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Air France retoma rota de verão entre Faro e Paris Charles de
Gaulle
A companhia francesa Air France vai operar até cinco voos por semana em junho e até
um voo por dia em julho e agosto. O  primeiro voo realizou-se no domingo com um Airbus
A319

A companhia aérea francesa Air France vai retomar os voos entre Faro e Paris Charles de Gaulle (CDG),
trazendo mais turistas franceses para território algarvio no verão.
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https://wwws.airfrance.pt/


Durante junho haverá até cinco voos por semana e em julho e agosto poderá haver mesmo um por dia.
Há preços a partir de 64 euros.

O primeiro voo da Air France este ano para o Algarve aconteceu este domingo.

O Airbus A319 chegou a Faro às 14h45 e partiu para Paris no mesmo dia, às 15h35, segundo informa a
companhia aérea, em comunicado enviado esta segunda-feira.

Ao todo são 137 lugares nas classes executiva e económica.

«Com a aterragem do voo AF9418 em Faro, a Air France retoma uma popular rota estival entre a
cidade algarvia e Paris-CDG iniciada a 4 de julho do ano passado», lê-se no documento.

A companhia vai, assim, oferecer até cinco voos semanais em ambos os sentidos em junho e até um
voo diário no pico da estação (julho e agosto).

A transportadora aérea oferece, este verão de 2021, rotas entre Paris-CDG e três aeroportos
portugueses (Lisboa, Porto e Faro), sendo complementada pela do seu parceiro nos Países Baixos, a
KLM, com voos entre Lisboa ou Porto e Amesterdão-Schiphol.

A companhia tem voos entre as duas cidades a partir de 64 euros para tarifas light, ou seja, sem
bagagem de porão, mas com todas as taxas incluídas.

Link
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https://barlavento.sapo.pt/algarve/air-france-retoma-rota-de-verao-entre-faro-e-paris-charles-de-gaulle
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Museus algarvios premiados
A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) e o Museu Municipal de Faro vão ser
distinguidos pela Associação Portuguesa de Museologia (APOM), respetivamente, com os
prémios Instituição 2020 e Trabalho de Museologia 2020
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A Direção Regional de Cultura do Algarve (DRCAlg) e o Museu Municipal de Faro vão ser distinguidos pela
Associação Portuguesa de Museologia (APOM), respetivamente, com os prémios Instituição 2020 e
Trabalho de Museologia 2020, em cerimónia que terá lugar, no dia 10 de junho, pelas 17h30, no Museu
Municipal de Faro.

Também no dia 10, mas pelas 11h00, a APOM atribuirá ao Museu de Portimão uma menção honrosa
relativa ao Prémio Inovação e Criatividade 2020.

O anúncio dos Prémios APOM 2020 realizou-se no dia 10 de dezembro, tendo sido galardoadas duas
instituições do Algarve: o Museu Municipal de Faro, com o Prémio Trabalho de Museologia, pelo “O
Mosaico do Oceano: um tesouro intemporal de Ossónoba” e a DRCAlg, com o Prémio Instituição, pelo
seu apoio aos museus e à atividade museológica. Na mesma sessão o Museu de Portimão recebeu uma
Menção Honrosa relativa ao Prémio Inovação e Criatividade, pela “Recriação da descarga da sardinha no
cais de Portimão”.

O Presidente da APOM, João Neto, deslocar-se-á a estes dois museus, acompanhado da Diretora
Regional de Cultura do Algarve, dos respetivos autarcas e diretores de ambos os museus.

Os prémios APOM são atribuídos anualmente pela Associação Portuguesa de Museologia, com o objetivo
de “incentivar e premiar a imaginação e a criatividade dos museólogos portugueses, reconhecendo o seu
contributo efetivo na melhoria da qualidade dos museus em Portugal, sendo também uma forma de dar
visibilidade ao que de melhor se faz no âmbito da museologia no país”.

Link
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https://www.algarvemarafado.com/2021/06/09/museus-algarvios-premiados/
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Turismo de Portugal lança campanha para reativar o turismo
#T empo de ser / #T ime to Be é a nova campanha do T urismo de Portugal dirigida ao
mercado internacional, e também ao mercado interno, que através da valorização dos
activos turísticos visa estimular a procura e manter o destino no topo das preferências
dos turistas.

#Tempo de ser / #Time to Be é a nova campanha do Turismo de Portugal dirigida ao mercado
internacional, e também ao mercado interno, que através da valorização dos activos turísticos visa
estimular a procura e manter o destino no topo das preferências dos turistas.

Inserida no plano de retoma “Reativar o Turismo. Construir o Futuro”, que lhe disponibiliza 10 milhões de
euros anuais, a campanha foca-se nos mercados que demonstram abertura para as viagens turísticas e
que apresentam boas oportunidades para se atingirem os objectivos de crescimento do turismo em
valor.

Numa primeira fase e de acordo com as condições externas, nos mercados de proximidade como o
mercado interno e os mercados europeus (Espanha, Alemanha, Reino Unido, França e Países Baixos),
abrangendo mais tarde os intercontinentais (EUA, Canadá, entre outros).

Depois do movimento de esperança que o Turismo de Portugal protagonizou no início do confinamento,
a mensagem agora é de confiança no recomeço da actividade turística. Transmitida em cinco filmes,
cada um composto por um plano único reforçando a relação de intimidade com o destino, e numa
alegoria a um país único e que invoca o desejo de experienciar e visitar Portugal, destacam-se alguns dos
produtos turísticos com maior potencial de valorização, como é o Surf, o Enoturismo e a Gastronomia, o
Sol e Mar, a Natureza, as Cidades, as Aldeias e o Património.

Esta abordagem cumpre também o objetivo de estimular a procura em todo o território nacional,
promovendo o negócio turístico no interior do país, que apresenta no atual contexto uma enorme
atratividade, mas também, no litoral e nas cidades que foram particularmente afetadas no último ano.

O esforço colectivo dos últimos meses deu origem a bons resultados e as perspectivas são favoráveis. 
Esta campanha reforça o objectivo de que é chegado o momento de seguir em frente e voltar a liderar o
caminho, é o momento de ser, de largar a pausa e carregar no play, relembrando o valor único e
emocional de viajar.

A mensagem de confiança estende-se a toda a comunicação do Turismo de Portugal que, no âmbito do
Plano de Acção “Reativar o Turismo. Construir o Futuro”, contempla ainda a reformulação do
VisitPortugal, num reforço do ecossistema digital de promoção do destino.

#Tempo de Ser / #Time To Be é uma campanha alinhada com a Estratégia Turismo 2027 e com o Plano
Turismo + Sustentável 20-23, compromisso assumido pelo Turismo de Portugal de posicionar Portugal
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como um dos destinos turísticos mais sustentáveis, competitivos e seguros do mundo, através do
planeamento e desenvolvimento sustentável das actividades turísticas, do ponto de vista económico,
social e ambiental, em todo o território.
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Certificado covid-19: Testados poderão viajar sem restrições
dentro da União Europeia
Concebido para facilitar o regresso à livre circulação dentro da UE e apoiar
designadamente o setor do turismo, numa tentativa de ‘salvar’ o verão de 2021, este
‘livre-trânsito’ será gratuito
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Funcionará de forma semelhante a um cartão de embarque para viagens, em formato digital e/ou papel

FOTO D.R.

 

OParlamento Europeu aprovou a adoção do certificado digital covid-19, que permitirá aos cidadãos
comunitários já vacinados, recuperados de uma infeção ou testados viajar sem restrições dentro da
União Europeia a partir de 01 de julho.

Numa votação realizada na terça-feira, em Estrasburgo, mas cujo resultado apenas foi divulgado hoje de
manhã – devido à contagem dos votos à distância, dado a sessão plenária ser realizada em formato
híbrido -, a assembleia deu a sua ‘luz verde’ ao certificado com 546 votos a favor, 93 contra e 51
abstenções.

Depois de, em meados de maio, os negociadores da presidência portuguesa do Conselho da UE e do
Parlamento Europeu terem chegado a um acordo político sobre o certificado, proposto pela Comissão
Europeia em março passado, a aprovação pela assembleia do texto do compromisso que enquadra
juridicamente o documento abre caminho à sua entrada em vigor, tal como previsto, em 01 de julho,
por uma duração de 12 meses.

Concebido para facilitar o regresso à livre circulação dentro da UE e apoiar designadamente o setor do
turismo, numa tentativa de ‘salvar’ o verão de 2021, este ‘livre-trânsito’, que deverá ser gratuito,
funcionará de forma semelhante a um cartão de embarque para viagens, em formato digital e/ou papel,
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com um código QR para ser facilmente lido por dispositivos eletrónicos, e que seja disponibilizado
gratuitamente, e na língua nacional do cidadão e em inglês.

No quadro da implementação deste certificado europeu, prevê-se que os Estados-membros não voltem
a aplicar restrições, quando quase metade dos europeus já recebeu a primeira dose da vacina contra a
doença covid-19, a não ser que a situação epidemiológica o justifique, mas caberá sempre aos governos
nacionais decidir se os viajantes com o certificado terão de ser submetidos a quarentenas, a mais testes
(por exemplo, além dos de entrada) ou a requisitos adicionais.

Na terça-feira, a Comissão Europeia instou os Estados-membros da UE a começarem já a emitir
certificados comprovativos da vacinação, recuperação ou testagem à covid-19, visando evitar “grandes
bloqueios” no arranque oficial do documento digital ao nível comunitário.
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Mais de um milhão de cidadãos europeus já tem o certificado
verde covid
Mais de um milhão de cidadãos europeus já tem o certificado verde covid

Mais de um milhão de cidadãos europeus já tem o certificado verde covid
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De segunda para terça-feira, os voos entre o Reino Unido e Faro
praticamente caíram para metade
De segunda para terça-feira, os voos entre o Reino Unido e Faro praticamente caíram
para metade

De segunda para terça-feira, os voos entre o Reino Unido e Faro praticamente caíram para metade e se
havia esperança de que a quebra de turistas britânicos fosse coisa para poucas semanas, o ministro
inglês do Ambiente bem pode ter estragado o Verão, muita gente. E agora vai para o BPI a o Great Place
e o pânico geral da SAD, este para Oeste em direção a outros armadores dará estão a sul na zona de S
em 100 contos atividade da carne há cidades a necessidade de drogas 5 em 6. O risco alega o Governo
britânico e sair para o estrangeiro com a variante indiana imitação o argumento que não convence
Marcelo Rebelo de Sousa. Já o mesmo no Reino Unido. O peso da variante indiana. Muitíssimo elevado.
Não houve uma flutuação uma variação repentina em 15 dias ou 3 semanas a um mês. O que se passa
com o turismo britânico já mereceu também comentários de Rui Rio, o líder do PSD fala a injustiça e diz
que o Reino Unido se portou mal com Portugal. Portugal na lista verde. Para nós recebemos um jogo de
futebol que eles não quiseram receber e que era só entre equipas inglesas e depois do jogo acabar e isso
era aquilo que . aconteceu. Neste caso no Porto, volta a fechar, isto é justo que isto não é correto e não
é forma de o Reino Unido tratar Portugal, eu acho que isto é claro e acho que o Governo deve ter uma
posição muito dura para com o o Reino Unido. Dos 200.000 turistas esperados em Junho no Algarve,
dezenas de milhares já terão cancelado as férias a Faro nos últimos dias chegaram apenas pouco mais
de 6.000 os empresários algarvios estão apreensivos.
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O Parlamento Europeu aprovou o certificado digital covid
dezanove
O Parlamento Europeu aprovou o certificado digital covid dezanove

O Parlamento Europeu aprovou o certificado digital covid dezanove
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Lagoa, Segura de Si é a nova campanha promocional do destino
Nova campanha de promoção «Lagoa, Segura de Si» centra-se no período em que se
prevê a retoma da atividade turística em Portugal

A campanha centra-se no mercado nacional, considerado o fundamental para a retoma da atividade
turística, embora estejam também previstas ações de promoção nos principais mercados emissores da
Europa do destino.

«Lagoa, Segura de Si» estará em divulgação durante o último semestre de 2021 em diferentes meios
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como mobiliário urbano, publicidade de exterior, imprensa escrita e meios digitais.

Luís Encarnação, presidente da Câmara Municipal de Lagoa, refere que «Lagoa mantêm-se um destino
ideal para as famílias que queiram usufruir de umas férias seguras, onde as nossas praias paradisíacas
encimam a atração de um território que oferece excelentes infraestruturas turísticas, e atrações ímpares
como os Spas, a gastronomia típica na restauração, um serviço de excelência na nossa hotelaria,
campos de golfe, propriedades enoturísticas ou atividades marítimo-turísticas, entre outros, que
proporcionam experiências onde o conforto, o bem-estar e a tranquilidade são sentimentos transversais
que se encontram fortalecidos no destino, após os desafios que nos foram colocados».

A campanha conta ainda com o lançamento de um vídeo promocional que será apresentado nas
próximas semanas e permitirá entender o que Lagoa do Algarve proporciona a quem visita este destino.

Os recentes prémios atribuídos, destino mais seguro (European Safest Destination 2021) e praias mais
seguras, Praia Nova e Praia Grande (European Safest Beaches 2021) suportam o mote da campanha
que pretende posicionar o destino no top of mind dos destinos de férias preferidos dos portugueses e
dos europeus.

«Lagoa, Segura de Si» pretende transmitir a confiança que a oferta turística tem em receber quem
escolha este destino turístico para as férias neste próximo semestre em que viajar é importante para
todos nós vivermos emoções que fomos privados nos últimos tempos.

Link
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https://www.cm-lagoa.pt/index.php/pt/
https://barlavento.sapo.pt/algarve/lagoa-segura-de-si-e-a-nova-campanha-promocional-do-destino
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Algarve Sun Boat Trips tem nova embarcação ecológica
O investimento da Algarve Sun Boat T rips na mobilidade sustentável pretende posicionar
a empresa como "um dos principais atores ecologicamente responsáveis" em Portugal.

A Algarve Sun Boat Trips, que organiza passeios no Rio Arade e na Costa Algarvia em embarcações
movidas a Energia Solar e produzidas em Portugal, irá no dia 15 de junho realizar a viagem inaugural
da nova embarcação com a presença da secretária de Estado do Turismo, Rita Marques.

A Algarve Sun Boat Trips é a “primeira empresa de turismo marítimo do Algarve a operar com uma frota
100% ecológica, sem emissões de carbono, em embarcações eletro-solares que permitem viagens
confortáveis, silenciosas e, acima de tudo, amigas do ambiente”. O investimento da Algarve Sun Boat
Trips na mobilidade sustentável pretende posicionar a empresa como “um dos principais atores
ecologicamente responsáveis a operar no mercado da animação turística em Portugal”.

Pedro Mestre, CEO da Algarve Sun Boat Trips, refere “um catamaran para 30 pessoas consome no
mínimo 215 litros de combustível às 100 milhas náuticas. Ao fim de um ano, este novo catamaran
poupa o ambiente da emissão de 50 toneladas de CO2. Este é o futuro que queremos para Algarve e
para o nosso planeta.”

A Algarve Sun Boat Trips faz parte do portefólio da Portugal Ventures desde 2020, através da iniciativa
Call Tourism.
https://www.publituris.pt/2021/06/08/algarve-sun-boat-trips-tem-nova-embarcacao-ecologica/
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A partir da próxima semana, os turistas norte-americanos podem
entrar em Portugal desde que tenham a vacinação contra a
covid19 completa
A partir da próxima semana, os turistas norte-americanos podem entrar em Portugal
desde que tenham a vacinação contra a covid19 completa

A partir da próxima semana, os turistas norte-americanos podem entrar em Portugal desde que tenham
a vacinação contra a covid19 completa
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Mais de um milhão de europeus já têm o novo certificado digital
covid
Mais de um milhão de europeus já têm o novo certificado digital covid

mais de um milhão de europeus já têm o novo certificado digital covid o sistema só entra formalmente
em vigor a um de Julho, mas já está a funcionar de forma experimental em nove países, a Comissão
Europeia apela aos restantes, incluindo Portugal que acelerem o processo de implementação para evitar
problemas no início do próximo mês. O Parlamento Europeu voltou a dar uso ao edifício de Estrasburgo,
mas muitas cadeiras ficaram vazias, vários eurodeputados preferiram participar por videoconferência. É
que passar mais de quarenta e oito horas em França dá direito a quarentena no regresso à Bélgica
sapatos foi existiu aqui de spaghetti ou Rosé Henrique leis. O dia nasce no lugar de noite e sem de hoje
antes meios ou da pipoca travou foi e a expectativa é que o novo certificado digital covid o que não é
obrigatório venha a facilitar a circulação, isentando quem tem de quarentena e testes adicionais pode ser
pedido por quem já foi vacinado recuperou da doença fez um teste que deu negativo. A pergunta que se
faz neste momento, é que informação estão os Estados membros a dar aos seus cidadãos sobre como
podem usar o certificado digital covid a dezanove europeu. A legislação entre em vigor a um de Julho
mas nove países, incluindo Alemanha, Espanha, Grécia já estão a emitir e verificar certificados de forma
experimental. mota, média, certeza se a velhice e sete os sete e ficas para nós é eu estar cá vinte sete e
fica fica no jogo ainda que o menino e que se uma obra que era Voight sobra se. Um recado também
para Portugal que promete avanços para a segunda quinzena de Junho.
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Turismo de Portugal apresenta campanha para aumentar a
confiança e reativar o turismo
#T empo de ser / #T ime to Be é a nova campanha do T urismo de Portugal dirigida ao
mercado internacional, e também ao mercado interno, que através da valorização dos
ativos turísticos visa estimular a procura e manter o destino no topo das preferências dos
turistas

#Tempo de ser / #Time to Be é a nova campanha do Turismo de Portugal dirigida ao mercado
internacional, e também ao mercado interno, que através da valorização dos ativos turísticos visa
estimular a procura e manter o destino no topo das preferências dos turistas.

Inserida no plano de retoma “Reativar o Turismo. Construir o Futuro”, que lhe disponibiliza 10 milhões de
euros anuais, a campanha foca-se nos mercados que demonstram abertura para as viagens turísticas e
que apresentam boas oportunidades para se atingirem os objetivos de crescimento do turismo em
valor.  Numa primeira fase e de acordo com as condições externas, nos mercados de proximidade como
o mercado interno e os mercados europeus (Espanha, Alemanha, Reino Unido, França e Países Baixos),
abrangendo mais tarde os intercontinentais (EUA, Canadá, entre outros).

Depois do movimento de esperança que o Turismo de Portugal protagonizou no início do confinamento,
a mensagem agora é de confiança no recomeço da atividade turística. Transmitida em cinco filmes, cada
um composto por um plano único reforçando a relação de intimidade com o destino, e numa alegoria a
um país único e que invoca o desejo de experienciar e visitar Portugal, destacam-se alguns dos produtos
turísticos com maior potencial de valorização, como é o Surf, o Enoturismo e a Gastronomia, o Sol
e Mar, a Natureza, as Cidades, as Aldeias e o Património. Esta abordagem cumpre também o objetivo de
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estimular a procura em todo o território nacional, promovendo o negócio turístico no interior do país,
que apresenta no atual contexto uma enorme atratividade, mas também, no litoral e nas cidades que
foram particularmente afetadas no último ano. 

O esforço coletivo dos últimos meses deu origem a bons resultados e as perspetivas são
favoráveis.  Esta campanha reforça o objetivo de que é chegado o momento de seguir em frente e
voltar a liderar o caminho, é o momento de ser, de largar a pausa e carregar no play, relembrando o
valor único e emocional de viajar.

A mensagem de confiança estende-se a toda a comunicação do Turismo de Portugal que, no âmbito do
Plano de Ação “Reativar o Turismo. Construir o Futuro”, contempla ainda a reformulação do
VisitPortugal, num reforço do ecossistema digital de promoção do destino.

#Tempo de Ser / #Time To Be é uma campanha alinhada com a Estratégia Turismo 2027 e com o Plano
Turismo + Sustentável 20-23, compromisso assumido pelo Turismo de Portugal de posicionar Portugal
como um dos destinos turísticos mais sustentáveis, competitivos e seguros do mundo, através do
planeamento e desenvolvimento sustentável das atividades turísticas, do ponto de vista económico,
social e ambiental, em todo o território. 

Prosseguindo um dos objetivos da ET27, o de Projetar Portugal, estas ações têm como principais linhas
de atuação o reforço da internacionalização da Marca Portugal, enquanto destino turístico para visitar,
investir, viver e estudar, e o posicionamento do turismo como fator de competitividade e de alavanca
económica do país e das empresas.

Com base nos resultados do Brand Asset Valuator (BAV), a Marca Portugal evoluiu de forma muito
positiva nos mercados externos e também a nível interno nos últimos 5 anos. Portugal é hoje uma
marca líder, capaz de atrair atenção e de a converter em experimentação e estima, que tem a
capacidade de gerar um nível superior de consideração e de valor. No conjunto dos mercados
externos, Portugal é uma marca fortemente relacional, associada a soft skills, em processo de afirmação
e valorização. O turismo tem sido claramente o motor desta transformação. É este o caminho que o
turismo pretende continuar a trilhar, contribuindo para a boa reputação do país e do destino turístico.

1º filme da campanha:

Tempo de surfar  https://youtu.be/HhFv7g02D2s  (90s)

Tempo de surfar – Sneak Peek   https://youtu.be/FChOXREF4m0   (30s)

Link
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https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FFChOXREF4m0&data=04%7C01%7C%7Ccde9c4c264454b2af40308d929cd26b6%7C73c771cd1c754799aa401c9ff3cf3e5e%7C0%7C0%7C637586783356480943%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Qk9XM%2B8nO303Xq1XwLRaw%2BEMwdg8RQn8LJDi6p4%2FDdo%3D&reserved=0
https://algarve7.pt/index.php/2021/06/08/turismo-de-portugal-apresenta-campanha-para-aumentar-a-confianca-e-reativar-o-turismo/18/45/
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Albufeira volta a hastear as bandeiras da qualidade
O município de Albufeira hasteou a primeira Bandeira Azul da Europa (BAE) e a primeira
Bandeira Praia Acessível, numa cerimónia simbólica, que decorreu na Praia dos
Pescadores

O município de Albufeira hasteou a primeira Bandeira Azul da Europa (BAE) e a primeira Bandeira Praia
Acessível, numa cerimónia simbólica, que decorreu na Praia dos Pescadores, numa manhã de sol, com os
primeiros banhistas a marcarem presença no areal para um dia de praia.

O momento contou com a presença das autoridades locais, entidades com responsabilidades na orla
costeira e concessionários de praia, que ali se reuniram para afirmar que, segundo destaca a própria
autarquia, «vale a pena trabalhar em conjunto para que Albufeira continue na liderança da qualidade
ambiental das praias a nível nacional». São 25 as praias do concelho distinguidas com BAE, o galardão
máximo da qualidade ambiental, (a que se junta a marina) e 13 as contempladas com a bandeira Praia
Acessível, símbolo que garante que as zonas balneares têm todas as condições para acolher pessoas
com mobilidade reduzida.

A época balnear oficial no concelho de Albufeira começou esta terça-feira, dia 1 de junho, e prolonga-se
até 30 de setembro. Este é o segundo ano em pandemia, pelo que o município sublinha que «já tem
tudo preparado para receber os banhistas em segurança e este ano com uma nova medida».
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https://regiao-sul.pt/2021/06/07/ambiente/ministro-do-ambiente-abre-a-epoca-balnear-em-lagos/541836


O presidente da câmara destacou a importância de Albufeira continuar a fazer o pleno, no que respeita à
atribuição de Bandeiras Azuis da Europa, com 25 praias a ostentar o galardão, «o que é um excelente
cartaz de visita, um ponto muito positivo para a promoção de Albufeira, sem esquecer que
recentemente também voltámos a ficar no top nacional das praias com “Qualidade de Ouro” pela
excelência da qualidade da água de banhos, nas 20 zonas balneares contempladas».

José Carlos Rolo referiu que a escolha da Praia dos Pescadores para hastear a primeira BAE não foi
inocente, ou seja, «pretendemos mostrar que
apesar de ser mais difícil manter o galardão numa praia urbana, naturalmente sujeita a maior pressão, os
cuidados são redobrados e ano após ano, a Praia dos Pescadores volta a exibir a bandeira».

Link
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https://www.cm-albufeira.pt/
https://regiao-sul.pt/2021/06/09/ambiente/albufeira-volta-a-hastear-as-bandeiras-da-qualidade/541951
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Procura praia sem sinais de poluição na água há três anos? Tem
53 à escolha
Lista feita pela Zero desde 2016 regista diminuição de praias com este nível de exigência
— eram 68 no ano passado
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Sem ingleses, os restaurantes e o resto comércio algarvio estão
a sentir muito a diferença, os turistas anteciparam o regresso a
casa para não serem obrigados a cumprir quarentena
Sem ingleses, os restaurantes e o resto comércio algarvio estão a sentir muito a
diferença, os turistas anteciparam o regresso a casa para não serem obrigados a cumprir
quarentena

Sem ingleses, os restaurantes e o resto comércio algarvio estão a sentir muito a diferença, os turistas
anteciparam o regresso a casa para não serem obrigados a cumprir quarentena

24/42



RTP 1

09/06/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • BOM DIA PORTUGAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 49877

REACH: -1

O presidente do Turismo de Portugal pede que seja facilitada a
mobilidade turistas em toda a Europa
O presidente do T urismo de Portugal pede que seja facilitada a mobilidade turistas em
toda a Europa

O presidente do Turismo de Portugal pede que seja facilitada a mobilidade turistas em toda a Europa
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Espanha recuou nas restrições que queria aplicar à entrada dos
portugueses
Espanha recuou nas restrições que queria aplicar à entrada dos portugueses

Espanha recuou nas restrições que queria aplicar à entrada dos portugueses
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Turismo: Portugal investe 10 milhões por ano para promover
destino
Para captar turistas nacionais e estrangeiros, T urismo de Portugal lança campanha
#T empo de ser/#T ime to Be. Focada nos mercados que mostram abertura para viagens,
esta campanha aponta baterias aos mercados de proximidade - Espanha, Alemanha,
Reino Unido, França e Países Baixos - e ao mercado interno.

Portugal vai investir 10 milhões de euros por ano para tentar piscar o olho a turistas nacionais e
estrangeiros. Para isso, desenvolveu campanhas de promoção do destino Portugal, que visam atrair
turistas, quer nacionais, quer estrangeiros. Com o nome #Tempo de ser/#Time to Be, esta campanha
aposta na valorização dos ativos nacionais do turismo e está orientada para os mercados que
demonstram abertura para as viagens turísticas.

Nesta primeira fase, em que sobretudo na Europa a vacinação decorre a bom ritmo e que as sociedades
querem alcançar a chamada imunidade de grupo, esta campanha além de focada no mercado interno,
olha também para os destinos de proximidade, como é o caso de Espanha, Alemanha, Reino Unido,
França e Países Baixos, públicos que habitualmente (antes da pandemia) já viajavam bastante para
Portugal.

"Aquilo que eram os mercados que eram considerados pré-pandemia, mercados estratégicos, de aposta
e seletivos são, hoje, a partir das próximas campanhas, mercados de quatro níveis. No nível um, o
mercado de proximidade, que temos Portugal e Espanha. Mas temos mercados que nos conhecem
muito bem como o Reino Unido, Alemanha e Espanha. O nível dois com mercados de grande potencial de
crescimento e aqui temos EUA (...) que foram o sexto mercado para Portugal em 2019 - é
importantíssimo reconhecer a importância do mercado fruto da capacidade aérea que instalamos para os
EUA. O nível três também muito dependente desta retoma da capacidade aérea, em que se inclui países
como a Polónia, a Áustria e a Suíça. E o nível quatro com atuação muito seletiva e flexível, que tem
muito a ver com sudeste asiático", disse Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, na
apresentação da campanha de promoção do destino Portugal.
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Tipicamente, após um período de crise, os turistas voltam-se para destinos de proximidade. Apesar de
Portugal estar, desde esta terça-feira, 8 de junho, fora da lista verde do Reino Unido, o País poderá
voltar a integrar esta lista. Além disso, a perceção que existe no mercado é que há uma grande vontade
de viajar tanto de portugueses como de estrangeiros. Além disso, a taxa de poupança das famílias
nomeadamente em Portugal é elevada. Por isso, muitos dos que tipicamente viajavam para fora em
férias já no ano passado ficaram por cá e possivelmente muitos vão manter esse comportamento neste
ano.

"Cremos e acreditamos que este é o momento de ser, o tempo de ser. Porque sem viagens, sem
mobilidade, sem a nossa capacidade de nos encontrarmo-nos com amigos, familiares, claramente não
somos completos. E acho que isto sim é que é importante. É um tempo de ser, que se transforma em
tempo de surfar, de provar a nossa gastronomia, tempo de caminhar e atravessar pontes. É esta a
mensagem que esta campanha traz. Uma campanha que traz uma diferenciação, que pretende a
conversão mas que é focada em captar cada vez mais fãs para a marca Portugal", disse o presidente do
Turismo de Portugal.

O Turismo de Portugal quer agora apostar no recomeço da atividade turística. Foram criados cinco
filmes, que destacam alguns dos produtos turísticos com maior potencial de valorização, como é o Surf,
o Enoturismo e a Gastronomia, o Sol e Mar, a Natureza, as Cidades, as Aldeias e o Património. A
entidade de turismo entende que esta abordagem traduz também o objetivo de estimular a procura em
todo o território nacional, promovendo quer o negócio turístico no interior - territórios que têm sido
muito procurados devido à pandemia uma vez que permite o distanciamento social - mas também no
litoral e cidades. Até à pandemia, as grandes cidades portuguesas eram muito procuradas. Contudo,
nesta altura, o turismo urbano é dos que tem sentido mais os efeitos da pandemia, uma vez que é mais
difícil evitar os aglomerados populacionais.

Tal como tinha sido já revelado aquando da apresentação do plano de reativação do turismo, o site
VisitPortugal vai ser reformulado "num reforço do ecossistema digital de promoção do destino".

O Turismo de Portugal nota ainda que, com base nos resultados do Brand Asset Valuator (BAV), a marca
Portugal "evoluiu de forma muito positiva nos mercados externos e também a nível interno nos últimos
5 anos".

"Portugal é hoje uma marca líder, capaz de atrair atenção e de a converter em experimentação e
estima, que tem a capacidade de gerar um nível superior de consideração e de valor. No conjunto dos
mercados externos, Portugal é uma marca fortemente relacional, associada a soft skills, em processo de
afirmação e valorização", diz ainda a entidade liderada por Luís Araújo.
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Redescobrir o Alentejo e o Algarve
Ainda há segredos na costa alentejana? E haverá novidades mais a sul?
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Roteiros para o bom tempo
Por: Nuno Tiago Pinto
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"Maioria das reservas foram canceladas"
Elidérico Viegas, Presidente da AHETA
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Turismo de Portugal lança campanha no mercado internacional -
Diário Imobiliário
#T empo de ser / #T ime to Be é a nova campanha do T urismo de Portugal dirigida ao
mercado internacional, e também ao mercado interno

#Tempo de ser / #Time to Be é a nova campanha do Turismo de Portugal dirigida ao mercado
internacional, e também ao mercado interno, que através da valorização dos activos turísticos visa
estimular a procura e manter o destino no topo das preferências dos turistas.

Inserida no plano de retoma “Reactivar o Turismo. Construir o Futuro”, que tem orçados 10 milhões de
euros anuais, a campanha foca-se nos mercados que demonstram abertura para as viagens turísticas e
que apresentam boas oportunidades para se atingirem os objetivos de crescimento do turismo em valor.
Numa primeira fase e de acordo com as condições externas, nos mercados de proximidade como o
mercado interno e os mercados europeus (Espanha, Alemanha, Reino Unido, França e Países Baixos),
abrangendo mais tarde os intercontinentais (EUA, Canadá, entre outros).

Cinco filmes

A campanha assenta em cinco filmes, cada um composto por um plano único, destacam-se alguns dos
produtos turísticos com maior potencial de valorização, como é o Surf, o Enoturismo e a Gastronomia, o
Sol e Mar, a Natureza, as Cidades, as Aldeias e o Património. “Esta abordagem - segundo o Turismo de
Portugal - cumpre também o objectivo de estimular a procura em todo o território nacional,
promovendo o negócio turístico no interior do país, que apresenta no actual contexto uma enorme
atractividade, mas também, no litoral e nas cidades que foram particularmente afetadas no último ano”.
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″Tempo de ser.″ Veja como Portugal se vai promover para os
turistas
Presidente do Turismo de Portugal fala numa ″luz mais forte ao fundo do túnel″.

O presidente do Turismo de Portugal espera que o verão de 2021 seja melhor que o do ano passado,
mas nesta altura nada é ainda seguro.

As palavras de Luís Araújo, à TSF, são ditas num dia em que Portugal lança uma nova campanha para
promover o país cá dentro e lá fora.

"Há muita incerteza, mas aquilo que temos previsto é ficar 20% acima de 2020. Esse é o nosso
objetivo, mas há muita incerteza, há muita dúvida relativamente ao que vai acontecer noutros países e
nas imposições à mobilidade, o que afeta não só a confiança como o resultado final", detalha o
presidente do Turismo de Portugal.

O mote da nova campanha passa pela ideia de "Tempo de ser" e vai ser promovida em vários países à
medida que forem levantadas as restrições de viagens.

"Numa primeira fase e de acordo com as condições externas", o objetivo é promover a campanha "nos
mercados de proximidade como o mercado interno e os mercados europeus (Espanha, Alemanha, Reino
Unido, França e Países Baixos), abrangendo mais tarde os intercontinentais (EUA, Canadá, entre
outros)".

A campanha pretende transmitir uma mensagem "de confiança no recomeço da atividade turística", com
cinco filmes, cada um composto por um plano único reforçando a relação de intimidade com o destino",
destacando "alguns dos produtos turísticos com maior potencial de valorização, como é o Surf, o
Enoturismo e a Gastronomia, o Sol e Mar, a Natureza, as Cidades, as Aldeias e o Património".

"O nosso grande objetivo é que em 2023 regressemos aos números de 2019 [os melhores de sempre]
e em 2027 recuperarmos aquilo que estava previsto na estratégia para esse ano, ou seja, alcançar os
27 mil milhões de euros de receita a nível nacional", refere o presidente do Turismo de Portugal.
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"Apesar das dúvidas, a meta é promover Portugal, com esta campanha, cá dentro, mas também lá fora,
nos principais mercados internacionais, incluído no britânico" onde recentemente o Governo decidiu
retirar Portugal da lista verde de viagens.

"Temos o setor preparado para recomeçar. Este é o momento de recomeçar. Vemos sinais muito
positivos de controlo da pandemia, de controlo dos sistemas de saúde em toda a Europa, de facilitação
da mobilidade nomeadamente através do certificado digital da União Europeia. São bons sinais de uma
luz mais forte ao fundo do túnel", conclui Luís Araújo.

O presidente do Turismo de Portugal sublinha, aliás, a boa notícia revelada hoje de abrir as portas do
país, a partir da próxima semana, aos norte-americanos já vacinados.
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Portugal aposta nas redes sociais para atrair turistas
Campanhas promocionais querem atingir, numa 1.ª fase, destinos de proximidade. Vão
ser investidos dez milhões por ano
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7,000 more Brits left the Algarve this Monday
Around seven thousand more Brits left the Algarve on Monday to make it back to the UK
before the 10-day mandatory isolation curfew for travellers from Portugal came into
force at 4am yesterday

Over the weekend, some 20 thousand people departed, many of whom had been taken by surprise by
Boris Johnson's government’s decision to remove Portugal from the green list of safe tourist
destinations. Inversely, some 6,000 Brits arrived in the Algarve, over the weekend. If you disagree with
the UK removing Portugal from their green list of travel destination, then follow our campaign to lobby
the UK government here.

Link
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Campaign launched to get Portugal on the UK green list
T he Portugal News has launched a new campaign to lobby the UK government to try to
change their mind regarding moving Portugal off the green list of travel destinations

As a publication that supports all business in Portugal and the tourism industry, as well as our UK readers,
the UK citizens based in the Algarve, the UK citizens (and citizens of other nationalities) employed in the
tourist industry and the UK citizens that love to visit the Algarve each year we want to help to rectify this
situation.

As such we have launched this campaign to raise awareness of the unique Portuguese situation and put
forward logical reasoning as to why the UK government should change their mind.

We are asking our readers and those that support the changing of the decision of moving Portugal off the
green list to send a lobby letter to their local MP.

As well as you our readers supporting the campaign, we at The Portugal News will also be working to
highlight the campaign through letters to Boris Johnson and other key members of the British
government, contact with the Portuguese authorities and sharing the campaign across our social media
platforms with more than 75,000 followers. We will also be publishing regular updates in our printed
newspaper which reaches 60,000 people a week and 600,000 unique visitors to our website each
month.

The Portugal News is committed to working with the local community and businesses to ensure that
Portugal continues to be recognised as the safe destination that it always has been and continues to be.

If you disagree with the decision of the UK Government to continue to leave Portugal off the green list,
then click here to find details on how to lobby UK ministers.

Link
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