita que Espanha “irá reagir muito bem e é de facto uma oportunidade para nos
posicionarmos no mercado e nos diferenciarmos da concorrência, pois a tendência este ano passará por
procura de destinos mais pequenos, próximos e com os quais os visitantes têm ou podem ter uma
conexão mais íntima e onde se sintam bem”.

O Alentejo aguarda a luz verde por parte do Turismo de Portugal para fazer ações mais interventivas
junto dos mercados internacionais, onde se insere o mercado espanhol. O objetivo passa por “uma
intervenção a apelar à vinda” dos turistas internacionais à região. Além de uma promoção conjunta com
o Centro de Portugal e a Extremadura, no âmbito da EuroACE, direcionada para o mercado ibérico e com
base em valores como o Património, a Espiritualidade, Gastronomia e Natureza que será
fundamentalmente online, o Turismo do Alentejo prepara uma campanha focada nos mercados
internacionais. Esta tem a sua comunicação baseada na Luz do Alentejo e vai estar cá fora não apenas
este ano, mas como também nos próximos. “É uma linha de comunicação que tem sempre no final uma
proposta de venda”, indica Vítor Silva.

No caso do Turismo do Centro de Portugal, Marli Monteiro, diretora executiva da Agência Regional de
Promoção do Turismo do Centro, explica que o mercado espanhol tem “uma importância estratégica” e
“absolutamente decisiva para a marca Centro de Portugal”. É por isso que a região mantém, a curto
prazo, campanhas de marketing digital para este mercado, mas que, a partir de setembro e mediante o
progresso do processo de vacinação, prevê retomar “o conjunto de ações calendarizadas para este
mercado, particularmente feiras e workshops”.
Quanto às expectativas acerca da performance deste mercado no Centro de Portugal, Marli Monteiro
considera que vão existir grandes campanhas para dinamizar os mercados internos, o que será também
expectável que aconteça em Espanha. Porém, isso não invalida que com a “existência de um certificado
verde Europeu, e a consistente observação por parte das empresas portuguesas – de todas as fileiras,
de um protocolo de higiene e segurança, reforçado agora pela actualização dos requisitos do selo “Clean
& Safe” efectuada pelo Turismo de Portugal, trarão uma confiança reforçada aos consumidores”. Assim,
a responsável perspetiva que este ano se verifique “uma retoma em crescendo” deste mercado no
Centro de Portugal.

 

Notícia
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https://www.publituris.pt/2021/05/19/regioes-piscam-o-olho-ao-mercado-espanhol/


CORREIO DE LAGOS

20/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ARTIGOS EM

DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Lagos: Praia do Camilo eleita uma das 10 melhores praias de
Portugal pela editora Lonely Planet
A Lonely Planet, uma das maiores editoras de guias de viagens do mundo, elegeu a Praia
do Camilo como uma das 10 melhores praias de Portugal
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Esta praia, escondida entre as rochas douradas, de areias claras e águas límpidas, é um dos grandes
tesouros da costa de Lagos.

«Estamos muito contentes com esta distinção, especialmente com o aproximar do início da época
balnear», afirmou o Município lacobrigense.

Consulte aqui "Top 10" das melhores praias de Portugal segundo o portal Lonely Planet.

Link
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https://bit.ly/2QvclAv
https://correiodelagos.com/artigos-em-destaque/lagos-praia-do-camilo-eleita-uma-das-10-melhores-praias-de-portugal-pela-editora-lonely-planet/


JORNAL DO ALGARVE

20/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • VACINAÇÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

AHP quer prioridade para profissionais do turismo e população
algarvia
A Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) defendeu a vacinação prioritária de
profissionais do turismo e toda a população do Algarve, enquanto principal destino
turístico nacional, cuja economia depende largamente daquela atividade
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JORNAL DO ALGARVE

20/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • CRÓNICA DE FARO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

O Forense João Rodrigues venceu o 47.“ Volta ao Algarve |
Por: João Leal
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JORNAL DO ALGARVE

20/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 840

REACH: -1

Aeroporto de Faro recebeu 5500 britânicos em 17 voos na
segunda-feira
O aeroporto de Faro recebeu na segunda-feira 17 voos com 5.500 passageiros do Reino
Unido, naquele que foi o primeiro dia em que os britânicos estão autorizados a viajar para
Portugal sem terem de fazer quarentena no regresso
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JORNAL DE NEGÓCIOS

20/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

NEGÓCIOS EM REDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4800

REACH: 3700

A importância do turismo
Iniciativa EconomiaAzuI explica que a economia do mar de Portugal depende muito do
setor turístico
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