
OPÇÃO TURISMO

07/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

Algarve: ocupação/quarto em Junho foi de 43,1%
A Associação de Hotéis e Empreendimentos T urísticos do Algarve (AHET A) revelou em
comunicado que a ocupação média por quarto nas unidades de alojamento do Algarve
foi, em Junho, de 43,1%. Ou seja, menos 45,3% que no mesmo mês de 2019, antes de a
pandemia afectar o turismo.

A Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA) revelou em comunicado que a
ocupação média por quarto nas unidades de alojamento do Algarve foi, em Junho, de 43,1%. Ou seja,
menos 45,3% que no mesmo mês de 2019, antes de a pandemia afectar o turismo.

Nos dados mensais provisórios divulgados pelo seu gabinete de estudos, a principal associação hoteleira
da região destacou a importância dos visitantes portugueses na operação das unidades de alojamento
algarvias.

Refira-se que o mercado nacional aumentou 8,4% e o externo diminuiu 67,6%, e dizem respeito apenas
aos empreendimentos em funcionamento, uma vez que em Junho muitos continuavam ainda encerrados
por causa do impacto da covid-19 na operação turística.

A AHETA destaca ainda que os dados cumulativos desde Janeiro de 2021 mostram que a
ocupação/quarto regista uma descida média de 76,0%, sendo que o volume de vendas caiu 78,9% face
ao mesmo período de 2019.
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CORREIO DA MANHÃ

07/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • BOLSA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • RAFAEL DOMINGUES

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Aumento de nacionais
Mercado externo diminuiu 67,6% devido às restrições impostas por alguns países
estrangeiros
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JORNAL SOL

06/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 125

REACH: 11000

Certificado digital deve permitir funcionamento sem restrições de
restaurantes, diz AHRESP
Documento deve ainda permitir a reabertura de discotecas.

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) pediu que o certificado digital
devia permitir o funcionamento sem restrições aos restaurantes. Além disso, a associação defende ainda
que as discotecas possam reabrir com a utilização deste documento.

“Com o avanço do processo de vacinação em Portugal e a facilitação das deslocações permitidas pelos
certificados digitais, através dos quais se pode controlar a realização e respetivos resultados de
testagem, o nível de vacinação ou, também, a recuperação por Covid-19, é hoje mais simples e seguro
evitar a propagação por Covid-19”, começa por justificar a associação em comunicado.

E acrescenta que considera que “as empresas de restauração, similares e do alojamento turístico devem
poder utilizar esta ferramenta para funcionar em pleno, sem restrições de horários, ou para reabrir
negócios atualmente fechados, como a animação noturna”.

Recorde-se que, desde a passada sexta-feira, 45 concelhos portugueses voltaram a contar com
limitação de circulação na via pública. Além disso, a Área Metropolitana de Lisboa, está proibida a entrada
e saída entre as 15h de sexta-feira e as 6h de segunda-feira. Já os restaurantes têm de fechar portas às
15h30 aos fins de semana.

No caso das discotecas, este é o único setor que está encerrado deste o início da pandemia sem
perspetivas de reabertura.
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DIÁRIO ONLINE

07/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 280

REACH: -1

Algarve celebra com cautela a saída do país da “lista vermelha”
alemã
O turismo da região do Algarve celebra, embora com cautela, a decisão da Alemanha de
retirar Portugal da sua "lista vermelha" para viagens

O turismo da região do Algarve celebra, embora com cautela, a decisão da Alemanha de retirar Portugal da sua
"lista vermelha" para viagens

Esta decisão da Alemanha, eliminando assim o requisito de uma quarentena no regresso das férias, ainda
assim, sobre o que  vai acontecer agora, dizem, é uma "incógnita".

"Naturalmente que é uma boa notícia, que recebemos de bom grado, mas desde
o anúncio anterior (de incluir Portugal na "lista vermelha") houve um impacto de
cancelamentos de viagens, operações, ligações aéreas que precisam ser
retomadas", disse à EFE o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Um dia depois de saber que Berlim não já não vai impor quarentenas aos que passam férias em Portugal,
Fernandes mostra-se cauteloso.
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https://www.efe.com/efe/portugal/portugal/algarve-celebra-com-cautela-saida-de-portugal-da-lista-vermelha-alem/50000441-4579800


"O impacto que terá no Algarve é ainda uma incógnita, na medida em que
tínhamos uma operação muito interessante com este mercado, que foi
interrompida e que tentaremos retomar o mais rapidamente possível", disse.

A região, segundo a notícia da agência EFE estimava para julho "cerca de 311 voos da Alemanha e mais
de 56.000 lugares em aviões disponíveis que obviamente não se materializaram, em grande parte após
o anúncio de colocar Portugal numa zona de variantes de risco", explicou João Fernandes.

"Agora vamos ver, temos tudo pela frente, é uma incógnita", acrescentou.

A dúvida surge no início de um verão em que esperavam ter alguma recuperação após o descalabro
vivido em 2020.

O mercado fundamental para o Algarve é o britânico, que representa um quarto do número total de
visitantes, embora o turista alemão represente "num ano normal" entre 8 e 9% do total anual de
dormidas em hotéis.

Sem saber se haverá tempo para recuperar as visitas estimadas em julho, João Fernandes está
confiante de que a "robusta procura nacional" se mantenha e que os turistas espanhóis procurem passar
alguns dias de descanso na região.

(Link)
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JORNAL I

07/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3100

REACH: 14000

Tal como já se esperava, Alemanha retira Portugal da lista
vermelha
Alteração já era esperada pelo Algarve, região que em junho registou uma ocupação de
45%. Verão é incerto.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

07/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 3110

REACH: 35000

Algarve ainda quer recuperar turistas alemães neste mês
Nesta semana, o Reino Unido poderá deliberar sobre o fim das restrições nas viagens
para vacinados
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SIC

07/07/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 128088

REACH: -1

O Algarve aplaude a notícia da retirada de Portugal da lista
vermelha alemã, mas diz que o estrago já está feito e que a
imagem da região enquanto destino seguro está comprometida
O Algarve aplaude a notícia da retirada de Portugal da lista vermelha alemã, mas diz que
o estrago já está feito e que a imagem da região enquanto destino seguro está
comprometida

O Algarve aplaude a notícia da retirada de Portugal da lista Vermelha alemã, mas diz que o estrago já
está feito e que a imagem da região enquanto destino seguro está comprometida a maior parte das
reservas canceladas, dificilmente será recuperável. Só em Julho, o Algarve deveria receber mais de
50.000 turistas alemães não só maior parte desses cancelaram com os que por cá estavam de férias,
regressaram a casa mais cedo mal se soube em Junho que Portugal seria fica sujeito a quarentena a
saída agora da lista Vermelha um alívio mas sem efeitos na retoma imediata da procura. Nós não vamos
desistir neste momento, não estão já que o mais no aeroporto à espera para viajar para passar o Lisboa
seja onde for vai demorar mais tempo que é o tipo também distribuição, porque sou mais tradicionais, a
rezar mais e continuam a reservar mais através do seu agente de viagens tradicional. Mas pronto, é
assim estou convencido que . nós. Hoje, durante o dia de amanhã. Já vamos, com certeza, sentir
alguma coisa e que precisamos. Ao contrário do mercado britânico mais impulsivo o alemão que
representa a segunda maior fatia da procura externa pelo Algarve é mais cauteloso e tradicional ainda
que, a partir de quarta-feira, Portugal passe diária de alta prevalência da estirpe Delta para apenas zona
de incidência elevada a imagem de país seguro foi afetada os principais operadores no mercado alemão
dificilmente irão retomar os contratos, entretanto cancelados. Nós adeptos ristic da outros cancelaram
até ao dia 3 de Julho quer a data programada de vigência da anterior decisão a Tui Alemanha que
cancelou até dia 31 de Julho e muitas das ligações, nós tínhamos mais 311 voos, oriundos da Alemanha
para o Algarve com cerca de 56.000 passageiros previstos para o mês de Julho. Muitos deles foram
cancelados entretanto, esta indefinição de todos os países este este vai bem e que tem prejudicado no
turismo, acho que as pessoas que mesmo aqueles que estavam sedentos e ansiosos por viajar às
perder um bocadinho a vontade. Major, nós estamos aqui no terreno e temos que pensar positivo por .
isso. É um dia mais feliz do que tem sido outros dias. Como parte do mercado comprometido, o Algarve
aguarda agora por 2 ou 3 boas notícias, a retoma do mercado inglês e a descida das infeções por
COVID-19 e das restrições ao desconfinamento para que o mercado nacional possa em Agosto
regressar em força à região.
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DN

07/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA LARANJEIRO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Algarve espera recuperar voos da Alemanha. Estavam previstos
311 em julho
Reino Unido poderá decidir fim das restrições a viagens ainda esta semana para
vacinados. T urismo do Algarve diz que “essa pode ser a grande notícia dos próximos
dias"
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ECONOMIA ONLINE

07/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: 23000

Alemães podem voltar a Portugal, mas “não é expectável um
boom” de reservas, diz Turismo do Algarve
Alemanha voltou a permitir a vinda de alemães para Portugal sem necessidade de
quarentena, mas o T urismo do Algarve está cauteloso. "Boa parte [da procura] sofreu
um grande revés".

Os turistas alemães já podem viajar para Portugal sem precisarem de fazer quarentena no regresso a
casa. A decisão foi anunciada esta segunda-feira pelo Governo alemão, mas o setor recebeu-a com
pouco entusiasmo. Os inúmeros cancelamentos que estão para trás já ninguém os devolve e, mesmo
agora, não se espera um “boom” de reservas, diz o presidente do Turismo do Algarve.

“É uma notícia que vem por bem, mas temos de nos lembrar que o anúncio feito a 25 de julho teve um
impacto muito forte“, diz ao ECO João Fernandes, notando que estavam previstos cerca de 11 mil voos
entre a Alemanha e Portugal e que “muitos foram cancelados”.

“Vamos esperar que seja possível retomar tão breve quanto desejável as operações”, continua o
presidente do Turismo do Algarve, embora se mostre pouco entusiasmado. “A Alemanha tirou-nos da
zona de variantes de risco, mas não deixou de nos classificar como uma zona de elevada incidência.
Apesar de não ser obrigatória a quarentena, ainda há a indicação de que não são desejáveis as viagens
para países com esta classificação“, alerta.

Alemanha retira proibição de viagens com Portugal Ler Mais

E, por isso, João Fernandes não espera um disparo nas reservas, como é habitual acontecer nestas
situações. “Vamos esperar que haja algum efeito, mas não é expectável que tenhamos um boom na
procura por essa notícia”, afirma o responsável, que explica que este “ziguezaguear” de decisões acaba
por ter “impacto no comportamento do próprio turista alemão”, que acaba por “perder a confiança” em
viajar.

13/23



Ainda assim, “é expectável que quem já tinha reservado [uma viagem para Portugal] e a consiga
cumprir, que o faça”, diz João Fernandes, acrescentando que “nem tudo está perdido”, apesar de “boa
parte [da procura] ter sofrido um grande revés”.

Para o verão, as expectativas são menos animadoras do que há uns meses. Em parte também devido
aos turistas britânicos, que continuam a ter de cumprir quarentena ao viajar para Portugal. “Estamos a
aguardar que o Governo britânico anuncie a possibilidade de viagens sem quarentena para países da ‘lista
âmbar’ [onde está Portugal], o que iria permitir, naturalmente, que pelo menos em agosto e diante
pudéssemos ter alguma procura“, diz.

Turismo critica quarentena de Portugal ao Reino Unido Ler Mais

Por enquanto o melhor é mesmo não criar muitas expectativas porque “se há coisa que a pandemia nos
ensinou é que surpresas são uma constante”, nota João Fernandes. “Se há um mês e meio respondia
que a procura nacional seria reforçada com a procura externa, neste momento é muito difícil ter uma
perspetiva otimista para o verão, sobretudo quando os dois principais mercados externos [Reino Unido e
Alemanha] ainda têm condicionantes de viagens”, remata o presidente do Turismo do Algarve.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

06/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8086

REACH: 109166

Turismo do Algarve diz que decisão alemã não tem efeito
imediato
A retirada de Portugal da lista alemã que impedia a entrada de viajantes no país sem
quarentena é "uma boa notícia", mas os operadores turísticos demorarão tempo a
recuperar a atividade, segundo o presidente do Turismo do Algarve.

A retirada de Portugal da lista alemã que impedia a entrada de viajantes no país sem quarentena é "uma
boa notícia", mas os operadores turísticos demorarão tempo a recuperar a atividade, segundo o
presidente do Turismo do Algarve.

"Apesar de tudo, é uma boa notícia, permite a realização de voos não essenciais a partir da Alemanha e
isenta de quarentena todos aqueles que tenham a vacinação completa, tenham certificado de imunidade,
ou que façam teste no regresso, de PCR ou antigénio", afirmou o presidente da Região de Turismo do
Algarve, João Fernandes, à agência Lusa.

Numa reação à decisão anunciada na segunda-feira pela Alemanha de retirar Portugal da lista de países
com interdição de entrada no país devido a alta prevalência da estirpe Delta do vírus covid-19, João
Fernandes lembrou que, antes da imposição dessas limitações às viagens, estavam "previstos 311 voos
para julho oriundos da Alemanha", mas advertiu que esses números não vão ser repostos de imediato.

"Corresponderiam a mais de 56 mil lugares de avião. Grande parte dessas operações foram canceladas,
os operadores turísticos e as companhias aéreas foram, com o anúncio do dia 25, desmobilizando as
suas operações, e, portanto, vai ser necessário retomar toda essa dinâmica", argumentou.

João Fernandes frisou que também a imagem de Portugal, depois do anúncio que impunha as restrições,
"sofreu um revés importante" e agora é preciso "ver de que forma é possível captar de novo esta
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procura", perante "uma grande desconfiança dos próprios consumidores em relação às decisões que vão
sendo alteradas a cada momento e que deixam muitas vezes os viajantes no destino a terem de
antecipar o seu regresso".

"E todo esse processo, ao contrário do que seria de esperar com o certificado digital, está infelizmente a
prejudicar aquilo que seria uma abertura esperada por todos" no setor turístico regional, lamentou.

João Fernandes disse esperar que "haja uma estabilização das regras com base no certificado [digital]
que foi acordado pelos Estados-membros da União Europeia" e que a sua utilização já esteja mais
normalizada após os principais meses de verão e nos meses de maior procura do mercado alemão ao
Algarve.

"A maior procura do mercado alemão é em setembro e outubro e, portanto, nesse capítulo há ainda
também uma oportunidade muito importante para aproveitar", acrescentou.

João Fernandes aproveitou também para destacar a importância para a região e o turismo do Algarve do
regresso, em 7 de novembro, do campeonato do Mundo de MotoGP ao Autódromo Internacional do
Algarve (em substituição do anulado Grande Prémio da Austrália), depois de já ter albergado o Grande
Prémio de Portugal, em abril.

"Hoje tivemos uma boa notícia, o anúncio do Grande Prémio do Algarve de MotoGP, em novembro, que
é uma época especialmente importante para atenuar a sazonalidade", afirmou João Fernandes, frisando
que a decisão dos organizadores do Mundial "é também um reconhecimento da qualidade da pista e da
organização".

"Certamente já acontecerá numa altura em que a vacinação está muito avançada e esperemos todos
que seja permitida a presença de público em massa, que seria muito importante para a economia
regional e o país como um todo em termos de imagem", afirmou, acrescentando que é também "uma
oportunidade" para os portugueses acarinharem o piloto Miguel Oliveira, o representante nacional na
principal disciplina do motociclismo de velocidade.

A interdição de entrada na Alemanha foi levantada também o Reino Unido, a Índia, a Rússia e o Nepal,
além de Portugal, anunciou o Instituto Robert-Koch de Vigilância Sanitária, ao divulgar uma revisão do
nível de risco que entrará em vigor na quarta-feira.

Os viajantes provenientes das áreas nesta categoria não são obrigados a fazer quarentena se
conseguirem provar que já estão totalmente vacinados, ou que contraíram a doença e já recuperaram.
Os restantes podem ter uma quarentena reduzida de 10 dias se testarem negativo após cinco dias.

Onze países vão continuar na lista vermelha da nova variante: Brasil, Moçambique, Botswana, Eswatini,
Lesoto, Malawi, Namíbia, Zâmbia, Zimbabué, África do Sul e Uruguai.
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PUBLITURIS

06/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 5

AVE: € 422

REACH: -1

Algarve Sun Boat espera que clientes estendam época de férias
até outubro
A empresa tornou-se "no primeiro operador marítimo turístico a operar com uma frota
100% ecológica, com passeios no rio e na costa com embarcações eletrossolares".

No início de junho, 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, inaugurou uma embarcação.

Com estas embarcações, a empresa  tornou-se assim “no primeiro operador marítimo turístico a operar
com uma frota 100% ecológica, com passeios no rio e na costa com embarcações eletrossolares”.
Ricardo Falé, diretor de de Vendas e Marketing da Algarve Sun Boat, explica ao Publituris que “este novo
catamaran para 30 pessoas é a grande novidade” da empresa para esta temporada, mas que de
momento, devido à pandemia, leva apenas 18 pessoas a bordo.

Trata-se do primeiro barco “a fazer a viagem à Gruta de Benagil – ponto de visita imprescindível na
nossa costa- sem recurso a combustíveis fósseis”. “É bom poder dizer e sentir que não somos um
agente poluidor das nossas águas. No final de contas, ao preservarmos a costa, estamos a contribuir
para a subsistência da atividade turística no Algarve”, refere.

Quanto a expetativas para este verão, o responsável admite que “não são as melhores”. “Julho será um
mês complicado no Algarve, devido ao elevado número de casos na região. Mas estamos com
esperanças que agosto possa ser um mês bom e que o verão possa acabar mais tarde, com clientes a
estenderem as suas férias para os meses de setembro e outubro”, perspetiva.

17/23



A VOZ DO @LGARVE

06/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Mercados de Verão chegam a Portimão e Alvor
Os Mercados de Verão chegam a Portimão e a Alvor para dar as boas-vindas a uma das
estações preferidas dos portugueses.

Uma mostra de novo artesanato e design, produtos gourmet e criações baseadas em produtos regionais
será apresentada, entre as 18h00 e as 22h00, de 30 de julho a 1 de agosto, no Jardim 1.º de
Dezembro, em Portimão, e de 5 a 7 de agosto, na Zona Ribeirinha de Alvor.  O objetivo do evento é
“dinamizar a cultura da região do Algarve e do país assim como apoiar o comércio local”, segundo a Teia
D’Impulsos, associação organizadora dos Mercados de Verão, em parceria com a Câmara Municipal de
Portimão e as Freguesias de Portimão e Alvor. Os expositores presentes nos Mercados de Verão
deverão vender apenas produtos portugueses e criações próprias, à exceção de expositores
estrangeiros convidados, não se aceitando representações de marcas que não sejam criadas pelos
próprios.  Os artistas e artesãos que queiram participar devem efetuar a sua inscrição, até 22 de julho,
no seguinte link: https://forms.gle/R8C6ZEvLtHdwnKXT8.
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A BOLA

07/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 26

PROGRAMA • MODALIDADES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 5400

REACH: 24000

MotoGP de volta a Portimão
Pandemia tira Austrália do calendário
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RECORD

07/07/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 25

PROGRAMA • MODALIDADES

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3600

REACH: 19438

Outra vez em Portimão
Motociclismo

20/23



21/23



A VOZ DO @LGARVE

07/07/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

SATA Imagine e AHRESP colaboram na retoma da restauração
com o lançamento da campanha «ganhe milhas à mesa»
A pandemia afetou muitas atividades mas poucas terão sofrido tanto com a retração
abrupta da procura como a aviação e o turismo, onde se inclui a restauração e similares.

Para impulsionar a atividade de empresas que estiveram praticamente paradas no último ano, a
cooperação entre os diversos agentes dinamizadores deste sector tem sido essencial.

Viajar e de aproveitar o melhor da vida é, agora, o que os turistas mais procuram. E é neste contexto
que surge uma nova parceria entre o programa de fidelização das companhias aéreas do Grupo SATA, o
SATA Imagine, e a AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares). No dia 1 de julho, as
duas entidades iniciaram uma campanha conjunta com o objetivo de estimular a procura pelos serviços
de restauração junto dos mais de 250 mil membros do Programa SATA Imagine.

Assim, até janeiro de 2022, por cada euro gasto no consumo nos restaurantes aderentes à iniciativa
“Ganhe Milhas à Mesa”, os membros SATA Imagine podem acumular 1 milha no saldo da sua conta, e
usá-lo em viagens nas companhias aéreas açorianas.

Ao aderir a esta iniciativa, os membros do programa SATA Imagine estão a ajudar à retoma económica
de um setor fustigado pela crise, e contribuem, também, para a recuperação económica da sua Região.

Ao aderir a esta iniciativa, os associados da AHRESP terão como potenciais clientes os mais de 250 mil
membros da SATA Imagine.

Em que consiste esta campanha de cooperação?

- Para aderirem a esta campanha, os restaurantes associados da AHRESP devem ir a
https://ahresp.com/2021/06/sata-imagine-adesao/

- Os membros SATA Imagine podem acumular 1 milha no saldo da sua conta, por cada euro gasto no
consumo nos restaurantes aderentes à iniciativa “Ganhe Milhas à Mesa”. Para submeter a fatura, deve ir
a https://ahresp.com/2021/05/sata-imagine-registo-factura/

- Para usufruir deste benefício os membros SATA Imagine devem consumir em restaurantes associados
da AHRESP que tenham aderido à campanha.
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- Os restaurantes aderentes estão listados no site azoresairlines.pt na área do SATA Imagine, assim
como se encontra explicado nesta área designada, de que forma o consumo poderá transformar-se em
milhas a creditar na respetiva conta.
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