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A Associação de Hotelaria de Portugal considera que as medidas
restritivas como o cerco à Área Metropolitana de Lisboa
penalizam gravemente o turismo interno e podem colocar em
risco a desejada recuperação do setor neste Verão
A Associação de Hotelaria de Portugal considera que as medidas restritivas como o cerco
à Área Metropolitana de Lisboa penalizam gravemente o turismo interno e podem colocar
em risco a desejada recuperação do setor neste Verão

A Associação de Hotelaria de Portugal considera que as medidas restritivas como o cerco à Área
Metropolitana de Lisboa penalizam gravemente o turismo interno e podem colocar em risco a desejada
recuperação do setor neste Verão
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Portugal, Reino Unido e um corredor aéreo com síndrome de
bipolaridade: ora abre ora fecha
Por Patricia Akester & Filipe Froes
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Tráfego aéreo de passageiros caiu 86%
Aviação
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Sinal da crise no turismo em Abril passaram pelos aeroportos
portugueses 739.000 passageiros e uma queda de 86% face aos
valores alcançados antes da pandemia
Sinal da crise no turismo em Abril passaram pelos aeroportos portugueses 739.000
passageiros e uma queda de 86% face aos valores alcançados antes da pandemia

Sinal da crise no turismo em Abril passaram pelos aeroportos portugueses 739.000 passageiros e uma
queda de 86% face aos valores alcançados antes da pandemia
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Tráfego aéreo de passageiros cai 86% em abril face a 2019
O transporte aéreo continua a registar um tráfego ainda muito distante dos valores pré-
pandemia, registando-se uma queda do número de passageiros na ordem dos 86% face
ao período de abril de 2019.

Os aeroportos nacionais receberam 739 mil passageiros em abril, menos 86% do que em igual mês de
2019, mas acima do registado em abril de 2020, quando a pandemia parou o tráfego nos aeroportos,
revelou esta segunda-feira o INE.

As estatísticas rápidas do transporte aéreo, de abril, divulgadas pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE), registam o movimento de 739,4 mil passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos)
e de 14 mil toneladas de carga e correio, diminuindo 86% e 18,2%, respetivamente, face ao mesmo
mês de 2019, antes da pandemia.

Para os passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais entre janeiro e abril de 2021,
França foi o principal país de origem e de destino dos voos, seguido da Suíça e da Alemanha, segundo os
dados. Também em abril, aterraram nos aeroportos nacionais 6,5 mil aeronaves em voos comerciais,
uma diminuição de 66,9% face a abril de 2019.

“O transporte aéreo continua a registar um tráfego ainda muito distante dos valores pré-pandemia“,
conclui o instituto, precisando que 62,3% dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais, em
abril, corresponderam a tráfego internacional (85,7% no período homólogo), na maioria provenientes de
aeroportos localizados no continente europeu (52,2%). Quanto aos passageiros embarcados, o INE
contabiliza 59,8% correspondentes a tráfego internacional (87,7% no período homólogo), tendo como
principal destino aeroportos localizados no continente europeu (51,1%).

“Comparando o número de aeronaves aterradas e o número de passageiros desembarcados
diariamente entre janeiro e abril de 2021 com o período homólogo de 2020, na segunda quinzena de
março, que em termos homólogos coincide com o início das restrições adotadas ao nível do espaço
aéreo devido à pandemia, especificamente nos últimos dias deste mês, verifica-se uma inversão da
tendência e crescimento de ambos os indicadores, que se manteve durante o mês de abril”, afirma.

Contudo, ressalva que estes indicadores apresentaram níveis muito baixos tendo como referência o
tráfego registado no mesmo período, antes da crise pandémica. Entre janeiro e abril de 2021, registou-
se uma diminuição de 5,6% de carga e correio movimentados nos aeroportos nacionais (-13,5% em
2020), tendo o movimento de mercadorias no aeroporto de Lisboa representado 66,1% do total,
atingindo 34,7 mil toneladas (-11,6% face ao período homólogo), e o conjunto dos restantes
aeroportos aumentado 9%.
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O certificado digital covid vai passar a ser utilizado dentro do
Portugal
O certificado digital covid vai passar a ser utilizado dentro do Portugal

O certificado digital covid vai passar a ser utilizado dentro do Portugal
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Covid-19: Governo britânico estuda isenção de quarentena para
vacinados
O primeiro-ministro britânico admitiu estar a avaliar a possibilidade de isentar de
quarentena pessoas totalmente vacinadas contra a covid-19 que cheguem do
estrangeiro

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, admitiu hoje estar a avaliar a possibilidade de isentar de
quarentena pessoas totalmente vacinadas contra a covid-19 que cheguem do estrangeiro, mas evitou
falar sobre a expansão da “lista verde”.

Questionado por jornalistas durante uma visita a um laboratório científico em Hertfordshire, no norte de
Londres, Johnson disse que é “muito importante” olhar-se “para as oportunidades de todos” (…) nos
próximos meses terem duas vacinas.

No entanto, vincou que a prioridade será proteger o país da entrada de novas variantes do coronavíus.

“Este vai ser, aconteça o que acontecer, um ano difícil para viajar. Haverá problemas, haverá atrasos,
porque a prioridade tem de ser manter o país seguro e impedir que o vírus volte”, explicou.

A imprensa britânica tem noticiado, com base em fontes anónimas do Governo, que está a ser estudada
a isenção de quarentena a pessoas com as duas doses de imunização contra a covid-19 que cheguem
de países na “lista amarela”, como Portugal.

Segundo o Daily Telegraph, o Ministério dos Transportes vai propor isentar adultos vacinados e crianças
não vacinadas do isolamento atualmente exigido a britânicos cheguem de destinos de férias populares
como Espanha, Itália, França ou Grécia, facilitando férias em família.

Os países na “lista amarela” estão sujeitos a restrições mais apertadas, nomeadamente quarentena de
10 dias à chegada a Inglaterra, e dois testes PCR, no segundo e oitavo dia.

A “lista verde”, atualmente limitada a 11 países e territórios, dispensa de quarentena e testes os
viajantes que cheguem a território britânico, embora continuem obrigados a um teste PCR antes do
embarque.

Portugal foi o único país da União Europeia (UE) que entrou para esta lista, em 17 de maio, mas foi

9/43



removido menos de três semanas depois, a 06 de junho.

A “lista vermelha” exige quarentena de 10 dias num hotel designado, além de dois testes PCR, sendo
interdito viajar por motivos não essenciais para aqueles países.

Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte definem as suas próprias regras, mas têm o mesmo sistema de
“semáforo” para viagens internacionais e têm acompanhado Inglaterra nas decisões.

A revisão da composição da “lista verde”, feita a cada três semanas, acontece esta quinta-feira, mas
vários ministros têm afastado a hipótese de ser alargada a curto prazo e a imprensa britânica sugere que
as novas regras poderão só entrar em vigor no final de julho.

Devido à rápida propagação da variante Delta, o Governo britânico decidiu na semana passada adiar para
19 de julho a quarta etapa do plano de desconfinamento que prevê eliminar a maioria das restrições,
nomeadamente em termos de grandes eventos e capacidade de espaços fechados.

O Governo britânico espera que até àquela data todos os adultos tenham recebido pelo menos uma das
doses, a vacinação sido alargada a todos os maiores de 18 anos na semana passada.

Desde dezembro foram inoculadas mais de 43 mil pessoas com uma primeira dose de uma vacina
contra a covid-19, o que corresponde a 82% da população adulta, e 31.500 pessoas, ou 60% da
população adulta, já receberam também a segunda dose.

BM // EL

Lusa/fim
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Cultura ″discriminada″ contesta regras da DGS e do governo
Associações contestam decisão sem resultados de testes-piloto ou indício de surtos em
espetáculos. Vincam falta de controlo nas fronteiras e em eventos políticos. E pedem
equilíbrio. Saem à rua em protesto no dia 30.

Marcelo esteve em Budapeste a ver Portugal vencer a Hungria, uma entre 60 mil pessoas que se
sentaram no estádio, na terça-feira. Costa marcou ontem presença nas bancadas em Munique, como
outros 15 mil adeptos, para ver o Portugal-Alemanha. Entre os dois jogos do Euro 2020, o governo
proibiu entradas e saídas da Área Metropolitana de Lisboa ao fim de semana devido ao aumento de
casos de covid e à incidência da variante indiana no país. E publicou as normas para espetáculos culturais
à última hora de terça-feira, que obrigam a pagar e apresentar teste negativo em eventos com mais de
500 pessoas em espaços fechados e mais de mil ao ar livre.

Mas futebol não é cultura - e continua a ser a exceção, a par dos atos políticos, aos limites impostos
pelo governo por razões sanitárias.

A "discriminação" nas regras, sobretudo quando foram tomadas à revelia dos resultados dos eventos-
teste - que noutros países europeus foram promovidos pelas autoridades nacionais, enquanto por cá
resultaram de iniciativa e mobilização das entidades do setor cultural - e sem haver indícios de surtos
originados em espetáculos, levam os artistas à rua.

"As autoridades continuam a tomar medidas inexplicáveis, como se não entendessem a emergência por
que estamos a passar", lamenta Pedro Magalhães, presidente da Associação Portuguesa de Serviços
Técnicos para Eventos. "Não nos resta alternativa senão manifestar descontentamento", diz, anunciando
para dia 30 um protesto "seguro" mas "menos conveniente" do que o de há um ano, quando o setor
instalou caixas negras em vários pontos de Lisboa e Porto.

Há mais de um ano sem trabalhar, o setor não aceita que se continue a decidir sem critério ou equilíbrio.
"Sugerimos os eventos-piloto e disseram-nos que avançássemos - e pagássemos. Com a ajuda das
autarquias, conseguimos promovê-los em total segurança. E no dia em que Bruxelas anuncia viagens
livres dentro da União Europeia, aqui sabemos que a cultura, que sempre cumpriu, fica sujeita a estas
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restrições", desabafa o promotor cultural Álvaro Covões.

"Os eventos-piloto foram iniciativa das associações, empresas e trabalhadores da cultura e eventos -
devia ter sido do governo. As autoridades nacionais só tinham de rastrear e dar um parecer sobre a sua
viabilidade. Agora, temos conhecimento de que o processo de tratamento dos dados está atrasado e
nem sequer há data para conclusões. Ou não entendem o drama que vivemos ou a incompetência é
muita", conclui Pedro Magalhães.

O DN questionou, logo na quarta-feira, a Direção-Geral da Saúde (DGS) e governo sobre a base científica
que serviu para estabelecer os critérios para os eventos culturais. Não teve resposta. Tal como não teve
resposta à possibilidade de as regras serem revistas quando se conseguir os resultados dos eventos-
piloto, cujo atraso a DGS atribui a "um problema informático". Igual silêncio foi a resposta quando
perguntámos se havia indícios de surtos em espetáculos.

Preocupadas com os efeitos das regras e lembrando que "o acesso à cultura é um direito constitucional",
as associações pediram nesta semana uma audiência com o primeiro-ministro. António Costa recusou.

À questão sobre a quem cabe pagar os testes respondeu o secretário de Estado da Saúde no
Parlamento. "O custo dos eventos culturais é imputado, com certeza, ao consumidor final", vincou
António Lacerda Sales. Quem quer ir ver um concerto, além do bilhete, terá de pagar o teste. Uma ideia
que Covões, também presidente da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos,
considera "uma catástrofe para o setor", numa altura em que a incerteza já provocou "uma paragem
quase total" na venda de bilhetes. "Se agora há pouco público, com teste obrigatório pago ainda haverá
menos", diz, pedindo a Presidente e primeiro-ministro que "ponham ordem na casa, reequilibrem as
regras e acabem com a discriminação a setores que sempre cumpriram".

Covões põe ainda em causa a questão da proteção de dados na vistoria dos testes à entrada dos
espetáculos. E lamenta que nos transportes não haja estas restrições: "Uma pessoa tem o teste
negativo para ir a um espetáculo, mas pode contagiar-se se vier de comboio ou de autocarro do Porto
para Lisboa, ou depois no Metro." As regras atuais ditam uma lotação de dois terços para os transportes
públicos de Lisboa, mas no resto do país circulam com 100% de lugares sentados. Nunca exigiram teste.

Depois da Festa do Avante! e do Arraial Liberal, o setor questiona se as restrições da cultura se alargam
aos eventos de cariz político. Questionados pelo DN sobre a obrigação de mostrar teste negativo em
comícios, manifestações e ações políticas, DGS e governo remeteram-se uma vez mais ao silêncio.

"A variante indiana, que tanto está a preocupar o governo e as autoridades de saúde, não foi trazida de
Portugal para Portugal." É Álvaro Covões que aponta o dedo à falta de controlo nas fronteiras - "em
especial nos aeroportos, o controlo aos passageiros para verificar se trazem teste PCR negativo é
aleatório por decisão superior. Não podemos continuar a ser sacrificados com decisões discriminatórias
que penalizam sempre a sociedade civil".

Mas outros já o denunciaram. Incluindo Pedro Ribeiro, diretor de programação da Rádio Comercial, que
há uma semana, no regresso da Tanzânia, revelou no seu Instagram o "choque" pela ausência de
controlo nas fronteiras. "Nem na escala em Amesterdão, nem na chegada ao aeroporto de Lisboa,
ninguém pediu teste nenhum. Nada. Zero controlo. Foi sair do avião, apanhar as malas e sair."

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Ribeiro (@pedroribeirooficial)

Também quem vem de Espanha por estrada tem entrada livre desde maio - e mesmo controlos
aleatórios só existem do lado de lá da fronteira.
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Rita Marques: animação turística e eventos já tiveram apoios de
320 M€
A secretária de Estado do T urismo, Rita Marques, confirmou esta segunda-feira, que o
Governo já apoiou com 200 milhões de euros as empresas de animação turística e com
120 milhões de euros as da organização de eventos face à crise provocada pela
pandemia da Covid-19.

A secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, confirmou esta segunda-feira, que o Governo já apoiou
com 200 milhões de euros as empresas de animação turística e com 120 milhões de euros as da
organização de eventos face à crise provocada pela pandemia da Covid-19.

Segundo a governante, no congresso da Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação
Turística e Eventos (APECATE), dos 200 milhões de euros para a animação turística, 100 milhões foram
a fundo perdido, enquanto dos 120 milhões para o sector da organização de eventos, 80 milhões de
euros são a fundo perdido.

Por isso, Rita Marques evidenciou que neste momento a nossa agenda já não é tanto a da sobrevivência,
mas a da vivência.

A secretária de Estado do Turismo fez questão de indicar que, em Abril, a oferta de emprego no sector
do alojamento e da restauração disparou para mais de 100%, enquanto a taxa de desemprego nesta
área foi de 6,6% no início de 2020 e de 7,2% já este ano, para apontar que foram taxas bastante
inferiores às das últimas crises.

No mesmo congresso, o presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, disse que existem vários
desafios para a retoma no turismo, mas uma vez que, com a emissão dos certificados digitais de
vacinação Covid-19, na Europa há um sentimento de as pessoas quererem viajar, e o nosso país
acredita que há uma oportunidade de crescimento do mercado.

Para Luís Araújo, é necessário reactivar os eventos presenciais mediante a adopção de regras de
segurança sanitária, e não apenas pelo digital, porque os cidadãos estão ávidos de contactos presenciais,
ainda que estejam mais selectivos.

O congresso, cujos participantes e convidados foram todos testados à Covid-19 à entrada, abriu ontem
em Peniche e termina hoje, terça-feira.
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Presidentes da AMAL e do NERA subscrevem manifesto em
defesa da ligação ferroviária entre Algarve e Andaluzia
Sevilha, acolheu na última sexta-feira um encontro de Embaixadores da União Europeia
no quadro das comemorações do V Centenário da primeira Viagem de circum-navegação
de Fernão Magalhães, evento promovido e integrado no programa da Presidência
Portuguesa da União Europeia.

 

Sevilha, acolheu na última sexta-feira um encontro de Embaixadores da União Europeia no quadro das
comemorações do V Centenário da primeira Viagem de circum-navegação de Fernão Magalhães, evento
promovido e integrado no programa da Presidência Portuguesa da União Europeia.

 

Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR), informa
que o Algarve esteve presente na iniciativa, com uma delegação composta pelo Presidente da CCDR,
José Apolinário, o Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL), António Miguel Pina, o
Reitor da Universidade do Algarve, Paulo Águas, o Presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, e
o Presidente do NERA – Associação Empresarial do Algarve, Vítor Neto.

 

A iniciativa realizada no Consulado de Portugal, atribuíu à presidência da Junta de Andaluzia o Prémio
Magalhães, assinalando o contributo da Euroregião «no potenciar da cooperação e intercâmbio
educativo, cultural, científico, económico e entre regiões e cidades» (Sevilha é sede da Rede Mundial de
Cidades Magalhânicas). 
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Neste ato presidido pelo Embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes, estiveram presentes os
conselheiros da Junta de Andaluzia das Finanças e Fundos Europeus e da Saúde, o secretário geral para
as relações exteriores da Junta de Andaluzia, a tenente alcaide do Município de Sevilha, associações
empresariais e câmaras de comércio e indústria de Sevilha e Huelva, entre outras entidades
representativas da Andaluzia.
 
No ano em que se assinala o Ano Europeu da Ferrovia, o momento serviu também para reafirmar o
apoio dos Municípios e empresários do Algarve à ligação ferroviária Andaluzia – Algarve, conectando o
Aeroporto de Sevilha com o Aeroporto de Faro, acompanhando a posição já anteriormente assumida
pelos Alcaides de Sevilha e Huelva.
 
Num ato público em que também participaram o Vice Conselheiro de Fomento e infraestruturas da Junta
de Andaluzia e o Diretor Geral de Mobilidade de Andaluzia, foi assinado um manifesto de apoio a esta
ligação ferroviária no corredor sudoeste peninsular, instando os Governos de Espanha e Portugal e a
União Europeia a incluírem este investimento estratégico nas diversas fontes de financiamento com
fundos europeus.

 

(Link)
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TAP tem de "acordar" depressa, senão vai correr mal. A
turbulência é grande e a concorrência feroz, alertam pilotos
Os pilotos da T AP acreditam que a transportadora vai sobreviver a esta crise, mas
defendem que é urgente uma nova administração conhecedora do negócio que acorde a
companhia, neste momento está "muito atrasada" face à concorrência

Os pilotos da TAP acreditam que a transportadora
vai sobreviver a esta crise, mas defendem que é
urgente uma nova administração conhecedora do
negócio que acorde a companhia, neste momento
está "muito atrasada" face à concorrência
Os pilotos da TAP, representados no Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), estão preocupados
com o futuro da companhia. Defendem, em entrevista ao Expresso, que o futuro é de "grande
turbulência" porque a "concorrência é muito forte", e consideram que a "TAP está muito atrasada" na
retoma do negócio. A estratégia de hub é acertada, consideram, afirmando que concorrer com as low
cost seria muito difícil, até porque o mercado já está muito explorado.

"Estamos à espera que isto acorde outra vez e se acordar mal pode ser que não corra bem", alerta
Alfredo Mendonça, presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), numa entrevista conjunta
com Rui Martins, membro da direção e tesoureiro.

O SPAC considera que a companhia está, neste momento, com uma gestão muito limitada. "A TAP está
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sem capacidade de funcionar. Por isso é que temos muita esperança que quem vem agora tenha
capacidade de pôr isto a funcionar outra vez", avança Rui Martins. A nova administração da TAP, liderada
pela francesa Christine Ourmières-Widener, vai ser aprovada esta semana, na Assembleia Geral de 24 de
junho.

E o que é acordar bem? Alfredo Mendonça explica: "É preciso ter uma liderança capaz a nível
operacional, capaz de ir à procura de negócio e de gerir a rede. Temos de ir procurar o negócio. Neste
momento é muito importante não perder os clientes. E se possível aumentá-los, ir à procura deles.
Temos de pôr os aviões a voar de forma rentável". O SPAC representa cerca de 1300 pilotos, a quase
totalidade dos pilotos da casa mãe.

Admitem que a TAP, na sequência da reestruturação que está em curso, perdeu muito trabalhadores que
sabiam do negócio. "Houve muita gente que não acredita neste projeto e nem nesta administração e
decidiu ir embora. E não se encontra facilmente gente boa neste mercado", lamenta Alfredo Mendonça.
Recorde-se que cerca de uma dezena de diretores de topo da companhia, com várias décadas de casa,
saíram com esta reestruturação.

E os tempos que aí vêm não vão ser fáceis. "Vai haver turbulência porque temos uma concorrência
muito forte. A TAP está muito atrasada", sentencia. Mas sublinha: "Nós não pretendemos gerir a
empresa. Estamos aqui para defender e garantir os direitos dos trabalhadores, que no nosso caso são os
pilotos".

Apesar da preocupação, o SPAC acredita que a companhia vai passar o cabo das tormentas. "Claro que
a TAP vai sobreviver. Por muitas dores de parto que a TAP venha a ter, não faz sentido ser de outra
maneira. Esperemos que este processo sirva para limpar arestas e corrigir erros. Vai haver muita luta.
Mas no fim vamos ter as pessoas mais esclarecidas", considera Alfredo Mendonça.

Gestão limitada e a navegar à vista
O SPAC lamenta que hoje em dia a TAP esteja com uma gestão decapitada. "Estávamos habituados a
um Conselho de Administração com 12 elementos, e tínhamos uma Comissão Executiva completa.
Tínhamos uma relação densa com David Pedrosa, que tinha a parte jurídica e os Recursos Humanos.
Depois com o fim da Comissão Executiva veio a turbulência. Agora estamos a lidar com o departamento
de Recursos Humanos, cujo diretor é Pedro Ramos", salienta o presidente do sindicato dos pilotos. O
outro interlocutor do SPAC tem sido o presidente interino, Ramiro Sequeira. Com Alexandra Reis, a
administradora com o pelouro dos Recursos Humanos não têm falado muito.

"Tem havido dificuldades em saber com quem falar, porque quem está a gerir a empresa, em processo
de mudança, não está em condições de tomar decisões duradouras. Isto permite que os Recursos
Humanos estejam sem capacidade para gerir bem este processo", avança Rui Martins. E conta,
lamentando: "Tem havido coisas inacreditáveis por parte do diretor dos Recursos Humanos [Pedro
Ramos]. Houve um piloto que estava no Brasil num voo de retorno e que foi dito que iria sair do layoff
porque está na lista dos despedidos...".

Não obstante, o SPAC garante que não considera existirem problemas de segurança com os voos da
TAP. "Somos profissionais", sublinha Alfredo Mendonça.
Rui Martins reconhece que enquanto não for conhecido o resultado das negociações do plano de
reestruturação, dependente da aprovação de Bruxelas, não é fácil planear.

"Nós ainda não temos o resultado do plano de reestruturação e isso é muito importante para definir o
futuro. Enquanto não soubermos o número de aviões e o que nos vai ser atribuído de slots, é dificil
planear". E salienta: "O que é importante é definir a rede e definir qual é negócio".

Concorrência feroz, e o hub como caminho certo
O SPAC considera acertada a opção da TAP pela aposta no hub. "A estratégia de hub foi reforçada com a
presença dos privados no capital e com liderança de Antonoaldo Neves [anterior presidente executivo]
com bons resultados", afirma Rui Martins. E prossegue: "A ponte aérea foi um sucesso". O dirigente
sindical sublinha que "é difícil uma empresa ser bicéfala [ter um hub e apostar simultaneamente nos voos
ponto a ponto como fazem as low cost] e ter duas operações distintas".

Rui Martins considera que não seria fácil á TAP concorrer no mercado das low cost, sublinhando que nem
todas as companhias de bandeira têm associada uma empresa de baixo custo. "A concorrência entre as
low cost na Europa é tão feroz que algumas vão falindo... Duvido que consigamos encontrar um nicho de
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mercado que não tenho sido já escrutinado pelas low cost. Não vejo que a TAP se transforme numa low
cost, nós já temos dentro do avião TAP, onde estão duzentas passageiros, com cinco tarifas
diferentes...", explica.
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Regresso dos turistas britânicos dita maior quebra de
desemprego desde o início da pandemia
O número de desempregados inscritos no IEFP registou a maior quebra do período
pandémica, no mês em que os turistas britânicos voltaram a Portugal.

Maio ficou marcado pelo regresso dos turistas britânicos a terras lusitanas e, à boleia, pela maior quebra
desde o início da pandemia do número de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação
Profissional (IEFP). O Algarve foi a região do país onde o número de inscritos nos centros de emprego
mais caiu, em termos relativos, face a abril de 2021.

De acordo com os dados divulgados do IEFP, em maio, 402.183 desempregados estiveram inscritos nos
serviços do emprego do continente e regiões autónomas, menos 5,1% do que no mês anterior e menos
1,7% do que no mês homólogo. Tal significa que, no quinto mês de 2021, menos 21.705 indivíduos
estiveram inscritos no IEFP do que em abril.

Desempregados inscritos no IEFP caem para 402 mil Ler Mais

Maio foi, aliás, o segundo mês consecutivo em que o número de desempregados inscritos nos centros
de emprego recuou, mas a quebra registada no mês anterior tinha sido menos acentuada. Já a
diminuição registada no segundo mês do segundo trimestre causa acabou por ser a mais expressiva
desde que a pandemia começou.

Desemprego registado está há dois meses em queda

Fonte: IEFP

Isto num mês ficou marcado pelo regresso dos turistas britânicos a Portugal, particularmente ao Algarve.
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A 17 de maio, Portugal passou à “lista verde” de países para onde os britânicos podem viajar sem
restrições (dispensando-se, nomeadamente, o cumprimento de um período de quarentena, no
regresso), o que motivou a visita de muitos turistas com essa origem.

O turismo português festejou, de olhos postos na recuperação. As companhias aéreas reforçaram os
voos, depois de as reservas terem registado um salto na ordem dos três dígitos, conforme escreveu, na
altura, o ECO.

De notar que em 2019, último ano completo sem impacto da pandemia, os britânicos representaram
8% de todos os turistas que estiveram em Portugal, sendo o Algarve e a Madeira os destinos mais
procurados por estes.

Britânicos de volta com milhões para gastar no turismo Ler Mais

Daí que, em maio de 2021, com a passagem de Portugal à “lista verde”, a região do Algarve se tenha
destacado com a maior quebra — em termos relativos e em cadeia — do desemprego registado. Se no
conjunto do país, houve uma quebra, tal como já referido, de pouco mais de 5% do desemprego
registado, na região algarvia o recuo foi de 17,6%, ou seja, menos 5.670 desempregados estiveram
inscritos nos centros de emprego do Algarve, do que no mês anterior.

Em comparação, a segunda região onde o desemprego registado mais desceu em cadeia foi o Alentejo,
e aí o decréscimo foi consideravelmente menos acentuado (7,4% contra os tais 17,6%).

Na mesma linha, o alojamento, restauração e similares destacou-se como o setor com a maior quebra
— em termos relativos e em cadeia — de desemprego registado. Em causa está um decréscimo de
11,9% ou 42.691 indivíduos. O segundo setor que mais viu o desemprego registado encolher foi a
agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, com um recuo de 8,1%.

Turismo destaca-se, pela positiva, no desemprego registado

Fonte: IEFP

Quanto às ofertas de emprego recebidas ao longo do mês, na generalidade do país, maio foi sinónimo de
um salto de 36,1% e também aqui o Algarve destacou-se com um disparo de 185,4% face a abril de
2021.

É importante lembrar, contudo, que a 8 de junho Portugal saiu da “lista verde” que permitia aos turistas
britânicos viajarem, sem restrições, até terras lusitanas, o que veio retirar algum ânimo e otimismo ao
turismo nacional, bem como à economia portuguesa no seu todo.

Reino Unido retira Portugal da lista verde a partir de dia 8 Ler Mais

Para mitigar o agravamento do desemprego face ao impacto da pandemia e das restrições nas
empresas, o Governo de António Costa tem lançado vários apoios, como o apoio à retoma progressiva,
o novo incentivo à normalização empresarial e o apoio simplificado para microempresas.
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Viana dá mil vouchers com descontos para captar turismo
nacional e galego
Um voucher com descontos, no valor total de até 30 euros, na hotelaria, restauração,
operadores de animação turística e lojas de artesanato de Viana do Castelo, vai ser
distribuído a turistas nacionais e da Galiza.

Um voucher com descontos, no valor total de até 30 euros, na hotelaria, restauração, operadores de
animação turística e lojas de artesanato de Viana do Castelo, vai ser distribuído a turistas nacionais e da
Galiza.

A campanha "Viver Viana" foi lançada esta segunda-feira e estará em vigor de 1 a 31 de julho, com a
entrega de mil vouchers. A iniciativa é financiada pela Câmara Municipal e pela Associação Empresarial de
Viana do Castelo (AEVC), com um montante de 40 mil euros, e pretende, segundo o autarca local, José
Maria Costa, ser "um acelerador do turismo", num contexto de retoma económica, privilegiando "os
setores mais constrangidos" pela crise pandémica e apostando no turismo interno e, principalmente, no
galego.

"É um piscar de olho à Galiza. Os galegos são 30 a 40 por cento do nosso mercado", declarou o
presidente da Câmara, referindo que o objetivo da campanha é "ganhar o verão". José Maria Costa deu
conta ainda de que, a julgar pela ocupação "dos hotéis de cadeia", o turismo estará já a regressar a
Viana do Castelo e que "é esperado um ano turístico idêntico ao de 2020".

Os mil vouchers iniciais (há possibilidade de a campanha ser alargada) serão distribuídos nas receções de
hotéis e alojamentos turísticos, mediante reserva de quarto. E os turistas beneficiarão de descontos, por
cada dia de estadia em Viana: dez euros no alojamento, dez na restauração, cinco euros na compra de
artesanato e cinco na aquisição de serviços de animação turística.
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A apresentação do voucher vale ainda entrada gratuita no navio Gil Eannes e noutros museus da cidade,
além de viajar gratuitamente no Funicular de Santa Luzia.

Para Manuel Cunha Júnior, presidente da AEVC, pretende-se com a ação "apoiar os setores da hotelaria,
da restauração e do artesanato, que foram muito prejudicados pela ausência de feiras e eventos, e a
própria animação turística". O seu lançamento antecipado visa angariar empresas daqueles setores para
aderirem à campanha.

Apesar da distribuição estar prevista durante o mês de julho, a validade dos vouchers estender-se-á à
primeira semana de agosto.
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Algarve mostra credenciais para receber o Verão
Com a chegada do Verão e, consequentemente da chamada época alta, o Algarve
encontra-se num momento crucial da retoma da actividade turística. Ou seja, a oferta de
Sol e Mar do destino está na máxima força.

Com a chegada do Verão e, consequentemente da chamada época alta, o Algarve encontra-se num
momento crucial da retoma da actividade turística. Ou seja, a oferta de Sol e Mar do destino está na
máxima força.

Recorde-se que a região foi eleita como «Melhor Destino de Praia do Mundo» nos World Travel Awards,
os chamados ‘Óscares’ do turismo mundial e são muitas as suas praias que foram distinguidas com
galardões de qualidade. Aliás, a própria RTA salienta que contas feitas, são 244 razões extra para
escolher os areais algarvios nas férias!

Vejamos outros destaques:

Tavira, Faro e Vila do Bispo estão entre os concelhos com mais ‘Praias ZERO Poluição’ em Portugal; o
Algarve é a região nacional com a maior subida anual de ‘Praias com Qualidade de Ouro’; e

Albufeira é o município nacional líder em ‘Bandeiras Azuis’.

Relembre-se ainda que em Novembro de 2020, o Algarve foi distinguido, pela primeira vez, como ‘Melhor
Destino de Praia do Mundo’, na Grande Final dos World Travel Awards.
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Algarve na Força Máxima para Receber o Verão
A época alta de verão chega ao Algarve num momento crucial da retoma da atividade
turística e encontra a oferta de Sol e Mar do destino na máxima força

 

A época alta de verão chega ao Algarve num momento crucial da retoma da atividade turística e
encontra a oferta de Sol e Mar do destino na máxima força: não só a região foi eleita como «Melhor
Destino de Praia do Mundo» nos World Travel Awards, os Óscares do turismo mundial, como as suas
praias acumulam galardões de qualidade que reforçam os motivos para uma visita. Contas feitas, são
244 razões extra para escolher os areais algarvios nas férias!

Tavira, com quatro praias, e Faro e Vila do Bispo, com três, estão entre os concelhos com mais Praias
ZERO Poluição em Portugal, distinção atribuída pela associação ambientalista ZERO às praias onde não
foi detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares ao longo
das três últimas épocas de banhos. Ao todo, este ano a região oferece 14 Praias ZERO Poluição.
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Outra boa notícia é a de que o Algarve é a região nacional com a maior subida anual de Praias com
Qualidade de Ouro, o galardão atribuído pela associação ambientalista Quercus para distinguir a
qualidade da água balnear das praias portuguesas. Um total de 93 areais do destino têm Qualidade de
Ouro, e o concelho de Albufeira é o que mais brilha em todo o país, com 20 praias premiadas.

Albufeira é ainda o município nacional líder em Bandeiras Azuis, com um total de 26 galardões
hasteados em 25 praias e na marina local. Em 2021, a Associação Bandeira Azul da Europa atribui ao
Algarve 91 Bandeiras Azuis, símbolo de qualidade ambiental que será hasteado em 87 praias e quatro
marinas da região.

No último ano, o Algarve ofereceu igualmente aos visitantes 45 Praias Acessíveis, que desfraldam a
bandeira branca do Programa Praia Acessível - Praia para Todos! para assinalar as zonas balneares
acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada.

Finalmente, em novembro de 2020 o Algarve foi distinguido, pela primeira vez, como Melhor Destino
de Praia do Mundo, na Grande Final dos World Travel Awards, reunindo a preferência dos principais
líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo.

(Link)
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Algarve na força máxima para receber o Verão
244 motivos extra para umas férias na região
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244 motivos extra para umas férias na região

A época alta de Verão chega ao Algarve num momento crucial da retoma da actividade turística e
encontra a oferta de Sol e Mar do destino na máxima força: não só a região foi eleita como «Melhor
Destino de Praia do Mundo» nos World Travel Awards, os Óscares do turismo mundial, como as suas
praias acumulam galardões de qualidade que reforçam os motivos para uma visita. Contas feitas, são
244 razões extra para escolher os areais algarvios nas férias!

Tavira, com quatro praias, e Faro e Vila do Bispo, com três, estão entre os concelhos com mais Praias
ZERO Poluição em Portugal, distinção atribuída pela associação ambientalista ZERO às praias onde não
foi detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares ao longo
das três últimas épocas de banhos. Ao todo, este ano a região oferece 14 Praias ZERO Poluição.

Outra boa notícia é a de que o Algarve é a região nacional com a maior subida anual de Praias com
Qualidade de Ouro, o galardão atribuído pela associação ambientalista Quercus para distinguir a
qualidade da água balnear das praias portuguesas. Um total de 93 areais do destino têm Qualidade de
Ouro, e o concelho de Albufeira é o que mais brilha em todo o país, com 20 praias premiadas.

Albufeira é ainda o município nacional líder em Bandeiras Azuis, com um total de 26 galardões
hasteados em 25 praias e na marina local. Em 2021, a Associação Bandeira Azul da Europa atribui ao
Algarve 91 Bandeiras Azuis, símbolo de qualidade ambiental que será hasteado em 87 praias e quatro
marinas da região.

No último ano, o Algarve ofereceu igualmente aos visitantes 45 Praias Acessíveis, que desfraldam a
bandeira branca do Programa Praia Acessível - Praia para Todos! para assinalar as zonas balneares
acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada.

Finalmente, em novembro de 2020 o Algarve foi distinguido, pela primeira vez, como Melhor Destino
de Praia do Mundo, na Grande Final dos World Travel Awards, reunindo a preferência dos principais
líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo.

(Link)
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Algarve na força máxima para receber o verão
A época alta de verão chega ao Algarve num momento crucial da retoma da atividade
turística e encontra a oferta de Sol e Mar do destino na máxima força
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A época alta de verão chega ao Algarve num momento crucial da retoma da atividade turística e
encontra a oferta de Sol e Mar do destino na máxima força: não só a região foi eleita como «Melhor
Destino de Praia do Mundo» nos World Travel Awards, os Óscares do turismo mundial, como as suas
praias acumulam galardões de qualidade que reforçam os motivos para uma visita. Contas feitas, são
244 razões extra para escolher os areais algarvios nas férias!

Tavira, com quatro praias, e Faro e Vila do Bispo, com três, estão entre os concelhos com mais Praias
ZERO Poluição em Portugal, distinção atribuída pela associação ambientalista ZERO às praias onde não foi
detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares ao longo das
três últimas épocas de banhos. Ao todo, este ano a região oferece 14 Praias ZERO Poluição.

Outra boa notícia é a de que o Algarve é a região nacional com a maior subida anual de Praias com
Qualidade de Ouro, o galardão atribuído pela associação ambientalista Quercus para distinguir a qualidade
da água balnear das praias portuguesas. Um total de 93 areais do destino têm Qualidade de Ouro, e o
concelho de Albufeira é o que mais brilha em todo o país, com 20 praias premiadas.

Albufeira é ainda o município nacional líder em Bandeiras Azuis, com um total de 26 galardões hasteados
em 25 praias e na marina local. Em 2021, a Associação Bandeira Azul da Europa atribui ao Algarve 91
Bandeiras Azuis, símbolo de qualidade ambiental que será hasteado em 87 praias e quatro marinas da
região.

No último ano, o Algarve ofereceu igualmente aos visitantes 45 Praias Acessíveis, que desfraldam a
bandeira branca do Programa Praia Acessível - Praia para Todos! para assinalar as zonas balneares
acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada.

Finalmente, em novembro de 2020 o Algarve foi distinguido, pela primeira vez, como Melhor Destino de
Praia do Mundo, na Grande Final dos World Travel Awards, reunindo a preferência dos principais líderes da
indústria de turismo e viagens de todo o mundo.

(Link)
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Algarve na força máxima para receber o verão
A época alta de verão chega ao Algarve num momento crucial da retoma da atividade
turística e encontra a oferta de Sol e Mar do destino na máxima força: não só a região foi
eleita como «Melhor Destino de Praia do Mundo» nos World Travel Awards
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A época alta de verão chega ao Algarve num momento crucial da retoma da atividade turística e
encontra a oferta de Sol e Mar do destino na máxima força: não só a região foi eleita como «Melhor
Destino de Praia do Mundo» nos World Travel Awards, os Óscares do turismo mundial, como as suas
praias acumulam galardões de qualidade que reforçam os motivos para uma visita. Contas feitas, são
244 razões extra para escolher os areais algarvios nas férias!

Tavira, com quatro praias, e Faro e Vila do Bispo, com três, estão entre os concelhos com mais Praias
ZERO Poluição em Portugal, distinção atribuída pela associação ambientalista ZERO às praias onde não
foi detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares ao longo
das três últimas épocas de banhos. Ao todo, este ano a região oferece 14 Praias ZERO Poluição.

Outra boa notícia é a de que o Algarve é a região nacional com a maior subida anual de Praias com
Qualidade de Ouro, o galardão atribuído pela associação ambientalista Quercus para distinguir a
qualidade da água balnear das praias portuguesas. Um total de 93 areais do destino têm Qualidade de
Ouro, e o concelho de Albufeira é o que mais brilha em todo o país, com 20 praias premiadas.

Albufeira é ainda o município nacional líder em Bandeiras Azuis, com um total de 26 galardões
hasteados em 25 praias e na marina local. Em 2021, a Associação Bandeira Azul da Europa atribui ao
Algarve 91 Bandeiras Azuis, símbolo de qualidade ambiental que será hasteado em 87 praias e quatro
marinas da região.

No último ano, o Algarve ofereceu igualmente aos visitantes 45 Praias Acessíveis, que desfraldam a
bandeira branca do Programa Praia Acessível – Praia para Todos! para assinalar as zonas balneares
acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada.

Finalmente, em novembro de 2020 o Algarve foi distinguido, pela primeira vez, como Melhor Destino
de Praia do Mundo, na Grande Final dos World Travel Awards, reunindo a preferência dos principais
líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo.

(Link)
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https://algarve7.pt/index.php/2021/06/21/algarve-na-forca-maxima-para-receber-o-verao/12/11/
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Algarve na força máxima para receber o verão
A época alta de verão chega ao Algarve num momento crucial da retoma da atividade
turística e encontra a oferta de Sol e Mar do destino na máxima força
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A época alta de verão chega ao Algarve num momento crucial da retoma da atividade turística e
encontra a oferta de Sol e Mar do destino na máxima força: não só a região foi eleita como «Melhor
Destino de Praia do Mundo» nos World Travel Awards, os Óscares do turismo mundial, como as suas
praias acumulam galardões de qualidade que reforçam os motivos para uma visita. Contas feitas, são
244 razões extra para escolher os areais algarvios nas férias!

Tavira, com quatro praias, e Faro e Vila do Bispo, com três, estão entre os concelhos com mais Praias
ZERO Poluição em Portugal, distinção atribuída pela associação ambientalista ZERO às praias onde não foi
detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares ao longo das
três últimas épocas de banhos. Ao todo, este ano a região oferece 14 Praias ZERO Poluição.

Outra boa notícia é a de que o Algarve é a região nacional com a maior subida anual de Praias com
Qualidade de Ouro, o galardão atribuído pela associação ambientalista Quercus para distinguir a qualidade
da água balnear das praias portuguesas. Um total de 93 areais do destino têm Qualidade de Ouro, e o
concelho de Albufeira é o que mais brilha em todo o país, com 20 praias premiadas.

Albufeira é ainda o município nacional líder em Bandeiras Azuis, com um total de 26 galardões hasteados
em 25 praias e na marina local. Em 2021, a Associação Bandeira Azul da Europa atribui ao Algarve 91
Bandeiras Azuis, símbolo de qualidade ambiental que será hasteado em 87 praias e quatro marinas da
região.

No último ano, o Algarve ofereceu igualmente aos visitantes 45 Praias Acessíveis, que desfraldam a
bandeira branca do Programa Praia Acessível - Praia para Todos! para assinalar as zonas balneares
acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada.

Finalmente, em novembro de 2020 o Algarve foi distinguido, pela primeira vez, como Melhor Destino de
Praia do Mundo, na Grande Final dos World Travel Awards, reunindo a preferência dos principais líderes da
indústria de turismo e viagens de todo o mundo.

(Link)
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Algarve está «na máxima força para receber o verão», segundo a
RTA
Associação acredita na força do Algarve, numa altura em que alguns concelhos da região
estão a braços com novas restrições devido à pandemia COVID-19.
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Associação acredita na força do Algarve, numa altura em que
alguns concelhos da região estão a braços com novas restrições
devido à pandemia COVID-19.
A Região de Turismo do Algarve (RTA) emitiu uma nota onde destaca a chegada «da época alta de verão
ao Algarve num momento crucial da retoma da atividade turística», encontrando «a oferta de Sol e Mar
do destino na máxima força».

Segundo esta Associação, «não só a região foi eleita como Melhor Destino de Praia do Mundo nos World
Travel Awards, os Óscares do turismo mundial, como as suas praias acumulam galardões de qualidade
que reforçam os motivos para uma visita. Contas feitas, são 244 razões extra para escolher os areais
algarvios nas férias!».

A RTA lembra que «Tavira, com quatro praias, e Faro e Vila do Bispo, com três, estão entre os concelhos
com mais Praias ZERO Poluição em Portugal, distinção atribuída pela associação ambientalista ZERO às
praias onde não foi detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas
balneares ao longo das três últimas épocas de banhos. Ao todo, este ano a região oferece 14 Praias
ZERO Poluição».

Outra boa notícia é a de que o Algarve «é a região nacional com a maior subida anual de Praias com
Qualidade de Ouro, galardão atribuído pela associação ambientalista Quercus para distinguir a qualidade
da água balnear das praias portuguesas. Um total de 93 areais do destino têm Qualidade de Ouro, e o
concelho de Albufeira é o que mais brilha em todo o país, com 20 praias premiadas».

Albufeira é também o município nacional líder em Bandeiras Azuis, num total de 26 galardões hasteados
em 25 praias e na marina local. Em 2021, a Associação Bandeira Azul da Europa atribuiu ao Algarve 91
Bandeiras Azuis, símbolo de qualidade ambiental que será hasteado em 87 praias e quatro marinas da
região.

A RTA lembra que «no último ano, o Algarve ofereceu igualmente aos visitantes 45 Praias Acessíveis, que
desfraldam a bandeira branca do Programa Praia Acessível – Praia para Todos! para assinalar as zonas
balneares acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada».

Finalmente, conclui a Associação turística da região, em novembro de 2020 «o Algarve foi distinguido,
pela primeira vez, como Melhor Destino de Praia do Mundo, na Grande Final dos World Travel Awards,
reunindo a preferência dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo».

(Link)
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https://zero.ong/53-praias-zero-poluicao-em-30-concelhos-uma-reducao-de-22-em-relacao-a-2020-e-sem-nenhuma-agua-balnear-interior/
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https://www.worldtravelawards.com/
https://barlavento.sapo.pt/algarve/algarve-esta-na-maxima-forca-para-receber-o-verao-segundo-a-rta
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Região de Turismo diz que o Algarve está na «força máxima»
para o Verão
«A época alta de Verão chega ao Algarve num momento crucial da retoma da atividade
turística e encontra a oferta de Sol e Mar do destino na máxima força»

 

A Região de Turismo diz que o Algarve está na «força máxima» para o Verão, dando como
exemplo os galardões de Melhor Destino de Praia do Mundo ou as distinções das Praias
Qualidade de Ouro. 
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Apesar das condicionantes da pandemia, para a Região de Turismo do Algarve (RTA), «a época alta de
Verão chega ao Algarve num momento crucial da retoma da atividade turística e encontra a oferta de Sol
e Mar do destino na máxima força».

É que, além de, em Novembro de 2020, o Algarve ter sido distinguido, pela primeira vez, como Melhor
Destino de Praia do Mundo, na Grande Final dos World Travel Awards, há mais razões para visitar a
região.

Tavira, com quatro praias, e Faro e Vila do Bispo, com três, estão entre os concelhos com mais Praias
ZERO Poluição em Portugal, distinção atribuída pela associação ambientalista ZERO às praias onde não foi
detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares ao longo das
três últimas épocas de banhos.

Ao todo, este ano a região oferece 14 praias ZERO Poluição.

«Outra boa notícia é a de que o Algarve é a região nacional com a maior subida anual de Praias com
Qualidade de Ouro, o galardão atribuído pela associação ambientalista Quercus para distinguir a qualidade
da água balnear das praias portuguesas», diz a RTA.

Um total de 93 areais do destino têm qualidade de ouro e o concelho de Albufeira é o que tem mais em
todo o país, com 20 praias premiadas.

Albufeira é ainda o município nacional líder em Bandeiras Azuis, com um total de 26 galardões hasteados
em 25 praias e na marina local. Em 2021, a Associação Bandeira Azul da Europa atribui ao Algarve 91
Bandeiras Azuis, símbolo de qualidade ambiental que será hasteado em 87 praias e quatro marinas da
região.

No último ano, o Algarve ofereceu igualmente aos visitantes 45 Praias Acessíveis, que desfraldam a
bandeira branca do Programa Praia Acessível – Praia para Todos! para assinalar as zonas balneares
acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada.

(Link)
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ALGARVE na força máxima para receber o verão
A época alta de verão chega ao Algarve num momento crucial da retoma da atividade
turística e encontra a oferta de Sol e Mar do destino na máxima força: não só a região foi
eleita como «Melhor Destino de Praia do Mundo» nos World T ravel Awards, os Óscares
do turismo mundial, como as suas praias acumulam galardões de qualidade que reforçam
os motivos para uma visita. Contas feitas, são 244 razões extra para escolher os areais
algarvios nas férias!

 

A época alta de verão chega ao Algarve num momento crucial da retoma da atividade turística e
encontra a oferta de Sol e Mar do destino na máxima força: não só a região foi eleita como «Melhor
Destino de Praia do Mundo» nos World Travel Awards, os Óscares do turismo mundial, como as suas
praias acumulam galardões de qualidade que reforçam os motivos para uma visita. Contas feitas, são
244 razões extra para escolher os areais algarvios nas férias!

Tavira, com quatro praias, e Faro e Vila do Bispo, com três, estão entre os concelhos com mais Praias
ZERO Poluição em Portugal, distinção atribuída pela associação ambientalista ZERO às praias onde não
foi detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares ao longo
das três últimas épocas de banhos. Ao todo, este ano a região oferece 14 Praias ZERO Poluição.

Outra boa notícia é a de que o Algarve é a região nacional com a maior subida anual de Praias com
Qualidade de Ouro, o galardão atribuído pela associação ambientalista Quercus para distinguir a
qualidade da água balnear das praias portuguesas. Um total de 93 areais do destino têm Qualidade de
Ouro, e o concelho de Albufeira é o que mais brilha em todo o país, com 20 praias premiadas.
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Albufeira é ainda o município nacional líder em Bandeiras Azuis, com um total de 26 galardões
hasteados em 25 praias e na marina local. Em 2021, a Associação Bandeira Azul da Europa atribui ao
Algarve 91 Bandeiras Azuis, símbolo de qualidade ambiental que será hasteado em 87 praias e quatro
marinas da região.

No último ano, o Algarve ofereceu igualmente aos visitantes 45 Praias Acessíveis, que desfraldam a
bandeira branca do Programa Praia Acessível – Praia para Todos! para assinalar as zonas balneares
acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada.

Finalmente, em novembro de 2020 o Algarve foi distinguido, pela primeira vez, como Melhor Destino
de Praia do Mundo, na Grande Final dos World Travel Awards, reunindo a preferência dos principais
líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo.

(Link)
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Há 244 razões para escolher o Algarve como destino de Verão
A região do Algarve espera atrair o maior número de turistas, contando com 244 razões
para que os turistas escolham os seus areais para as férias.

Com a chegada da época alta de Verão, a região do Algarve espera atrair o maior número de turistas,
contando com 244 razões para que os turistas escolham os seus areais para as férias.

A primeira razão prende-se com o facto de esta região ter sido eleita como «Melhor Destino de Praia do
Mundo» nos World Travel Awards, Depois, Tavira, com quatro praias, e Faro e Vila do Bispo, com três,
estão entre os concelhos com mais Praias Zero Poluição em Portugal, distinção atribuída pela associação
ambientalista ZERO às praias onde não foi detectada qualquer contaminação microbiológica nas análises
efectuadas às águas balneares ao longo das três últimas épocas de banhos. Ao todo, este ano a região
oferece 14 Praias Zero Poluição.

 

O Algarve é também a região nacional com a maior subida anual de Praias com Qualidade de Ouro, o
galardão atribuído pela Quercus para distinguir a qualidade da água balnear das praias portuguesas. No
total, há 93 areais do destino têm Qualidade de Ouro, destacando-se Albufeira, com 20 praias
premiadas.

Albufeira é ainda o município nacional líder em Bandeiras Azuis, com um total de 26 galardões hasteados
em 25 praias e na marina local. Este ano, a Associação Bandeira Azul da Europa atribuiu ao 91 Bandeiras
Azuis à região algarvia, símbolo de qualidade ambiental que será hasteado em 87 praias e quatro marinas
da região.

No último ano, o Algarve ofereceu igualmente aos visitantes 45 Praias Acessíveis, assinaladas com a
bandeira branca do Programa Praia Acessível – Praia para Todos!, assinalando as zonas balneares
acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada.

Tudo somado, há, assim, 244 razões para visitar o Algarve.
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Algarve preparado para receber o Verão e oferecer o que tem de
melhor
Região foi eleita como "Melhor Destino de Praia do Mundo" nos World T ravel Awards, os
Óscares do turismo mundial, e as suas praias acumulam galardões de qualidade que
reforçam os motivos para uma visita

A época alta de verão chega ao Algarve num momento crucial da retoma da atividade turística e
encontra a oferta de Sol e Mar do destino na máxima força: não só a região foi eleita como "Melhor
Destino de Praia do Mundo" nos World Travel Awards, os Óscares do turismo mundial, como as suas
praias acumulam galardões de qualidade que reforçam os motivos para uma visita. Contas feitas, são
244 razões extra para escolher os areais algarvios nas férias!

Tavira, com quatro praias, e Faro e Vila do Bispo, com três, estão entre os concelhos com mais Praias
ZERO Poluição em Portugal, distinção atribuída pela associação ambientalista ZERO às praias onde não foi
detetada qualquer contaminação microbiológica nas análises efetuadas às águas balneares ao longo das
três últimas épocas de banhos. Ao todo, este ano a região oferece 14 Praias ZERO Poluição.

Outra boa notícia é a de que o Algarve é a região nacional com a maior subida anual de Praias com
Qualidade de Ouro, o galardão atribuído pela associação ambientalista Quercus para distinguir a qualidade
da água balnear das praias portuguesas. Um total de 93 areais do destino têm Qualidade de Ouro, e o
concelho de Albufeira é o que mais brilha em todo o país, com 20 praias premiadas.

Albufeira é ainda o município nacional líder em Bandeiras Azuis, com um total de 26 galardões hasteados
em 25 praias e na marina local. Em 2021, a Associação Bandeira Azul da Europa atribui ao Algarve 91
Bandeiras Azuis, símbolo de qualidade ambiental que será hasteado em 87 praias e quatro marinas da
região.

No último ano, o Algarve ofereceu igualmente aos visitantes 45 Praias Acessíveis, que desfraldam a
bandeira branca do Programa Praia Acessível - Praia para Todos! para assinalar as zonas balneares
acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada.
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Finalmente, em novembro de 2020 o Algarve foi distinguido, pela primeira vez, como Melhor Destino de
Praia do Mundo, na Grande Final dos World Travel Awards, reunindo a preferência dos principais líderes da
indústria de turismo e viagens de todo o mundo.
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