
PÚBLICO

26/05/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • PÚBLICO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 16700

REACH: 15000

Greves no SEF põem Algarve e Madeira em estado de alerta
Greves no final de Maio e Junho afectam os aeroportos e estão a deixar os dois destinos
à beira de um ataque de nervos
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https://multinews.sapo.pt/wp-content/uploads/2020/11/sef.jpg
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RTP 1

26/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 149631

REACH: -1

Para já, ainda são os portugueses que estão a alavancar o setor
do turismo no Algarve
Para já, ainda são os portugueses que estão a alavancar o setor do turismo no Algarve

Para já, ainda são os portugueses que estão a alavancar o setor do turismo no Algarve
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TVI

26/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 50741

REACH: -1

A greve dos inspetores do SEF convocada para Junho está a
gerar uma onda de críticas no Algarve
A greve dos inspetores do SEF convocada para Junho está a gerar uma onda de críticas
no Algarve

Já a greve dos inspetores do SEF convocada para Junho está a gerar uma onda de críticas no Algarve,
autarcas e região de turismo pedem ao Governo que avance para uma requisição civil a partir do dia um
este protesto poderá afetar quatrocentos voos e oitenta mil passageiros no aeroporto de Faro. A greve
vai acontecer durante quinze dias entre as nove e o meio dia no horário que concentra o maior número
de passageiros para a comunidade Intermunicipal e a região de turismo será cometido um crime de lesa
pátria pelos trabalhadores do SEF que terá consequências no mercado laboral. Esses 15 dias, nós temos
400 voos e cerca de 80.000 movimentos de passageiros e, portanto, aquilo que apelamos ao bom
senso estas pessoas e quero relembrar a luz. São as autoridades juraram defender a pátria, estão a
destruir imensos postos de trabalho.
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CMTV

26/05/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

O certificado digital da COVID-19 vai entrar em vigor já no
próximo dia 1 de Julho
O certificado digital da COVID-19 vai entrar em vigor já no próximo dia 1 de Julho

O certificado digital da COVID-19 vai entrar em vigor já no próximo dia 1 de Julho
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OPÇÃO TURISMO

26/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

Turismo de Portugal lança novos guias de boas práticas
O T urismo de Portugal assinala o Dia Europeu do Mar, que se celebrou ontem (20), com o
lançamento de um conjunto de ferramentas e guias de boas práticas, dirigidos às
empresas do setor, desenvolvidos no âmbito do projeto “T urismo Sustentável: um melhor
futuro para [com] todos”, integrado no Plano Turismo + Sustentável 20-23.

O Turismo de Portugal assinala o Dia Europeu do Mar, que se celebrou ontem (20), com o lançamento
de um conjunto de ferramentas e guias de boas práticas, dirigidos às empresas do setor, desenvolvidos
no âmbito do projeto “Turismo Sustentável: um melhor futuro para [com] todos”, integrado no Plano
Turismo + Sustentável 20-23.

O objectivo é incrementar as competências dos profissionais do setor no que diz respeito à
sustentabilidade da actividade, alavancar iniciativas já existentes, dar visibilidade a boas práticas e inspirar
todos a fazer mais e melhor na construção de um destino turístico cada vez mais sustentável.

O projecto, financiado com 200 mil euros pelo Fundo Ambiental, aborda diferentes temas que incluem as
Boas Práticas para uma Restauração Circular e Sustentável; Boas Práticas para uma Economia Circular
no Alojamento Turístico; Neutralidade Carbónica nos Empreendimentos Turísticos; Construção
Sustentável em Empreendimentos Turísticos; Plásticos de Uso Único no Setor do Turismo; e, Eficiência
Hídrica nos Campos de Golfe em Portugal.

Os conteúdos resultam de parcerias com a AHRESP, Universidade NOVA, Travel Without Plastic,
Federação Portuguesa de Golfe e Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG), e estão disponíveis no
Portal Business do Turismo de Portugal.

Alinhado com o propósito maior da campanha “For a better Planet, a better Tourism”, o Turismo de
Portugal pretende capacitar o sector para uma trajectória que se quer mais sustentável e apoiar as
empresas nesta transição para um Planeta melhor, capaz de assegurar às gerações seguintes o usufruto
dos activos que hoje nos distinguem como destino turístico e, simultaneamente, concorrer para o
reforço da competitividade das empresas turísticas.
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OPÇÃO TURISMO

26/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

CE espera que turismo volte a ser alavanca da economia
portuguesa
A Comissão Europeia (CE) espera que a reabertura do turismo em Portugal permita
ajudar à recuperação gradual da economia do país, dado este ter sido dos sectores mais
afectados pela pandemia da Covid-19.

A Comissão Europeia (CE) espera que a reabertura do turismo em Portugal permita ajudar à
recuperação gradual da economia do país, dado este ter sido dos sectores mais afectados pela pandemia
da Covid-19.

– No que diz respeito ao turismo em Portugal, vemos já que este sector começa gradualmente a reabrir
e que os turistas começam a chegar de novo, pelo que se pode esperar que também contribua para a
recuperação da economia portuguesa, disse o vice-presidente executivo da Comissão Europeia Valdis
Dombrovskis, falando aos jornalistas no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, no final de uma reunião
informal dos ministros europeus das Finanças (Ecofin) numa altura em que Portugal assume a
presidência do Conselho da União Europeia.

Ainda assim, há outros Estados-membros da UE cujo peso do turismo na economia é maior do que em
Portugal, ressalvou Valdis Dombrovskis, assinalando que, além deste, houve outros sectores também
fortemente afectados, como dos eventos culturais e de entretenimento e dos transportes,
especialmente da aviação, em Portugal e não só.

Desde o dia 17 de Maio que os passageiros de voos originários dos países que integram a União
Europeia, bem como os associados ao Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e
Reino Unido, que apresentem uma taxa de incidência de infecção por SARS-CoV-2 inferior a 500 casos
por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, podem realizar todo o tipo de viagens para Portugal,
incluindo viagens não essenciais (como para turismo).

Como condição, os passageiros têm obrigatoriamente de apresentar um comprovativo de resultado
negativo de teste laboratorial (RT-PCR) de rastreio ao vírus SARS-CoV-2, realizado nas 72 horas
anteriores ao momento do embarque.

Nestas declarações aos jornalistas, Valdis Dombrovskis abordou também o Plano de Recuperação e
Resiliência de Portugal, submetido à Comissão Europeia em meados de Abril e prevendo um total de 16,6
mil milhões de euros (dos quais 13,9 mil milhões de euros dizem respeito a subvenções a fundo
perdido), realçando que a sua concretização facilitará, de facto, o crescimento económico sustentável
em Portugal.

Na sexta-feira, refira-se, os embaixadores junto da União Europeia deram apoio unânime ao acordo
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alcançado na quinta-feira sobre o certificado digital covid-19, que visa facilitar a livre circulação no espaço
comunitário desde o Verão, faltando o aval final do Parlamento e Conselho para este livre-trânsito
comprovativo da testagem, recuperação ou vacinação entrar em vigor.
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O TURISMO

26/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2480

REACH: -1

João Fernandes aborda a retoma do turismo no Algarve, e as
reservas existentes (em vídeo)
O presidente da Associação de Promoção do T urismo do Algarve falou, em exclusivo a O
Turismo.PT, sobre o regresso dos ingleses e as perspectivas para o Verão, na região
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Durante a 41ª Feira Internacional de Turismo (FITUR), que se realizou de 19 a 23 de Maio em Madrid,
João Fernandes mostrou o seu contentamento pela retoma da actividade turística no Algarve.

O dirigente abordou ainda um dos temas que a anterior Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes
Godinho, começou a criar: Portugal como um destino LGBT.

Link Vídeo
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https://vimeo.com/554953836


DIÁRIO ONLINE

26/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Agentes de viagens portugueses e espanhóis visitam Algarve
A Região de T urismo do Algarve (RT A) aprofundou a parceria com a central de reservas
hoteleiras espanhola T OUR10, ao apoiar a realização de uma visita de familiarização com
cerca de meia centena de agentes de viagens.
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A Região de Turismo do Algarve (RTA) aprofundou a parceria com a central de reservas hoteleiras
espanhola TOUR10, ao apoiar a realização de uma visita de familiarização com cerca de meia centena de
agentes de viagens.

Durante quatro dias, de 1 a 4 de junho, a iniciativa vai dar a conhecer a oferta turística do destino a um
grupo de cerca de 50 agentes de viagem de Portugal, maioritariamente de agências do norte do país, e
de Espanha.

 

Neste contexto, a RTA proporcionará aos agentes de viagens uma apresentação do destino, a bordo de
uma embarcação turístico-marítima, durante um cruzeiro pela costa algarvia com almoço na praia, um
passeio de que, certamente, não irão esquecer-se no momento de recomendar a região.

A TOUR10 pretende ser “uma referência no mercado português” em 2021 e conta aumentar a atividade
na região algarvia, tanto ao nível da contratação hoteleira como da realização de parcerias com outros
"players" locais.

No ano passado, o Algarve foi mesmo uma das principais apostas do operador, que em parceria com
a RTA realizou uma ação de formação online que contou com a participação de mais de 500 agentes de
viagem dos dois países.

 

https://regiao-sul.pt/2021/05/26/economia/agentes-de-viagens-portugueses-e-espanhois-visitam-
algarve/540443
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https://regiao-sul.pt/tag/rta


FUGAS

26/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4065

REACH: -1

Monchique faz-se aos caminhos das águas e estreia Festival de
Caminhadas
A serra de Monchique está prestes a fazer-se ao caminho: de 10 a 13 de Junho, é tempo
de redescobrir um território repleto de maravilhas naturais, mas também
frequentemente atacado pelos incêndios, e, também por isso, a penar a desertificação.
Para

Das Caldas de Monchique à Picota, pela Rota dos Moinhos, pelo Cerro de Alferce ou as Cascatas de
Monchique (e atenção à Cascata de Cristal), às voltas da Fóia e do Petrol, pela Bica Boa e pelas árvores
monumentais, caminhadas ao raiar do sol e nocturnas... É ao gosto do caminhante. Sob o signo da
água, basta juntar a estas caminhadas alguns workshops com bons ensinamentos, banhos de floresta e
ioga, espectáculos de rua, boas comidas, boas gentes e boas paisagens. Bate-se bem e está servido o
1.º Festival de Caminhadas de Monchique, marcado para Junho.

"A água corre nas veias da serra de Monchique. Aqui, na montanha sagrada, água é também alimento
para a vida do homem e deste ecossistema tão especial.” É este o mote do evento, que se realiza de 10
a 13 de Junho. Numa serra célebre pelas suas águas (e Caldas), tantas vezes atacada por incêndios
devastadores, foi este o elemento escolhido para mostrar que, por aqui, há muito e bom caminho para
andar.

No interior do Algarve, o festival quer ser “uma lufada de ar fresco para arrancar com a programação a
nível local”, passando a integrar-se no calendário anual do AWS - Algarve Walking Season, uma rede de
festivais de caminhadas no Algarve com eventos ao longo do ano: Festival de Caminhadas de Alcoutim,
o Walking Festival Ameixial — anualmente na Primavera — e o Barão de S. João Walk & Art Fest (Lagos;
confirmado para o próximo Novembro).

Como exemplos das caminhadas no menu, temos logo a iniciática Caminho das Caldas – Picota: são
18km, cerca de 5h30 previstas, a subir e a descer até chegar a altaneiras vistas de tirar o fôlego (as
caldas estão a pouco mais de 200m de altitude na encosta sul da serra da Picota, que por sua vez atinge
os 774 m de altitude).
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Há várias caminhadas mais curtas, como a Rota dos Moinhos (10km), que começa no centro de
Monchique e vai pela “densa vegetação da serra”, passando por plátano centenário e velhos moinhos,
até à ribeira de Seixe (a que irá desaguar na praia de Odeceixe, concelho de Aljezur). Esta caminhada
esgotou, entretanto, como algumas das mais chamativas anunciadas pela autarquia. São efeitos da
pandemia: “número mínimo de participantes: 5; número máximo de participantes:15”.

Entre as muitas disponíveis (e a receber inscrições à altura de publicação deste artigo), encontra-se o
Percurso pelas Árvores Monumentais (15km), por entre “sobreiros, castanheiros, eucaliptos e algumas
árvores centenárias como plátanos e araucárias”.

Noutras actividades, podia ainda escolher-se entre vários workshops (entre estes, Caminhada com
bastões, Preparação física para caminhadas, Material para caminhadas), ou uma eco-oficina: Feltragem
com lã natural.

Já no dia 12 de Junho, há A Fonte, um “espectáculo multidisciplinar, onde através de diferentes técnicas
de teatro de marionetas, máscara e teatro físico” se aborda "a história da vida do planeta com
intensidade e humor”. Será no Parque Urbano (anfiteatro à beira da ribeira), com entrada gratuita.

Em cada dia, o programa integra as propostas de caminhadas, mas também eventos e lazer. Todas as
actividades "requerem inscrição prévia obrigatória até ao dia 2 de Junho” — infos@cm-monchique.pt ou
282 910 200 / 205. No caso das actividades que são pagas, as inscrições devem ser feitas directamente
ao organizador das mesmas. Todas as informações estão disponíveis no micro site dedicado ao Festival
de Caminhadas de Monchique.

Promovido pela autarquia local, faz também parte do Projecto Revitalizar Monchique - Turismo como
catalisador, financiado pelo Turismo de Portugal, contando com o apoio da Região de Turismo do
Algarve, Associação de Turismo do Algarve e Associação Almargem.
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SUL INFORMAÇÃO

26/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Fórum discute potencial turístico do Fórum da Eurocidade do
Guadiana
Os diferentes painéis de trabalho e mesas redondas irão analisar o papel dos fundos
europeus no desenvolvimento do turismo transfronteiriço
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O Fórum de Turismo da Eurocidade do Guadiana decorre esta quarta-feira, 26 de Maio, com o
objetivo de discutir o potencial turístico da fronteira. 

A iniciativa, que decorrerá presencialmente em Vila Real de Santo António, mas poderá ser acompanhada
em direto através do Facebook e do canal YouTube do projeto  EuroGuadiana, contará ainda com a
presença de representantes das autarquias locais, do Patronato de Turismo de Huelva, da Região de
Turismo do Algarve e da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças.

As contribuições dos participantes no fórum serão somadas às que serão obtidas em breve nos
encontros com agentes turísticos do território e que farão parte do material de estudo que as
universidades de Huelva e do Algarve utilizarão para definir o Plano Estratégico de Turismo da Eurocidade.

Durante o fórum, serão também apresentadas algumas das ações em que o Agrupamento Europeu de
Cooperação Territorial Eurocidade do Guadiana está a trabalhar no domínio do turismo, incluindo a
realização de uma oferta cultural conjunta denominada “Território Museu” e a criação do primeiro destino
turístico transfronteiriço na raia.

Os diferentes painéis de trabalho e mesas redondas irão analisar o papel dos fundos europeus no
desenvolvimento do turismo transfronteiriço, com especial destaque para as ações realizadas na
Eurocidade do Guadiana. Também serão conhecidas outras experiências de turismo fluvial, com a
participação dos responsáveis pelos principais projetos turísticos desenvolvidos no entorno dos rios
Douro e Minho.

O fórum encerrará com uma mesa redonda, moderada pelo professor Adão Flores da Universidade do
Algarve, com a participação de Vitor Neto, presidente da Associação Empresarial da Região do Algarve,
de Fátima Catarina, vice-presidente da Região de Turismo do Algarve, de Daniel Navarro, coordenador do
Patronato de Turismo de Huelva, de Rafael Barba, secretário-geral do Círculo Empresarial de Turismo de
Huelva, e Pablo Rivera, secretário-geral da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças.

Estas ações turísticas integram o plano conjunto de promoção turística das cidades de Ayamonte, Castro
Marim e Vila Real de Santo António, que se insere no projeto EuroGuadiana 2020, cofinanciado pela
União Europeia através do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha Portugal – Interreg VA.
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https://www.facebook.com/euroguadiana


https://www.sulinformacao.pt/2021/05/forum-discute-potencial-turistico-do-forum-da-eurocidade-do-
guadiana/
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SÁBADO

26/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5120

REACH: 59592

IVAucher vai dar descontos máximos de 50% no turismo
No âmbito do programa para apoiar a restauração, o alojamento e a cultura, o Estado vai
suportar descontos de até 50% em compras nestes setores. O  consórcio liderado pela
Pagaqui, que irá operacionalizar o IVAucher, recebe o máximo que tinha sido autorizado
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O IVAucher vai dar descontos máximos de 50% nas compras feitas no setor do turismo. O limite está
definido no contrato assinado entre o Estado e o consórcio liderado pela Pagaqui, que irá operacionalizar
o programa.

Criado no Orçamento do Estado para 2021 e com data de lançamento a 1 de junho, o IVAucher
permitirá acumular o IVA pago na restauração, alojamento e cultura e descontar o mesmo valor em
novas compras nestes setores. Os detalhes do programa, apresentados pelo secretário de Estado dos
Assuntos Fiscais nos próximos dias, ainda não são todos conhecidos.

Alguns, contudo, já tinham sido tornados públicos. Em declarações à Lusa no final de 2020, António
Mendonça Mendes esclareceu que os contribuintes terão 12 semanas para acumular o IVA e outras 12
semanas para descontar o valor acumulado. Na mesma altura, o secretário de Estado adiantou que os
descontos concedidos em novas compras deveriam rondar os 50%. O contrato agora assinado define,
porém, que esse é mesmo o limite.

Segundo o contrato disponível no portal Base, os consumidores podem aderir ao IVAucher associando o
NIF a um cartão de pagamento. A Autoridade Tributária apura o montante do benefício a atribuir a cada
contribuinte, com base nas faturas emitidas, e comunica esse montante à Pagaqui, que gere a conta-
corrente de benefícios dos consumidores. Por fim, os benefícios podem ser utilizados.

“Aquando dos pagamentos com cartão de pagamento, o segundo outorgante verifica a elegibilidade do
CAE do comerciante para utilização do benefício e verifica se o consumidor tem saldo positivo na sua
conta de benefícios, sendo que – caso se verifiquem aquelas duas condições – até 50% do pagamento é
suportado pelo Estado (...) e o remanescente é pago através do cartão de pagamento utilizado pelo
consumidor, não sendo suportado pelo Estado qualquer pagamento caso seja recusado o pagamento do
remanescente através do cartão de pagamento”, indica o contrato.

Pagaqui ganha valor máximo
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O consórcio escolhido para operacionalizar o programa, formado pela Pagaqui e a Borgun JF, recebeu o
valor máximo definido pelo Governo para adquirir este serviço, de 5,6 milhões de euros.

“Pela prestação dos serviços objeto do contrato a celebrar, é devido ao segundo outorgante o valor
resultante da exclusiva aplicação dos preços unitários apresentados na proposta (...), até perfazer o
montante global máximo de 5.623.560 euros, acrescido de IVA”, refere o contrato.

Segundo adiantou esta terça-feira o Eco, que cita a análise da Unidade Técnica de Apoio Orçamental
(UTAO) à execução orçamental do primeiro trimestre, este valor já está a ser utilizado. Nesse período, 7
milhões de euros (em linha com os 5,6 milhões acrescidos de IVA) foram usados no âmbito do IVAucher,
montante que o Ministério das Finanças justifica com “custos de implementação”. Este valor é deduzido
da dotação total de 200 milhões do IVAucher, pelo que sobram 193 milhões para devolver aos
consumidores.
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MAGAZINE
IMOBILIÁRIO

26/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4460

REACH: -1

Evento híbrido analisa Turismo no Algarve – Magazine Imobiliário
É já amanhã que a Guestcentric e a Small Portuguese Hotels vão realizar um encontro no
Algarve para apresentar e discutir com os hoteleiros algarvios os dados e as conclusões
dos relatórios Hotelier PULSE, sobre o negócio e os hotéis da região do Algarve.A
Organização Mundial do T urismo (OMT ) e o Google estabeleceram um acordo e
anunciaram que vão empreender cursos de formação para organizações de gestão de
destinos. Para o efeito será utilizado um programa de formação desenvolvido pelo
gigante tecnológico.Depois de um ano diferente e cansativo

É já amanhã que a Guestcentric e a Small Portuguese Hotels vão realizar um encontro no Algarve para
apresentar e discutir com os hoteleiros algarvios os dados e as conclusões dos relatórios Hotelier PULSE,
sobre o negócio e os hotéis da região do Algarve.

A Guestcentric e a Small Portuguese Hotels reúnem-se para o primeiro evento híbrido no Algarve, o “THE
HOTELIER PULSE REPORT | LIVE ALGARVE”, um encontro com alguns dos maiores players do sector do
turismo algarvio, para discutir o negócio do sector nesta região e apresentar os dados e conclusões, ao
vivo, no auditório do hotel NAU São Rafael, em Albufeira.

No âmbito do sector do turismo no Algarve, este evento será focado nas pequenas unidades da região,
permitindo, em tempo real, que os participantes possam responder às perguntas do Pulse, sob a visão
do seu hotel, bem como criar debate em torno das respostas e conclusões com os representantes dos
hotéis presentes no painel do evento.

O evento terá início às 15h00, com uma sessão de boas-vindas apresentada pela Guestcentric, seguida
da apresentação do “THE HOTELIER PULSE REPORT | LIVE ALGARVE”, ao qual todos os participantes vão
poder assistir. Neste evento vão ainda ser discutidos temas como o impacto e benefícios da Guestcentric
e da Small Portuguese Hotels nos hotéis algarvios, bem como a forma como se adaptam aos desafios
do mercado desta região.

O painel vai contar com a presença dos representantes da Guestcentric, Small Portuguese Hotels e Great
Hotels of the World – Pedro Colaço, CEO, Filipa Campos, director of Sales, João Silva, Sales director e
Rita Alves Machado, VP Sales & Marketing – Mário Ferreira, CEO NAU Hotels & Resorts, Mónica Ribeiro,
directora de Vendas Memmo Hotels, João Soares, director-geral Dom José Beach Hotel, e ainda Lino
Martins, director Comercial AP Hotels & Resorts.
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As inscrições para a presença – física ou online – neste evento ainda se encontram disponíveis neste link.

A Organização Mundial do Turismo (OMT) e o Google estabeleceram um acordo e anunciaram que vão
empreender cursos de formação para organizações de gestão de destinos. Para o efeito será utilizado
um programa de formação desenvolvido pelo gigante tecnológico.

Depois de um ano diferente e cansativo, o Onyria Quinta da Marinha Hotel propõe um retiro dedicado à
mente e corpo, de 28 a 30 de Maio. O desafio é alcançar uma conexão profunda com uma vida mais
consciente e feliz.

“We Call It Alentejo”, lançado no mercado internacional pela Agência Regional de Promoção Turística no
verão do ano passado, e “Caminhos de Santiago Alentejo e Ribatejo”, da responsabilidade da Entidade
Regional de Turismo, são os dois filmes promocionais que conquistaram o Top 3 na categoria “Destinos”
do concurso Fitur Travel Video Competition, realizado ontem no âmbito da feira que decorre em Madrid,
Espanha.
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Super Bock Group procura ideias para a sustentabilidade dos
hotéis e restaurantes
Arranca hoje a segunda edição do T omorrow T ourism Leaders – Super Edition,
competição promovida pelo Fórum T urismo e o Super Bock Group, com o apoio do
T urismo de Portugal. Desta vez, o desafio passa por encontrar ideias para o futuro e a
sustentabilidade da restauração e da hotelaria, e que apoiem a retoma do Turismo.
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Arranca hoje a segunda edição do Tomorrow Tourism Leaders – Super Edition, competição promovida
pelo Fórum Turismo e o Super Bock Group, com o apoio do Turismo de Portugal. Desta vez, o desafio
passa por encontrar ideias para o futuro e a sustentabilidade da restauração e da hotelaria, e que apoiem
a retoma do Turismo.

As candidaturas devem ser submetidas até 27 de Junho, no site oficial, sendo que, nesta fase de pré-
selecção, os interessados (que devem ter mais de 16 anos) devem explicar, até 500 caracteres, qual a
inovação que propõem para a restauração ou hotelaria em Portugal. De acordo com a organização, as
ideias apresentadas devem «gerar respostas para os estabelecimentos comerciais, nos diferentes
segmentos da restauração e da hotelaria, se desenvolverem do ponto de vista ambiental, social e
económico. A identificação de oportunidades (ideias) deve materializar-se em boas práticas em áreas
como o desperdício alimentar, reciclagem, transformação digital ou capacitação de recursos humanos.»

 

Após a selecção das melhores ideias, terá início a fase de desenvolvimento da proposta, de 5 a 23 de
Julho, de onde sairá o grupo de finalistas. A final está marcada para 9 e 10 de Setembro, sendo que o
vencedor da competição receberá um prémio de 5.000 euros e terá acesso a sessões de mentoria para
apoiar a implementação do seu projecto.

Nas várias fases da competição, o processo de selecção será feito por um júri composto por
representantes do Super Bock Group, Fórum Turismo, Turismo de Portugal e Nest – Centro de Inovação
do Turismo, com o apoio dos parceiros mentores da iniciativa, nomeadamente a AHRESP – Associação
da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal e a Sociedade Ponto Verde.

Recorde-se que a primeira edição do concurso Tomorrow Tourism Leaders – Super Edition premiou
o Banana Gampling, um novo conceito de complexo turístico sustentável, pensado para reaproveitar o
desperdício das bananeiras da Madeira.
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O primeiro-ministro rejeita uma ligação entre a abertura ao
turismo estrangeiro e o aumento do número de casos de infeção
por COVID-19
António Costa anunciou que o nosso país vai começar esta semana os testes técnicos do
certificado digital COVID-19 para garantir que tudo estará pronto, em toda a União
Europeia no dia 1 de Julho

O primeiro-ministro rejeita uma ligação entre a abertura ao turismo estrangeiro e o aumento do número
de casos de infeção por COVID-19 em Portugal no final do Conselho Europeu, António Costa anunciou
que o nosso país vai começar esta semana os testes técnicos do certificado digital COVID-19 para
garantir que tudo estará pronto, em toda a União Europeia no dia 1 de Julho. O Conselho Europeu deu
aprovação final a entrada em vigor do certificado digital COVID-19 e Portugal está pronto para iniciar os
testes da plataforma garantindo que tudo estará a funcionar a 1 de Julho. Vamos entrar em fase de
testes no final desta desta semana e, portanto, o mês de Junho vai ser sobretudo um mês para testes
destas aplicações e verificação de que tudo possa funcionar correta corretamente, mas vai haver agora
um trabalho que é a necessidade de ajustar a essência do certificado de ver as recomendações do
Conselho, quer sobre viagens no interior da União Europeia quer também a lista final relativamente aos
países exteriores à União Europeia. O primeiro-ministro continua a recomendar prudência como uma
arma fundamental no combate à pandemia, mas rejeita que a abertura ao turismo estrangeiro ou os
festejos dos adeptos de futebol sejam as causas fundamentais de um aumento do número de casos.
Ainda assim, as variáveis da matriz de risco vão ser reavaliadas para se adequarem a uma nova
realidade. Nós solicitámos à equipa técnica que nos apoiou que a preparar-se para final de Maio. Uma
reavaliação da matriz de risco, tendo em conta que, entretanto, houve uma alteração significativa que é
o avanço do processo de vacinação agora, os casos têm sido muito associados. . Mais. Celebrações
familiares ou , determinadas, digamos, condições habitacionais do que propriamente aos . turistas. Aos
turistas britânicos essa relação não tem sido tão cedo. O processo de vacinação também parece ter
encarreirar na Europa e até ao final de Setembro, a Comissão Europeia espera ter recebido 1 mil milhões
de doses de vacinas suficientes para imunizar toda a população elegível, um reforço de que Portugal
também vai beneficiar. O reforço da vacinação vai-nos permitir fazer 2 coisas por um lado, preparar o
alargamento do universo de vacinação. A população menor e, por outro lado, prevenir a necessidade da
existência de uma eventual terceira dose. E ainda reforçar a participação no mecanismo de apoio à
vacinação de países mais pobres que até ao final do ano deverá receber mais 100 milhões de doses com
origem na União Europeia. Rui Silva, Duarte Valente, RTP, Bruxelas.
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Dom Pedro Marina reabre já em junho e lança campanha
Esta campanha é válida para estadas entre o período de 8 de junho 30 de outubro de
2021.

DOM PEDRO MARINA REABRE JÁ EM
JUNHO E LANÇA CAMPANHA
Por Publituris a 26 de Maio de 2021 as 10:00

 

 

O  Dom Pedro Marina reabre as portas no dia 8 de junho, com uma campanha  de oferta de estada com
pequeno-almoço e jantar em quatro restaurantes de Vilamoura.

 

A pensar feriados de junho, na praia e nos dias quentes de verão que se avizinham, a unidade lança
um Flash Sale até dia 30 de maio com 20% de desconto, que acumula com o desconto 15% do cartão
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Dom Pedro Club Card.

 

Esta oferta também é válida para as 38 suites , um produto único em Vilamoura, que podem ter um ou
dois quartos. Esta campanha é válida para estadas entre o período de 8 de junho 30 de outubro de
2021.

 

Recorde-se que o grupo Dom Pedro Hotels & Golf Collection conta, no Algarve, com três hotéis em
Vilamoura, e um em Lago
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Algarve contesta pré-aviso de greve do SEF
A Comunidade Intermunicipal do Algarve e a Região de T urismo do Algarve querem que o
Governo decrete requisição civil para contrariar a greve de trabalhadores do SEF
marcada para entre 01 e 15 de Junho. 400 voos em risco com com 80 mil passageiros.

A Comunidade Intermunicipal do Algarve e a Região de Turismo do Algarve querem que o Governo
decrete requisição civil para contrariar a greve de trabalhadores do SEF marcada para entre 01 e 15 de
Junho. 400 voos em risco com com 80 mil passageiros.

– Estamos a falar de 37 a 40 funcionários que põem em causa a vida de 400 mil, disse à Lusa o
presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), referindo-se ao pré-aviso de greve do
Sindicato dos Inspectores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF), referente aos funcionários
da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no período das 09h00
às 12h00 da manhã entre os dias 01 e 15 do próximo mês.

Para António Pina, caso a situação não fique resolvida até ao final da semana, a AMAL e a Região de
Turismo do Algarve (RTA) vão solicitar ao Governo que accione a requisição civil para que quem tenha
viagens programadas saiba disso com alguma antecedência e não seja com 24 horas ou viva na
ansiedade.

– Não é aceitável e quase um crime de lesa-pátria, no estado em que está a economia do Algarve, que
depende do turismo, que uma estrutura policial que jurou defender a pátria, faça, por questões que até
podemos compreender, mas completamente desadequadas na forma e contexto, uma greve de 15 dias
das 09h00 às 12h00 e atrapalhar a vinda de 400 aeronaves e 80 mil pessoas, realçou.

Tanto o presidente da AMAL, como o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, estão
preocupados com esteve aviso prévio de greve.

Assim, exortamos o sindicato a ponderar as consequências gravosas desta posição, atendendo ao
impacto que terá na actividade turística do principal destino nacional e no emprego de muitos residentes
na região do Algarve, fundamentam António Miguel Pina e João Fernandes.

-Não está em causa o legítimo direito constitucional à greve dos trabalhadores do SEF. O que está em
causa é o direito ao trabalho de muitos residentes no Algarve e o retomar da actividade motora da
economia regional, num período sensível em que o país dispõe de uma vantagem competitiva face aos
destinos turísticos concorrentes. Não podemos desaproveitar esta vantagem após um longo período
sem actividade com forte impacto nas empresas e nas famílias algarvias, prosseguem.
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– Sendo a primeira quinzena de Junho um período fulcral, que antecede o pico da procura turística de
Julho e Agosto na região, este pré-aviso de greve poderá manchar a imagem internacional do destino e
marcar negativamente a operação turística de todo o Verão, justificam os dois responsáveis, para
recordar que o grande impacto da pandemia da Covid-19 foi sobretudo por falta de procura externa, que
tem como principal porta de entrada na região o Aeroporto Internacional de Faro, estrutura também ela
muito impactada do ponto de vista do emprego nas diferentes empresas que ali operam.

30/39



SAPO

26/05/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • MULTINEWS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4885

REACH: 34000

Turismo do Algarve e Madeira em alerta devido a greves do SEF
As greves já convocadas para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) pelo Sindicato
dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF) para as próximas cinco
semanas, estão a preocupar o setor do turismo, com as regiões do Algarve e da Madeira
a ponderar já uma requisição civil, avança o ‘Público’.

As greves já convocadas para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) pelo Sindicato dos Inspetores
de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF) para as próximas cinco semanas, estão a preocupar o
setor do turismo, com as regiões do Algarve e da Madeira a ponderar já uma requisição civil, avança o
‘Público’.
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Os pré-avisos de greve podem ter impacto nos serviços já a partir do próximo dia 31 de maio, segunda-
feira, na Madeira, seguindo-se depois, um período contínuo em Lisboa e Faro (das 5h às 9h no aeroporto
da capital e das 9h às 12h no aeroporto algarvio).

Para além do pré-aviso de Maio, a Madeira tem ainda outros para os dias intercalados de 7,14, 21 e 28
de Junho, (todas as segundas-feiras do mês).

“A ANA Aeroportos de Portugal não comenta os motivos da greve dos inspetores do SEF, mas não pode
deixar de lamentar o impacto potencial dessa ação sobre a retoma da atividade turística, num momento
tão crucial para a recuperação de muitas empresas do sector”, pode ler-se numa resposta enviada ao
jornal.

A empresa refere ainda que “acompanhará a situação de forma a proporcionar a melhor segurança
sanitária e conforto possíveis aos passageiros, nas difíceis circunstâncias expectáveis”.

Na Madeira, governo regional, restauração e hoteleiros estão preocupados com a greve anunciada dos
trabalhadores do SEF. “Existe uma grande preocupação da nossa parte e muito receio face ao efeito
devastador que esta greve do SEF vai produzir, contrariando o enorme esforço que está a ser feito para
a recuperação económica”, afirma o secretário regional do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, citado pelo
‘Público’.

Também a hotelaria pede uma intervenção governamental para que a “janela de oportunidade” que se
abriu para o turismo não seja perdida. “Penso que sim, que, em não havendo um consenso, o Governo
deve avançar para a requisição civil”, indica o responsável pela área do Turismo da Associação Comercial
e Industrial do Funchal (ACIF), António Jardim Fernandes, ao ‘Público’.

“Nós temos aqui, com a entrada de Portugal no corredor verde britânico, uma enorme oportunidade
para o rearranque do sector, e esta greve tem um timing terrível, que pode hipotecar esse processo”,
refere.

Por sua vez, o presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, apela a que exista
“bom senso” para evitar a “requisição civil, em último caso”.

“A greve é um direito constitucional, mas o direito ao trabalho é também um direito. No nosso entender,
[a greve] põe em causa o especial interesse público” de uma região, afirmou ao ‘Público’.

O responsável sublinha que “ganhámos uma vantagem competitiva em relação aos mercados
concorrentes, não vamos degradá-la”, disse apelando ao “bom senso e ponderação” dos inspetores de
carreira do SEF.

https://multinews.sapo.pt/noticias/turismo-do-algarve-e-madeira-em-alerta-devido-a-greves-do-sef/
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Greves no SEF colocam em risco turismo do Algarve e Madeira.
Sindicato responsabiliza Cabrita
As paralisações convocadas para o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) pelo
Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF) para as
próximas cinco semanas estão a preocupar o setor do turismo.

 

 

Por sua vez, a Confederação do Turismo de Portugal (CTP) considera a greve “inaceitável”. “Num
momento em que a atividade turística está a iniciar a retoma, após um ano bastante difícil resultado da
pandemia, esta greve, a ser realizada, irá prejudicar seriamente o Turismo”, afirma a confederação
patronal liderada por Francisco Calheiros.

Madeira
Com os pré-avisos, o setor turístico já começa a fazer contas a vida e percebe que o verão pode estar
em causa.

Na Madeira, governo regional, restauração e hoteleiros olham com apreensão para a greve anunciada
dos trabalhadores do SEF.

A paralisação, de três horas em cada um dos cinco dias anunciados (todos a uma segunda-feira entre as
9 e 12 horas) – 31 de Maio e 7, 14, 21 e 28 de junho -, surge numa altura em que ao arquipélago
começam a regressar os voos com turistas, principalmente do Reino Unido.

A retoma do turismo na Madeira tem sido progressiva, mas o suficiente para ajudar quem trabalha num
sector que é o motor económico da região.

Neste sentido, a hotelaria pede uma intervenção governamental para que a “janela de oportunidade” que
se abriu para o turismo não seja perdida.

Algarve
A paralisação dos funcionários do SEF, decretada pelo SIIFF, referente aos funcionários da carreira de
investigação e fiscalização do SEF, está prevista para o horário entre as 9 e as 12 horas da manhã entre
1 e 15 de junho, no aeroporto de Faro.

Nesse período, a RTA diz que estão previstos 400 voos, correspondendo a 80 mil movimentos de
passageiros.

O presidente da Região de Turismo do Algarve (RTA), João Fernandes, pede “bom senso” para evitar a
“requisição civil, em último caso”

“Ganhámos uma vantagem competitiva em relação aos mercados concorrentes, não vamos degradá-
la”, apelou, voltando a pedir “bom senso e ponderação” aos inspetores de carreira do SEF, tendo em
contacto o “impacto da greve” na atividade turística do principal destino nacional e na criação de postos
de trabalho.

Porto
No Aeroporto Sá Carneiro, os dias de maior impacto da paralisação prevista pelo sindicato são 5,12,19 e
26 de junho – ou seja, todos os sábados do próximo mês.
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Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto (ACP) considera a convocatória de uma
greve, por parte do sindicato de inspetores, no SEF, “de tal maneira escandaloso, irresponsável e sem
sentido” que começa por dizer que até tem dificuldade em comentar as dificuldades que se adivinham.

“É egoísmo de uns contra a miséria de outros. Porque é de miséria que estamos a falar quando falamos
do sector do turismo que no último ano perdeu cerca de 80% das suas receitas”, reitera.

Sindicato diz que greves é “última opção”
O Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteira do SEF esclareceu que o ciclo de
greves no verão “é a última opção” e que qualquer prejuízo deve ser “exclusivamente assacado” ao
ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.

“O recurso à greve, bem o sabemos, não pode ser gratuito ou leviano. É, pois, com enorme sentido da
responsabilidade que o exercício de tal direito acarreta que queremos esclarecer que a greve convocada
é a nossa última opção, e que os profissionais do SEF não podem ser responsabilizados pelos prejuízos
que tal ação possa causar. Tal responsabilidade deve ser exclusivamente assacada ao ministro da
Administração Interna e ao Governo que o sustenta”, escreve o sindicato numa carta aberta para
explicar os motivos do ciclo de greves.

Em causa está a reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras anunciada pelo Governo, mas
que, segundo o SIIFF, ainda não chegou qualquer proposta ao sindicato passados cinco meses.

Para o sindicato, o Governo está a remeter os profissionais do SEF a “um estatuto de meros
observadores” e “vítimas de uma clara desinformação” acerca deste serviço.

“A recusa do diálogo e a opacidade que reveste este processo tem sido a estratégia escolhida pelo
Governo, o que muito diz sobre a sua motivação, preferindo ocultar, desinformar e faltar à verdade a
negociar um modelo com quem cumpre diariamente a sua missão, recusando-se a submetê-lo inclusive
ao crivo da Assembleia da Republica”, sublinha.

O SIIFF sustenta que os inspetores do SEF “recusam caminhar de forma ordeira para a sua vala
comum”, considerando que a motivação que preside à decisão “de extinguir o SEF não se relaciona com
qualquer falha dos seus profissionais”.

O sindicato diz ainda que os inspetores do SEF estão em luta pelo trabalho e “não por vantagens,
aumentos ou regalias”, frisando que a greve é “o último recurso” perante a postura do Governo que se
“recusa em esclarecer os inspetores”.

A resolução do Conselho de Ministros, que define as orientações políticas para a criação do Serviço de
Estrangeiros e Asilo, que vai suceder ao SEF, estabelece “as traves-mestras de uma separação orgânica
muito clara entre as funções policiais e as funções administrativas de autorização e documentação de
imigrantes”.

A resolução determina quais as atribuições de natureza policial do SEF que vão transitar para a Guarda
Nacional Republicana, Polícia de Segurança Pública e Polícia Judiciária, bem como as competências que
vão passar para o Instituto dos Registos e Notariado, ficando o Serviço de Estrangeiros e Asilo com
“atribuições de natureza técnico-administrativa”.
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Planning a trip to Portugal? Discover the best places to visit this
summer
There are so many things to do!

Portugal is on the green list, so the green light for your summer holidays is on. But where should you
go? This balmy country has it all – beaches, mountains, dynamic cities and quaint countryside boltholes.
Here’s where to find the right holiday in Portugal for you.

If a country is on the green list it means that the travel restrictions are relatively low, therefore to
travel to and from a 'green list' country all you will need to do is fill in a passenger locator form, take a
pre-departure test and take a PCR test two days after you return. 

For a city break: Lisbon
The Portuguese capital is a beautiful, buzzy, artistic and historic hub that oozes Mediterranean charm.
There are elegant boulevards lined by designer boutiques, old trundling trams that carry passengers up
those steep hills, and glorious views out onto the Tagus estuary. Museums-wise, the city triumphs with
the National Azulejo Museum, which showcases the history and tradition of those colourful, emblematic
Portuguese tiles, and the Museum do Fado will shed light on the country’s musical heritage. Don’t miss a
day trip to Sintra, a pretty resort town with a brightly painted castle well worth the trip.
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The capital oozes Mediterranean charm

Where to stay in Lisbon?
The Four Seasons Lisbon has just unveiled its extensive renovations, so book in here for elegant
rooms, important artworks and Art-Deco touches, or reserve a room in the Bairro Alto Hotel – the best
boutique property in the whole city. 

Holidays to Lisbon
Booking a package holiday is the safest way to travel right now when it comes to your holidays, so
consider going to your local travel agent or booking your flights and hotels together on sites
like Skyscanner. 

For a beach break: the Algarve
The sunny Algarve has been drawing Brits for decades thanks to its gorgeous sandy beaches and family-
friendly waves. The centre of the region is Faro, which has a delightfully Portuguese feel compared with
many of the towns along this coast. Start here, hire a car and head out along the coastal roads to find
secluded bays and sweeping sands. Albufeira is a popular party town with a vast stretch of sand, Lagos
has a pretty walled centre and plenty of nearby beaches, and Tavira has its own medieval castle.
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https://www.booking.com/hotel/pt/four-seasons-ritz-lisbon.en-gb.html
https://www.booking.com/hotel/pt/bairro-alto.en-gb.html
https://www.skyscanner.net/


The Algarve has the most stunning sandy beaches

Where to stay in the Algarve?
If you’re after a hotel you won’t want to leave, book into Tivoli Carvoeiro Algarve Resort where you’ll
get rocky sea views, leafy gardens, a large pool and a kids’ club. Soul&Surf, based in Lagos, is a yoga
and surfing retreat for those who want to really learn to relax this summer.

Holidays to the Algarve
Trusted providers of holidays to the Algarve include TUI, who have trips from £287, and Jet2 have
trips from £370. Always book a package so your money is ATOL protected.

For wine-tasting: the Douro Valley
This verdant valley follows the river Douro all the way from the city of Porto on the coast inland towards
Spain, winding through beautiful towns and cities and, importantly, past countless vineyards. The wines
created here range from light Bordeaux-style clarets to rich, punchy reds similar to those from Burgundy
in France, and in Porto itself you’ll find that eponymous fortified drink, port. The best way to travel
through this region is either on foot, by bike or on a river cruise, meaning you can sample as you go. 
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https://www.booking.com/hotel/pt/tvalmansorcarveiro.en-gb.html
https://www.soulandsurf.com/retreats/portugal/
https://www.tui.co.uk/destinations/europe/portugal/the-algarve/holidays-the-algarve.html
https://www.jet2holidays.com/search/results?airport=4_98_118_63_9_69_1_99_3_5&date=28-06-2021&duration=7&occupancy=r2c&destination=139_129&sortorder=1&page=1


The vineyards overlook the river Douro

Where to stay in the Douro Valley?
We love the Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo. The name might be a mouthful, but once you
get a mouthful of their spectacular wines you won’t mind – the hotel is on a vineyard and offers access
to their newest and best bottles. For a more understated stay, try Quinta de la Rosa, a family-run
vineyard with terraces right on the river.

Holidays in the Douro Valley
BSpoke Tours are doing self-guided e-bike holidays in the Douro this summer, with electric bikes as
standard so you don’t have to break a sweat between vineyards. Riviera Travel are offering Douro river
cruises on their two beautiful ships this summer, priced from £1,489pp.

For an active holiday: Madeira 
The island of Madeira is a Portugese territory sitting off the coast of Morocco. The island might well be
small, but it packs a punch when it comes to walking trails, which are lined with some of the most
intriguing exotic plants and flowers. Start your holiday in the capital, Funchal, where you’ll find brilliant
restaurants and get to try the unusual local “toboggan”, which involves being pushed down a hill in a
wicker basket by two well-dressed men in white, before hitting the levada trails. The levadas are irrigation
waterways cut into the sides of the island’s hills and mountains and they make some of the best routes
for spectacular views. 

The walking routes have the most spectacular views

Where to stay in Madeira?
Reasonably priced but brilliantly designed, The Vine is one of Funchal’s best hotels and it comes complete
with a rooftop pool and city-wide views. Sé Boutique Hotel is another affordable option and it has real
boutique vibes with colourful furnishings and a lovely roof terrace.

Holidays in Madeira
You can take self-guided walking holidays in Madeira with Inntravel and Ramblers Holidays, and TUI
have package holidays from £315pp.

Notícia
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https://www.booking.com/hotel/pt/rural-quinta-nova-de-nossa-senhora-do-carmo.en-gb.html
https://www.booking.com/hotel/pt/quinta-de-la-rosa.en-gb.html
https://www.bspoketours.com/cycling-holidays/destinations/portugal/tour/the-douro-valley-e-bike/
https://www.rivieratravel.co.uk/river-cruises/douro-river-cruises
https://www.booking.com/hotel/pt/the-vine.en-gb.html
https://www.booking.com/hotel/pt/se-boutique.en-gb.html
https://www.inntravel.co.uk/walking-holidays/portugal/classic-madeira
https://www.ramblersholidays.co.uk/europe/portugal/madeira
https://www.tui.co.uk/destinations/europe/portugal/madeira/holidays-madeira.html
https://www.hellomagazine.com/travel/20210526113978/portugal-best-places-to-visit/
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