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Turismo está com dificuldades em contratar apesar do
desemprego
Ainda que o turismo tenha sido dos setores onde o desemprego mais cresceu, as
empresas estão agora a ter dificuldade em recrutar trabalhadores. Escassez de pessoal
pode por em risco retoma, avisam.

A crise pandémica fez tremer o mercado de trabalho. No turismo, foram mais de 101 mil os empregos
destruídos, entre o primeiro trimestre de 2021 e o período homólogo de 2020, tendo sido este um dos
setores mais castigados pela Covid-19. Ainda assim, e num momento em que já se adivinha alguma
retoma, os empregadores confessam dificuldades em recrutar pessoal. O problema não é novo, mas
pode por em risco agora a recuperação do setor e da economia nacional, avisam. Os salários baixos e a
elevada precariedade explicam essa escassez de mão-de-obra, dizem os sindicatos. Mas também a
“migração” dos trabalhadores para outras áreas, nos muitos meses em que as atividades turísticas
estiveram “congeladas”.

Já em abril de 2020, a Organização Internacional do Trabalho reconhecia que a pandemia estava a ter
um “efeito devastador” no mundo laboral. No turismo, o impacto foi “imediato e expressivo“, sublinhava
a OIT. Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que, por força da crise
sanitária e das restrições impostas em reação, foram destruídos mais de 101 mil empregos, entre os
primeiros três meses de 2021 e o mesmo trimestre de 2020 (primeiro período a ser influenciado pela
Covid-19).

Primeiro trimestre ficou marcado por quebra no emprego no turismo

Fonte: INE

Em causa está um recuo homólogo de 31,4% do emprego nas atividades ligadas ao alojamento,
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restauração e similares, que confirmam que o turismo tem estado entre os mais castigados pelo novo
coronavírus.

Apesar de milhares de trabalhadores do turismo terem perdido, assim, os seus postos, os empregadores
desse setor garantem agora que estão a ter dificuldade em recrutar pessoal, num momento em que, à
boleia dos avanços na vacinação e do alívio das restrições, se adivinha alguma recuperação — aliás,
quase 19% das ofertas captadas, em junho, pelos centros do Instituto do Emprego e Formação
Profissional estavam ligadas ao alojamento, restauração e similares. “As empresas que estão a conseguir
alguma retoma da sua atividade já iniciaram processos de recrutamento mas, estranhamente, têm-se
deparado com muitas dificuldades em encontrar pessoas que estejam disponíveis para trabalhar nestes
setores”, conta ao ECO a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

Também a Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo (APHORT) alerta para esse
problema: “Não há pessoal para contratar“. E a Confederação do Turismo de Portugal sublinha que, já
antes da pandemia, as empresas tinham “inúmeras dificuldades em encontrar pessoas para trabalhar“,
problema que “seguramente irá regressar com a retoma”.

As empresas especializadas em recrutamento ouvidas pelo ECO pintam o mesmo cenário. “Os
processos de recrutamento que a Adecco desenvolveu recentemente foram realizados com dificuldade,
nomeadamente na procura, seleção e aceitação destes recursos”. E a Manpower Group põe o turismo
no topo do pódio dos setores que “não conseguem encontrar talento com as competências
procuradas”.

Na perspetiva dessa última recrutadora, as dificuldades têm como principal motor a transformação que o
turismo viveu em função da própria pandemia. Hoje, há novos padrões de consumo, novos modelos de
negócios, expectativas diferentes por parte dos clientes. A indústria transformou-se e, em consequência,
também mudaram os perfis de trabalhadores desejados pelos empregadores.

Logo, há um “desencaixe” entre os trabalhadores do turismo que a Covid-19 atirou para o desemprego
— que estavam adaptados aos contornos pré-pandémicos — e aqueles que as empresas procuram
agora. “Hoje procura-se um misto de pessoas com skills técnicos, mas também comportamentais e
tecnológicos. O resultado é um maior distanciamento entre os trabalhadores que detêm esse skillset
particular e os que o não detêm”, sublinha Vítor Antunes, managing director da Manpower Group, em
declarações ao ECO.

A Adecco acrescenta um outro motivo para o agravamento da escassez de mão-de-obra no turismo: a
“migração” para áreas profissionais mais estáveis. “Os candidatos que possuem formação académica e
experiência profissional na área do turismo, devido à pandemia, à instabilidade que o setor passou e à
insegurança que sentem, têm procurado outras áreas de atividade, mostrando motivação para
desenvolver competências em áreas profissionais completamente diferentes”, observa Joana Esteves,
team leader dos Recursos Humanos da recrutadora.

Esse motivo também é indicado pela AHRESP, referindo que a inatividade das empresas turísticas —
resultante das restrições impostas para conter a propagação do vírus pandémico — levou os
trabalhadores a deslocarem-se para “outras atividades que, ainda assim, não foram tão afetadas”. “E
isso pode significar que, no curto prazo, [esses trabalhadores] podem não ter condições de retornar [ao
turismo] ou simplesmente não querem retornar“, acrescenta a associação.

A AHRESP sublinha, por outro lado, que a época de férias também pode estar a fazer “muitos adiarem o
seu regresso”, ainda que este período coincida “precisamente com a época de maior procura e, logo, de
maior necessidade de trabalhadores”. “Este ‘abandono’ da atividade turística suscita-nos grandes
preocupações, uma vez que as pessoas são o ativo mais importante em qualquer atividade e em
especial no turismo, e a formação e qualificação dos seus trabalhadores tinha vindo a ser uma grande
aposta das nossas empresas, que agora correm o risco de perder este valioso capital humano, com
reflexos na qualidade do produto turístico que temos para oferecer”, alerta a associação.

A APHORT adiciona uma outra justificação possível para a escassez de pessoal disponível: os entraves à
migração decorrentes da crise pandémica. “Uma parte do emprego tinha origem na migração e essa, de
momento, não existe”, salienta a referida fonte ao ECO.
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Para o economista José Reis, da Universidade de Coimbra, motivos como a transferência de
trabalhadores para outras áreas são “razoáveis” na justificação do “desencaixe” entre desempregados e
vagas disponíveis, mas acompanham outros como as baixas remunerações praticadas no turismo
português, a precariedade e o receio dos trabalhadores perante um setor marcado pela vulnerabilidade.

Dificuldade em recrutar? “Não acredito”

Enquanto os empregadores garantem que o recrutamento de pessoal para a fase da retoma não está a
ser fácil, os representantes dos trabalhadores deixam claro que “não acreditam” que haja dificuldades
nesse processo. Em alternativa, o Sindicato dos Trabalhadores e Técnicos de Serviços, Comércio,
Restauração e Turismo (SITESE) atira: “Acredito, sim, que as empresas estão com dificuldades em
encontrar trabalhadores que no contexto atual tenham disponibilidade imediata pelas condições que são
apresentadas. Há dificuldades de recrutamento quando não existe mão-de-obra disponível. Ela aqui
existe, não tem é o mesmo ritmo e a mesma expectativa”.

Em declarações ao ECO, o sindicato lembra que, ainda antes da pandemia, a escassez de mão-de-obra
era uma queixa frequente das empresas, embora, nas mesas negociais, essas mesmas empresas
mantivessem “uma postura muito conservadora“. Já quanto ao presente e ao futuro, o SITESE frisa que
milhares de trabalhadores estiveram em lay-off, outras centenas viram os seus contratos não renovados
e muitos foram alvo de despedimentos. E tudo isso pesa nas escolhas no momento de regresso ao
mercado de trabalho. “Trabalhadores a quem é pedido agora que se atirem de cabeça para a incerteza“,
salienta o sindicato.

Os representantes dos trabalhadores explicam, além disso, que o retorno ao trabalho é agora sinónimo
de um confronto entre uma prestação social e um salário. “Os trabalhadores têm que ter a certeza de
que não se vão arrepender dessa escolha“, defende o SITESE. E acrescenta: “É fundamental transmitir
segurança ao setor, para garantir que os vínculos propostos pelas empresas são estáveis e que os
trabalhadores não receiam arriscar”.

A propósito desse confronto entre o regresso ao trabalho e os apoios sociais, o economista José Reis
alerta que essas prestações não são um desincentivo ao retorno ao mercado, uma vez que o
“desemprego voluntário é residual” e que o trabalho, “além do que significa em termos económicos, é
um mecanismo de inclusão na sociedade“. “Parto sempre do pressuposto que qualquer pessoa, na sua
relação com o mercado de trabalho, tem o desejo de ter emprego“, salienta, referindo, além disso, que
os apoios hoje disponíveis nem são “muito generosos” para que a hipótese desse estímulo “à preguiça”
seja colocada em cima da mesa.

Por outro lado, e em linha com este economista, o SITESE avisa que as baixas remunerações e a
precariedade de vínculos devem ser também temas a ter em atenção na resolução da escassez de mão-
de-obra que aflige os empregadores do turismo.

O que estão os empregadores dispostos a oferecer?

A Confederação do Turismo de Portugal é clara: as empresas terão de saber captar e reter talento e isso
passa pela formação, qualificação e oferta de boas condições de trabalho.

Esses mesmos três focos são destacados pela AHRESP, que diz que o reforço da atratividade do
emprego no turismo passa “necessária e essencialmente pela formação, qualificação e dignificação dos
profissionais”. O objetivo, frisa a associação, é que as pessoas vejam nestas atividades “uma verdadeira
aposta de carreira“. “O trabalho da AHRESP só estará concluído quando as famílias portuguesas
ambicionem que os seus filhos prossigam uma carreira profissional nos setores do turismo”, adianta a
mesma fonte.

Para esse fim, a AHRESP lançou, de resto, uma nova plataforma de recrutamento especializada nas
áreas do turismo. Chama-se RISEHORECA e a associação espera que “ajude a colmatar algumas
necessidades de recrutamento e seja um facilitador da oferta e da procura“.
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A propósito da necessidade da aposta na formação, Bernardo Trindade, do Porto Bay Hotels & Resorts,
diz, por sua vez: “Muitas das vezes temos dificuldade em recrutar, porque as pessoas não têm os níveis
de formação“. E defende que, mesmo enquanto estão em casa, é preciso garantir que os trabalhadores
vão reforçando as suas qualificações e competências.

As empresas especializadas em recrutamento acrescentam, por outro lado, diferentes prioridades a essa
lista de pontos importantes para captar talento. A Adecco garante que os seus clientes estão
preocupados “em querer dar alguma estabilidade profissional” aos seus trabalhadores; Por exemplo,
através de contratos permanentes. E a Manpower Group cita o seu estudo “What Workers Want” para
enumerar as cinco principais necessidades dos trabalhadores: remuneração, flexibilidade,
desenvolvimento de carreira, desafio profissional e identificação com o propósito organizacional. “Fica do
lado das organizações responder a este repto”, afirma Vítor Antunes.

Escassez de pessoal pode ameaçar retoma

A falta de mão-de-obra que corresponda às necessidades dos empregadores, nesta nova fase da
pandemia, pode por em risco a recuperação do turismo e, em consequência, da economia nacional.
Quem o diz são as associações que representam as empresas ligadas a essas atividades.

“Se não encontrarmos as respostas para o facto de termos 100.000 desempregados e, mesmo assim,
continuarmos sem pessoas para trabalhar, esta falta pode comprometer uma retoma, mas também a
qualidade do nosso produto turístico que era reconhecido como de excelência”, alerta a AHRESP,
referindo que as pessoas são “o ativo mais importante em qualquer atividade”.

A CTP concorda: “Sem recursos, não é possível manter a oferta estruturada e o serviço de qualidade que
nos caracteriza enquanto destino turístico”. Já a APHORT contraria e atira que acredita que o setor “vai
ser capaz de se adaptar às circunstâncias, como já o fez tantas vezes”.

“Portugal precisa de um turismo forte, para garantir a sua retoma económica e compete a todos os
agentes do mercado garantir que os desafios são ultrapassados”, acrescenta Vítor Antunes, da
Manpower Group. E o economista José Reis salienta que o “turismo não vai ser o que era“. “Então que
seja melhor. Mais criador de valor para a economia. É bom que crie mais valor, pague melhores salários
que correspondam aos níveis de qualificação e serviços elevados”, defende.

Questionado sobre esta escassez de mão-de-obra no turismo, o Ministério de Pedro Siza Vieira enfatiza,
por sua vez, que a pandemia veio “acelerar a urgência de transformação do paradigma da formação“,
exigindo-se uma “aposta decisiva na qualificação dos recursos humanos“. “A Secretaria de Estado do
Turismo está empenhada em valorizar as profissões do setor, dotando as empresas do conhecimento e
instrumentos necessários para o efeito. Está ainda empenhada em garantir que existam as condições
para captar recursos humanos com formação em outras áreas de conhecimento, como História,
Biologia, Arquitetura, Literatura entre outras, e que poderão acrescentar valor em termos de experiência
para o turista que nos visita”, detalha a mesma fonte governamental.

Os empregadores do turismo mantêm-se, por agora, atentos à evolução da pandemia e às restrições
que a acompanham, que determinarão, por sua vez, o ritmo da procura, mas também a confiança que
levará os trabalhadores a um eventual regresso ao mercado e aos postos disponíveis. Mantêm-se à
espera de dias mais “solarengos”.
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Algarve com o dobro de desempregados de há dois anos
O número de desempregados inscritos recuou no último ano, mas 80% dos concelhos do
continente ainda têm mais inscritos do que há dois anos, em junho de 2019, antes da
crise
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Rota do Petisco: 11 municípios do Algarve dão a conhecer as
suas mais típicas iguarias
Entre petiscos, doces tradicionais ou criações de conceituados chefs com base em
produtos regionais, pode petiscar a um preço bastante convidativo
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A 11.ª edição da Rota do Petisco vai levá-lo a percorrer 11 municípios algarvios e a descobrir as
suas mais típicas iguarias, capazes de revelar da sua identidade, história, cultura e tradições.
Aljezur, Vila do Bispo, Lagos, Portimão, Monchique, Lagoa, Silves, Albufeira, Loulé, São Brás de
Alportel e Tavira são os municípios que participam este ano.

O evento, entre 10 de setembro e 10 de outubro, mantém a sua vertente solidária com o valor do seu
Passaporte (1,50€) a reverter na totalidade para apoiar projetos sociais desenvolvidos por instituições
das localidades que integram a Rota do Petisco. Em 2021, serão apoiados nove projetos desenvolvidos
pelas seguintes entidades: a Associação de Dadores de Sangue do Barlavento do Algarve (ADSBA), os
Bombeiros Voluntários de Monchique e de São Brás de Alportel, a Casa do Povo de São Bartolomeu de
Messines, o Centro de Apoio ao Sem Abrigo, o ECOS - Oficina de Dança, a Fundação Irene Rolo, o Grupo
Desportivo Odeceixense e o HELP - Apoio ao Cuidador.

Para quem sente saudades de viajar, este ano será também possível carimbar o Passaporte com novos
e longínquos destinos através da Rota do Mundo. Sabemos que os petiscos portugueses são de “comer
e chorar por mais” mas ninguém resiste às tapas da vizinha Espanha, a uma boa pasta italiana, a
especiarias da Índia e muitos são também os amantes de sushi, pelo que tudo isso será possível
encontrar na Rota do Petisco.

Sob o lema “Petisque mas não Arrisque”, o projeto Rota do Petisco pretende dinamizar a restauração
algarvia, em momento da retoma, após todos os entraves colocados pela pandemia. A 3 de setembro, a
Rota celebra 10 anos de existência com a promessa de continuar a crescer, com qualidade, para mostrar
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o que de melhor se confeciona no Algarve em termos de gastronomia.

A Rota do Petisco é uma iniciativa organizada pela Associação Teia D'Impulsos, com o apoio e parceria
de várias entidades públicas e privadas.

Sobre a Rota do Petisco:

A Rota do Petisco é um projeto de cariz cultural e recreativo com origem na cidade de Portimão que
consiste num roteiro gastronómico, envolvendo diversos estabelecimentos de restauração organizados
por zonas geográficas distintas.

A decorrer desde 2011, a Rota do Petisco tem crescido de ano para ano. Com uma adesão de 31
estabelecimentos de Portimão na primeira edição, a Rota registou em 2020 a maior abrangência de
sempre, com 231 restaurantes aderentes, distribuídos por 13 concelhos do Algarve: Aljezur, Vila do
Bispo, Lagos, Portimão, Silves, Monchique, Lagoa, Albufeira, Loulé, Faro, Olhão, São Brás de Alportel e
Tavira.

Dinamizada pela Associação Teia D’Impulsos (TDI), com o apoio de várias entidades locais públicas e
privadas, a Rota do Petisco visa a promoção da restauração e do comércio local, a divulgação da
gastronomia tradicional do Algarve, bem como a revitalização das localidades aderentes através de
animação social e cultural e o enriquecimento da oferta turística da região.

Sobre a Teia D’Impulsos

A Teia D’Impulsos é uma associação sem fins lucrativos cujo principal objetivo é o desenvolvimento de
projetos de cariz social, cultural e desportivo alicerçados na igualdade de direitos e oportunidades entre
todos os cidadãos e que sejam uma mais valia no desenvolvimento social.

Criada em março de 2011, projetou e concretizou algumas das iniciativas que mais dinamismo
trouxeram a Portimão, e que, nos últimos anos, se expandiram para todo o Algarve, entre as quais a
Rota do Petisco.
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Reino Unido voltou em Junho a ser o maior emissor turístico para
o alojamento turístico português
As dormidas de turistas britânicos no alojamento turístico português acentuaram a
recuperação em Junho, mês em que representaram 9,4% das pernoitas de estrangeiros,
quando um ano antes não passavam de 1,2%.

As dormidas de turistas britânicos no alojamento turístico português acentuaram a recuperação em
Junho, mês em que representaram 9,4% das pernoitas de estrangeiros, quando um ano antes não
passavam de 1,2%.

Os dados publicados hoje pelo INE mostram que o mercado dos residentes em Portugal valeu no
primeiro semestre deste ano 62,3% das 8,17 milhões de dormidas no alojamento turístico, quando em
2019, pré-pandemia representava apenas 28,7% de 30,72 milhões.

Pré-pandemia eram de facto os mercados internacionais que determinavam os balanços, com 71,3% do
total, ou 21,89 milhões, e o mercado britânico era o líder, ‘valendo’ 4,25 milhões de dormidas, ou seja
13,8% do total.

Mas a pandemia ‘mudou’ as relações de força e este ano o Reino Unido não vai além de 7,4% das
dormidas no alojamento turístico português e chegou em Junho do ano passado a não passar de 1,2%.

Em causa as reacções dos mercados ao ‘abre e fecha’ decretado pelos governos de Portugal e do Reino
Unido, que levou a que em alguns meses de 2020 as dormidas de britânicos não chegasse às três mil e
no primeiro quadrimestre deste ano nunca superaram a marca das 30 mil.

A mudança começou em Maio, com as dormidas de britânicos a elevarem-se a 203 mil, e sobretudo em
Junho, quando passaram a marca das 300 mil, com 319,9 mil, representando assim 9,4% das pernoitas
totais, ainda assim longe dos 15,7% de Junho de 2019, pré-pandemia.

A informação do INE mostra que o alojamento turístico português teve em Junho 1,4 milhões de
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dormidas e turistas residentes no estrangeiro, representando 41,3% das dormidas totais, com liderança
do Reino Unido, com 9,4% do total, com 319,9 mil, seguido por Espanha, com 5,9% (201,3 mil),
Alemanha, com 4,7% (158,6 mil), França, com 4,4% (148,2 mil), e Países Baixos, com 2,7% (90,5
mil).

A Polónia, aliás, é um dos três emissores a aumentar as dormidas no alojamento turístico português no
primeiro semestre, em 29%, juntamente com Suíça, com +11,9%, e Bélgica, com +3,3%.

As maiores quebras foram de mercados emissores não europeus, com -94,5% do Canadá, -89,9% da
China, -78,9% do Brasil e -73,9% dos Estados Unidos.

Para ler mais clique:

Pandemia de covid-19 ‘bate’ mais fortemente nas três maiores regiões turísticas portuguesas

Clique para mais notícias: Alojamento turístico

Clique para mais notícias: Portugal
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Estas são as 10 praias mais bonitas do Algarve
A escolha é obviamente subjetiva, tal a quantidade de escolhas possíveis no Algarve, mas
pode ter a certeza que os locais que sugerimos são absolutamente paradisíacos.

O Algarve recebeu o prémio de “Melhor Destino de Praia da Europa”, na cerimónia dos World Travel
Awards, que decorreu no Funchal. Foi a sexta vez que o Algarve recebe esta distinção, depois de já ter
sido premiado em 2012, 2013, 2015, 2016 e 2017. Ao receber o prémio, João Fernandes, presidente
do Turismo do Algarve, sublinhou “a beleza das praias algarvias e a diversidade de paisagens naturais,
que vão desde extensos areais dourados a pequenas enseadas escondidas entre as falésias”.

João Fernandes destacou ainda “a existência de 47 praias com as acessibilidades necessárias para
pessoas com mobilidade condicionada e a inclusão, em muitos desses areais, de postos de prestação de
cuidados de saúde disponíveis durante todo o verão”. E ainda “a implementação de boas práticas
ambientais no que toca à limpeza e à preservação desses locais”. A seleção é obviamente subjetiva, tal a
quantidade de escolhas possíveis, mas pode ter a certeza que os locais que sugerimos são
absolutamente paradisíacos.

Praia da Fábrica (Cacela Velha)
A Praia da Fábrica, em Cacela Velha (concelho de Vila Real de Santo António), no Algarve, é presença
habitual em eleições das praias mais bonitas do mundo. O acesso à praia só é possível através de um
pequeno barco que o vai levar até uma ilha deserta de areias brancas.

Se a maré estiver vazia, poderá caminhar por entre as dunas até chegar à praia, enquanto passa por
caranguejos, camaleões e outros animais. Depois de um dia de praia, nada melhor do que deliciar-se
com umas fabulosas ostras no restaurante Casa da Igreja, no centro de Cacela.

Praia do Algar de Benagil (Lagoa)
A Praia do Algar de Benagil fica nos arredores de Lagoa, no Algarve. Encontra-se numa zona com beleza
natural magnífica, em que as arribas recortadas formam grutas e algares. O mar é pouco ondulado e
perfeito para passeios de barco, até praias desertas. Esta praia é essencialmente conhecida pela sua
gruta, de fácil acesso e que se destaca pelas paredes de cor laranja, amarelo e brancos. A água do mar
adquire uma cor azul-turquesa dentro da gruta.
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Praia de Dona Ana (Lagos)
A Praia da Dona Ana, em Lagos, está situada dentro das falésias calcárias da pequena península de Ponta
da Piedade. O cenário natural é fabuloso e o mar, normalmente calmo, apresenta uma tonalidade azul-
turquesa. Há também bons restaurantes de praia.

É possível caminhar até a Praia da Dona Ana desde o centro histórico de Lagos, durante cerca de 20
minutos a passo moderado. Também pode utilizar um pequeno comboio ou autocarro.

Praia da Cova Redonda (Porches)
A Praia da Cova Redonda é um pequeno areal entre falésias, situado numa pequena baía a Leste da praia
da Senhora da Rocha. O acesso a esta praia é feito por uma escadaria junto à estrada. Situa-se na
freguesia de Porches, no concelho da Lagoa.

Destaca-se pela areia branca, pela transparência da água e pela tranquilidade. Olhando para leste,
observa-se uma grande rocha que faz lembrar um navio. E por falar em rochas, há algumas que se
encontram submersas no mar, por isso tenha cuidado ao nadar.

Praia de Odeceixe (Aljezur)
Classificada como uma das 7 Maravilhas – Praias de Portugal, a Praia de Odeceixe, localizada no extremo
norte do concelho de Aljezur, tem a particularidade de conter uma praia fluvial, pois é limitada a nascente
e a norte pela Ribeira de Seixe, que faz fronteira natural com o Alentejo.

Veja também: Areias do Seixo, o hotel rural que alia luxo à comunhão com a natureza

A praia apresenta uma elevada qualidade paisagística e biodiversidade, podendo desfrutar-se de uma
paisagem fantástica no topo da suas arribas. Daqui é possível fazer observação de aves, como a
cegonha branca, o falcão-peregrino ou a gralha-de-bico-vermelho. A praia possui vários bares.

Praia dos 3 Irmãos (Portimão)
A Praia dos Três Irmãos é uma baía abrigada entre rochedos, situada na ponta leste do extenso areal do
Alvor. Tem bares e restaurante e uma pequena gruta, onde as crianças gostam muito de brincar. É
bastante longa e larga, dispondo de dunas que se mantêm nos seus lugares devido à vegetação que as
rodeia. Tem parque de estacionamento, um centro de saúde, aberto durante o verão.

Praia da Ilha de Cabanas (Tavira)
A Praia da Ilha de Cabanas de Tavira tem um enorme areal com sete quilómetros de extensão,
proporcionando um ambiente de grande tranquilidade. É ideal para os que gostam de praias praticamente
desertas.

Para chegar a esta praia tem de apanhar um pequeno barco na Marginal de Cabanas. Curiosamente,
apesar de ser uma praia pouco frequentada, tem um restaurante e toldos. O seu mar é ideal para a
prática de windsurf e de vela.

Praia do Burgau (Vila de Bispo)
A Praia do Burgau fica na localidade como mesmo nome, no município de Vila do Bispo. O seu areal
estende-se ao longo de uma pequena enseada abrigada, que também funciona como porto de pesca.
Tem restaurantes onde pode deliciar-se com pratos de peixe fresco e de polvo e possui belas falésias.
Nas falésias, encontra-se uma fortificação do século XVII e as ruínas de uma torre elevada do século XVI.

Praia da Ilha de Culatra (Faro)
Esta praia situa-se no extremo nascente da ilha da Culatra, uma pequena povoação de pescadores. Aliás,
n a baixa-mar, encontramos muitas embarcações de pesca e mariscadores. Para chegar à praia
atravessa-se a povoação e depois um passadiço com cerca de 500 metros de extensão. A praia da Ilha
da Culatra destaca-se pela rica flora dos campos de dunas e pelas águas tranquilas e quentes, devido aos
ventos de leste. Existem carreiras regulares de barco a partir de Faro (apenas no verão) e de Olhão
(durante todo o ano).
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Praia da Barreta (Ilha Deserta)
A Praia da Barreta situa-se na Ilha Deserta, à entrada da Barra Nova (Barra Faro-Olhão) e faz jus ao
nome, pois é pouco frequentada. Pelo caminho, vamo-nos cruzando com muitas aves que por aqui se
alimentam. Esta praia tem qualquer coisa como 11 quilómetros de extensão, onde beneficiamos de total
silêncio e tranquilidade. No areal não faltam amêijoas, búzios e conchas. Existe um cordão dunar que
mantém a vegetação original e que ajuda preservar a fauna de borrelhos, garajaus, andorinhas do mar,
gaivinas e chiretas.

(Clique para ver a galeria completa)

(Link)
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RTP 3

04/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 24 HORAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 82418

REACH: -1

Nesta volta de Verão, vamos à procura de praias desertas no
Algarve
Nesta volta de Verão, vamos à procura de praias desertas no Algarve

Nesta volta de Verão, vamos à procura de praias desertas no Algarve
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CORREIO DA MANHÃ

04/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • CORREIO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

30 praias lotadas durante a manhã
ALGARVE → Região mais procurada com 23 areais com lotação esgotada
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DN

04/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 30

PROGRAMA • VIVER

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2450

REACH: 4100

Silêncio que se vai cantar o Sul
Oito hectares de pinhal, seis piscinas, e uma delas aquecida a 29ºC, acesso direto à praia
e um restaurante candidato a estrela Michelin, tudo na tranquilidade do Epic Sana Algarve
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TVI

03/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

O parque temático Zoomarine no Algarve celebra hoje trinta anos
O parque temático Zoomarine no Algarve celebra hoje trinta anos

O parque temático Zoomarine no Algarve celebra hoje trinta anos

21/23



TVI24

03/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 67113

REACH: -1

As discotecas já podem estar abertas desde que não utilizem a
pista de dança e cumpram as regras dos restaurantes
As discotecas já podem estar abertas desde que não utilizem a pista de dança e cumpram
as regras dos restaurantes

As discotecas já podem estar abertas desde que não utilizem a pista de dança e cumpram as regras dos
restaurantes
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RTP 1

04/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PORTUGAL EM

DIRETO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 124693

REACH: -1

Está na altura de irmos até ao Algarve conhecer os assuntos em
destaque no Sul informação
Está na altura de irmos até ao Algarve conhecer os assuntos em destaque no Sul
informação

Está na altura de irmos até ao Algarve conhecer os assuntos em destaque no Sul informação
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