
JORNAL DE NEGÓCIOS

10/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 8075

REACH: 65586

Linha de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Turismo
reforçada em 10 milhões
O Governo avançou com um reforço no apoio ao setor do turismo, depois de terem sido
já aprovadas mais de 14 mil operações e financiamentos de 138,5 milhões de euros.

O orçamento da Linha de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Turismo foi reforçado em mais 10
milhões de euros, de acordo com um despacho da secretária de Estado do Turismo, Rita Baptista
Marques, publicado esta terça-feira em Diário da República.

Esta linha de apoio, recorde-se, foi criada em março de 2020 para apoiar as empresas do setor afetadas
pela pandemia de covid-19. Tem vindo a ser alvo de ajustes  e reforços de dotação, à medida que a
situação pandémica evoluiu e aumentou a pressão sobre a tesouraria das empresas.

De acordo com o despacho, a procura por este instrumento de apoio "mantém-se constante", numa
altura em que foi já "atingida uma taxa de compromisso de 99%, com 14.219 operações aprovadas e
um financiamento comprometido de 138,5 milhões de euros". Além disso, refere a secretária de Estado,
continua a verificar-se uma "forte exposição das micro e pequenas empresas do turismo à atual
realidade epidemiológica vivida no País".

A Linha de Apoio já tinha sido ajustada para possibilitar a conversão de parte do financiamento a fundo
perdido, alargar a sua aplicação às pequenas empresas e, em fevereiro passado, foi reforçada em 20
milhões de euros, passando a linha a ter uma dotação de 120 milhões de euros. Em abril deste ano teve
um novo reforço, desta feita de mais 20 milhões de euros.

Tal como aconteceu em abril, o reforço agora introduzido permite que possam beneficiar destas verbas
as empresas com o CAE "Outros transportes terrestres de passageiros diversos, N.E". a sua elegibilidade
fica, contudo, "condicionada à demonstração, mediante declaração subscrita por contabilista certificado,
de que, pelo menos, 50% do respetivo volume de negócios de 2019 resultou da prestação de serviços
de transporte de turistas".
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SUL INFORMAÇÃO

09/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Documentário “A Costa das Cegonhas” da Rota Vicentina estreia-
se em sinal aberto
Filme será transmitido este domingo, 15 de Agosto, às 12h00, na SIC

O documentário “A Costa das Cegonhas – Um retrato Natural do Sudoeste”, produzido pela
Rota Vicentina, vai ser transmitido em sinal aberto este domingo, 15 de Agosto, às 12h00, na
SIC.

Este filme apresenta a Costa do Sudoeste de Portugal através «de uma narrativa sobre o papel do
homem no ecossistema, numa história guiada pela cegonha-branca, um ícone da região», diz a Rota
Vicentina em nota enviada às redações.

O documentário foi realizado por Ricardo Guerreiro e Luís Quinta, «uma dupla conhecida em Portugal pela
fotografia e paixão pelo mundo selvagem» e mostra também «um contraponto com os humanos e do
seu modo de vida mais recente, passando também pelo momento atual e perspetivas de futuro».

Com texto de Sandro William Junqueira e música de Avelino Santolalla, o documentário “A Costa das
Cegonhas” contou ainda com a revisão científica da professora e bióloga local Paula Canha.

(Link)
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https://www.youtube.com/watch?v=NEgL_nHHy3w
https://www.sulinformacao.pt/2021/08/documentario-a-costa-das-cegonhas-da-rota-vicentina-estreia-se-em-sinal-aberto/


TVI24

09/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • 21ª HORA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 67113

REACH: -1

Noite renasce na Rua da Oura
Noite renasce na Rua da Oura

Noite renasce na Rua da Oura
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TVI

09/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 126853

REACH: -1

Esta é aquela altura do ano em que se multiplicam as burlas
ligadas ao turismo
Burlas no Algarve

Esta é aquela altura do ano em que se multiplicam as burlas ligadas ao turismo
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TVI

09/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 101482

REACH: -1

Concelho de Olhão tem um super herói a entreter os turistas
Concelho de Olhão tem um super herói a entreter os turistas

Concelho de Olhão tem um super herói a entreter os turistas
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EXECUTIVE DIGEST

10/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

FESAHT marca concentração nacional para denunciar principais
problemas do setor da hotelaria e turismo
A Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e T urismo de
Portugal realiza, esta terça-feira, duas ações de denúncia públicas.

A Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal vai
realizar hoje, terça-feira, duas ações de denúncia públicas sobre a “ausência e recusa de negociação dos
Contratos Coletivos de Trabalho dos setores da Restauração e Hotelaria”.

A mobilização de dirigentes e delegados sindicais das regiões, Sul, Norte, Centro e Algarve e dos
sindicatos filiados na FESAHT/CGTP está agendada para esta manhã pelas 10:30, na sede da AHRESP, na
Avenida Duque d’ Ávila, em Lisboa.

Por volta das 12:00, os organizadores do evento irão deslocar-se até ao Ministério do Trabalho,
Solidariedade e Segurança Social, na Praça de Londres, onde será aprovada uma moção a entregar à
ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, com todas as preocupações ao nível das relações laborais de
todos os setores da FESAHT.

Numa nota publicada no site da CGTP, os trabalhadores reiteram a exigência do “pagamento de todos os
salários em atraso, a reabertura imediata de todas as empresas e estabelecimentos encerrados, a
reposição de todos os direitos dos trabalhadores – retirados desde o início da pandemia -, o fim abusivo
da utilização dos estagiários das escolas profissionais, a integração nos quadros de todos os
trabalhadores despedidos na pandemia, uma verdadeira negociação da contratação coletiva e aumento
salarial mínimo de 90 euros para todos os trabalhadores”.
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JORNAL I

10/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 2

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • JOANA MOURÃO

CARVALHO

FAV: 4

AVE: € 5685

REACH: 14000

Coronavírus. Aumenta a procura por certificados digitais falsos
Os certificados digitais falsos já são procurados por milhares e podem custar centenas de
euros. Em Itália já há como verificar autenticidade.
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NOTÍCIAS AO MINUTO

10/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Passe sanitário agora exigido em restaurantes e comboios em
França
A França passou a exigir, a partir de hoje, um passe sanitário para se entrar em
restaurantes, cafés e viajar pelo país.

A medida faz parte de um plano do Governo para encorajar mais pessoas a levar a vacina contra a
covid-19 e reduzir o número de novos casos de infeção, numa altura em que a contagiosa variante Delta
é responsável pela maioria dos casos no país.

Neste momento, mais de 36 milhões de pessoas, ou seja, mais de 54% da população de França tem a
vacinação completa.

O passe sanitário é emitido a pessoas que estejam vacinadas contra a covid-19, tenham um teste
negativo recente ou apresentem prova recente de recuperação da doença, e a sua exigência aplica-se
também aos turistas que visitem o país.

Na cidade meridional de Marselha, vários proprietários de restaurantes decidiram não verificar se os
clientes têm ou não esse passe, constatou hoje um repórter da agência noticiosa norte-americana
Associated Press (AP), porque consideram que não lhes cabe fazer cumprir tal medida.

Pessoas que estejam sem passe sanitário em lugares onde este é exigido incorrem no pagamento de
uma multa de 135 euros, mas o Governo francês indicou que na primeira semana de vigência da medida,
os controlos policiais não levarão a sanções por incumprimento, sendo, em vez disso, uma ocasião para
explicar a nova lei.

Nos hospitais, é exigido aos visitantes e aos doentes que tenham consultas marcadas que tenham o
passe. As exceções são para aqueles que necessitarem de cuidados de emergência nas alas de urgência.
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O passe sanitário é também necessário para viajar em comboios de alta velocidade, intercidades e
noturnos, que transportam mais de 400.000 passageiros por dia em França, indicou hoje o ministro dos
Transportes, Jean-Baptiste Djebbari. Será também exigido em viagens de longo curso de avião ou
autocarro.

"Vamos efetuar verificações em massa", disse Djabbari.

São aceites documentos em papel ou digitais.

Entretanto, o clube de futebol Paris Saint-Germain (PSG) será autorizado a encher o estádio na
capacidade máxima para o seu primeiro jogo em casa da temporada, contra o Estrasburgo, da Liga
Francesa, no próximo sábado.

O PSG indicou que a câmara de Paris aprovou a presença no estádio Parc des Princes de 49.700
adeptos, que deverão exibir os respetivos passes sanitários.

Segundo as mais recentes sondagens, a maioria dos cidadãos franceses apoia o passe sanitário.

Imediatamente depois de o Presidente francês, Emmanuel Macron, ter anunciado a medida, a 12 de
julho, mais de um milhão de pessoas em França agendou a vacinação em menos de um dia.

Desde então, pelo menos sete milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina.

No entanto, a medida desencadeou forte oposição de algumas pessoas que afirmam que esta
compromete as suas liberdades limitando-lhes a circulação e as atividades diárias fora de casa.

No sábado passado, milhares de manifestantes desfilaram por Paris e outras cidades do país pela quarta
semana consecutiva para protestar contra a medida.

O passe sanitário já esteve em vigor no último mês para entrar em espaços culturais e recreativos,
incluindo cinemas, salas de concertos, recintos desportivos e parques temáticos.

A nova lei exige também que os profissionais de saúde franceses sejam vacinados contra o coronavírus
SARS-CoV-2 até 15 de setembro.

A covid-19 provocou pelo menos 4.294.735 mortes em todo o mundo, entre mais de 202,8 milhões de
infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço
da agência France-Presse, com base em dados oficiais.

Em Portugal, morreram, desde março de 2020, 17.485 pessoas e foram registados 988.061 casos de
infeção, segundo a Direção-Geral da Saúde.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan,
cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, a
Índia, a África do Sul, o Brasil e o Peru.

Leia Também: AO MINUTO: Professores serão testados. Suíça aprova vacina dos 12 aos 15
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JORNAL I

10/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 756

REACH: 14000

Algarve ainda quer salvar verão
O T urismo do Algarve ainda quer captar turistas internacionais neste verão e, por isso,
lançou uma nova campanha de promoção do destino

14/41



O TURISMO

10/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 2480

REACH: -1

Turismo do Algarve lança novo vídeo promocional de Verão
Com uma campanha que aposta na diversificac ̧ão de mercados para a região, T urismo do
Algarve lança novo vídeo de promoção de Verão

 

Com uma campanha que aposta na diversificac¸a~o de mercados para a regia~o, Turismo do Algarve
lança novo vídeo de promoção de Verão

Turismo do Algarve continua o seu trabalho de captação de turistas internacionais neste Verão, pelo que
decidiu lançar novo vídeo de promoção do destino.

Esta acção, exclusivamente digital, baseia-se num vídeo que tem por objecto inspirar e atrair “visitantes
last minute para a regia~o ao longo dos meses de Agosto, Setembro e Outubro”.

Com o lema “Welcome back”, esta campanha pretende convidar os turistas a voltarem ao Algarve
numa redescoberta que lhes permitirá conhecer melhor a região.

No inicio o vídeo faz ouvir a torre de controlo do Aeroporto de Faro permitindo a aterragem. Já em terra
os passageiros tomam conhecimento das inúmeras experi
ências que podem ter no Algarve, como pra´tica de modalidades ao ar livre, ciclismo, caminhadas, golfe,
desportos na´uticos.
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Há ainda que ter em conta a beleza das paisagens naturais, não esquecendo os “bons momentos que
podem ser vividos na companhia dos sabores aute^nticos da regia~o”.

“Para ale´m de evidenciar as muitas motivac¸o~es a que o Algarve consegue dar resposta,
quisemos, nesta campanha, dar e^nfase a`s actividades que e´ possí vel fazer no exterior e
que sa~o propí cias ao distanciamento e ao contacto com a natureza, actualmente desejados
por grande parte dos turistas”, explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, que
continua “Estamos tambe´m focados em recuperar a ligac¸a~o emocional que a regia~o tem
com os turistas dos seus principais mercados emissores, e, como tal, continuamos a insistir
numa mensagem de seguranc¸a, de bem-estar e de confianc¸a num destino que ja´ lhes e´
familiar e onde sabem que va~o ser recebidos de uma forma genuí na e calorosa”, acrescenta,
terminando.

Na diversificac¸a~o de mercados que tem vindo a ser implementada, esta nova campanha estara´
presente, de forma faseada, em nove mercados distintos: Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Franc¸a,
Holanda, Be´lgica, Ita´lia, Suí c¸a e EUA.

Veja aqui o ví deo da campanha #welcomeback:

https://bit.ly/welcomebackALGARVE

(Link)
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https://bit.ly/welcomebackALGARVE
https://www.oturismo.pt/destinos/45083-turismo-do-algarve-lanca-novo-video-promocional-de-verao.html


DIÁRIO ONLINE

10/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 280

REACH: -1

Turismo do Algarve lança vídeo em nove países para atrair
turistas “last minute”
O T urismo do Algarve, empenhado em captar turistas internacionais neste verão, acaba
de lanc ̧ar uma nova campanha de promoc ̧ão do destino em nove países, que visa atrair
visitantes “last minute”.

<iframe width="744" height="420" src="https://www.youtube.com/embed/tRa2YekCuUU"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

O Turismo do Algarve, empenhado em captar turistas internacionais neste vera~o, acaba de lanc¸ar uma
nova campanha de promoc¸a~o do destino em nove países, que visa atrair visitantes “last minute”.

“Com uma presenc¸a exclusivamente digital, esta ac¸a~o tem por base um ví deo que procura inspirar
e atrair visitantes ‘last minute’ para a regia~o ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro”,
refere a instituição, em comunicado.

Sob o mote «Welcome back», a nova campanha convida os turistas a regressar ao Algarve e a
redescobrir tudo o que o destino tem para lhes oferecer.

O ví deo comec¸a com a voz da torre de controlo do aeroporto de Faro autorizando a aterragem na
regia~o, ao mesmo tempo que se avista um cena´rio u´nico para uma estadia que se adivinha
promissora.

Experiências para viver no Algarve

Ja´ em terra, e´ revelada a enorme diversidade de experie^ncias que e´ possí vel viver no Algarve, em
famí lia ou com amigos, com destaque para pra´tica de modalidades ao ar livre, como o ciclismo, as
caminhadas, o golfe ou os desportos na´uticos, para a beleza das paisagens naturais, e ainda para os
bons momentos que podem ser vividos na companhia dos sabores aute^nticos da regia~o.

Cumprindo a estrate´gia de diversificac¸a~o de mercados que tem vindo a ser implementada, a nova
campanha estara´ presente, de forma faseada, em nove mercados distintos: Reino Unido, Irlanda,
Alemanha, Franc¸a, Holanda, Be´lgica, Ita´lia, Suí c¸a e EUA.

(Link)

17/41

https://www.turismodoalgarve.pt/
https://regiao-sul.pt/tag/turismo
https://regiao-sul.pt/2021/08/09/sociedade/turismo-do-algarve-lanca-video-em-nove-paises-para-atrair-turistas-last-minute/548533


OPÇÃO TURISMO

10/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

Turismo do Algarve tem novo vídeo promocional
O T urismo do Algarve continua a tentar mais turistas internacionais neste Verão e nesse
sentido acaba de lançar uma nova campanha de promoção do destino.

O Turismo do Algarve continua a tentar mais turistas internacionais neste Vera~o e nesse sentido acaba
de lançar uma nova campanha de promoção do destino.

Esta nova acção tem por base um ví deo que procura inspirar e atrair visitantes last minute para a
regia~o ao longo dos meses de Agosto, Setembro e Outubro.

Sob o mote “Welcome back”, a nova campanha convida os turistas a regressar ao Algarve e a
redescobrir tudo o que o destino tem para lhes oferecer.

Cumprindo a estrate´gia de diversificac¸a~o de mercados que tem vindo a ser implementada, a nova
campanha estara´ presente, de forma faseada, em nove mercados distintos: Reino Unido, Irlanda,
Alemanha, Franc¸a, Holanda, Be´lgica, Ita´lia, Suí c¸a e EUA.
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AMBITUR

09/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 5

AVE: € 2889

REACH: -1

Turismo do Algarve lança novo vídeo promocional para atrair
turistas last minute | Ambitur
O T urismo do Algarve permanece empenhado em captar turistas internacionais neste
verão e, nesse sentido, acaba de lanc ̧ar uma nova campanha de promoc ̧ão do destino.
Com uma presenc ̧a exclusivamente digital, esta ac ̧ão tem por base um vid́eo que procura
inspirar e atrair visitantes last minute para a região ao longo dos meses de agosto,
setembro e outubro.

O Turismo do Algarve permanece empenhado em captar turistas internacionais neste vera~o e, nesse
sentido, acaba de lanc¸ar uma nova campanha de promoc¸a~o do destino. Com uma presenc¸a
exclusivamente digital, esta ac¸a~o tem por base um ví deo que procura inspirar e atrair visitantes last
minute para a regia~o ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro.

Sob o mote “Welcome back”, a nova campanha convida os turistas a regressar ao Algarve e a
redescobrir tudo o que o destino tem para lhes oferecer.

O ví deo comec¸a com a voz da torre de controlo do aeroporto de Faro autorizando a aterragem na
regia~o, ao mesmo tempo que se avista um cena´rio u´nico para uma estadia que se adivinha
promissora. Ja´ em terra, e´ revelada a enorme diversidade de experie^ncias que e´ possí vel viver no
Algarve, em famí lia ou com amigos, com destaque para pra´tica de modalidades ao ar livre, como o
ciclismo, as caminhadas, o golfe ou os desportos na´uticos, para a beleza das paisagens naturais, e
ainda para os bons momentos que podem ser vividos na companhia dos sabores aute^nticos da
regia~o.

“Para ale´m de evidenciar as muitas motivac¸o~es a que o Algarve consegue dar resposta, quisemos,
nesta campanha, dar e^nfase a`s atividades que e´ possí vel fazer no exterior e que sa~o propí cias
ao distanciamento e ao contacto com a natureza, atualmente desejados por grande parte dos turistas”,
explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Estamos tambe´m focados em recuperar
a ligac¸a~o emocional que a regia~o tem com os turistas dos seus principais mercados emissores, e,
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como tal, continuamos a insistir numa mensagem de seguranc¸a, de bem-estar e de confianc¸a num
destino que ja´ lhes e´ familiar e onde sabem que va~o ser recebidos de uma forma genuí na e
calorosa”, acrescenta.

Cumprindo a estrate´gia de diversificac¸a~o de mercados que tem vindo a ser implementada, a nova
campanha estara´ presente, de forma faseada, em nove mercados distintos: Reino Unido, Irlanda,
Alemanha, Franc¸a, Holanda, Be´lgica, Ita´lia, Suí c¸a e EUA.
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TNEWS

09/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1190

REACH: -1

Turismo do Algarve lança novo vídeo promocional para atrair
turistas
O T urismo do Algarve lançou uma nova campanha de promoção do destino. Com uma
presença exclusivamente digital, esta ação tem por base um vídeo que procura inspirar e
atrair visitantes last minute para a região ao longo dos meses de agosto, setembro e
outubro.

 

O Turismo do Algarve lançou uma nova campanha de promoção do destino. Com uma presença
exclusivamente digital, esta ação tem por base um vídeo que procura inspirar e atrair
visitantes last minute para a região ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro.
 

Sob o mote “Welcome back”, a nova campanha convida os turistas a regressar ao Algarve e a
redescobrir tudo o que o destino tem para lhes oferecer.

O vídeo começa com a voz da torre de controlo do aeroporto de Faro autorizando a aterragem na
região, ao mesmo tempo que se avista um cenário para uma estadia que se adivinha promissora.

Já em terra, é revelada a enorme diversidade de experiências que é possível viver no Algarve, em família
ou com amigos, com destaque para prática de modalidades ao ar livre, como o ciclismo, as caminhadas,
o golfe ou os desportos náuticos, para a beleza das paisagens naturais, e ainda para os bons momentos
que podem ser vividos na companhia dos sabores autênticos da região.
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<iframe width="696" height="392" src="https://www.youtube.com/embed/tRa2YekCuUU"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

“Além de evidenciar as muitas motivações a que o Algarve consegue dar resposta, quisemos, nesta
campanha, dar ênfase às atividades que é possível fazer no exterior e que são propícias ao
distanciamento e ao contacto com a natureza, atualmente desejados por grande parte dos turistas”,
explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

“Estamos também focados em recuperar a ligação emocional que a região tem com os turistas dos seus
principais mercados emissores, e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de segurança, de
bem-estar e de confiança num destino que já lhes é familiar e onde sabem que vão ser recebidos de uma
forma genuína e calorosa”, acrescenta.

Cumprindo a estratégia de diversificação de mercados que tem vindo a ser implementada, a nova
campanha estará presente, de forma faseada, em nove mercados distintos: Reino Unido, Irlanda,
Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Itália, Suíça e EUA.

(Link)
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CORREIO DE LAGOS

09/08/2021

TIPO • ONLINE
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PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4
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Turismo do Algarve «não desiste do verão» e lança novo vídeo
promocional para atrair turistas «ao último minuto»
O T urismo do Algarve permanece empenhado em captar turistas internacionais neste
Verão e, nesse sentido, acaba de lanc ̧ar uma nova campanha de promoc ̧ão do destino.

<iframe width='730' height='441' src='https://www.youtube.com/embed/tRa2YekCuUU' title='YouTube
video player' frameborder='0' allow='accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media;
gyroscope; picture-in-picture' allowfullscreen></iframe>

O Turismo do Algarve permanece empenhado em captar turistas internacionais neste Vera~o e,
nesse sentido, acaba de lanc¸ar uma nova campanha de promoc¸a~o do destino. Com uma
presenc¸a exclusivamente digital, esta acc¸a~o tem por base um ví deo que procura inspirar e
atrair visitantes last minute para a regia~o ao longo dos meses de Agosto, Setembro e
Outubro.

S o b o mote “Welcome Back”, a nova campanha convida os turistas a regressar ao Algarve e a
redescobrir tudo o que o destino tem para lhes oferecer.

O ví deo comec¸a com a voz da torre de controlo do Aeroporto de Faro autorizando a aterragem na
regia~o, ao mesmo tempo que se avista um cena´rio u´nico para uma estadia que se adivinha
promissora. Ja´ em terra, e´ revelada a enorme diversidade de experie^ncias que e´ possí vel viver no
Algarve, em famí lia ou com amigos, com destaque para pra´tica de modalidades ao ar livre, como o
ciclismo, as caminhadas, o golfe ou os desportos na´uticos, para a beleza das paisagens naturais, e
ainda para os bons momentos que podem ser vividos na companhia dos sabores aute^nticos da
regia~o.

«Para ale´m de evidenciar as muitas motivac¸o~es a que o Algarve consegue dar resposta, quisemos,
nesta campanha, dar e^nfase a`s actividades que e´ possí vel fazer no exterior e que sa~o propí cias
a o distanciamento e ao contacto com a natureza, actualmente desejados por grande parte dos
turistas», explica Joa~o Fernandes, Presidente do Turismo do Algarve.

«Estamos tambe´m focados em recuperar a ligac¸a~o emocional que a regia~o tem com os turistas
dos seus principais mercados emissores, e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de
seguranc¸a, de bem-estar e de confianc¸a num destino que ja´ lhes e´ familiar e onde sabem que va~o
ser recebidos de uma forma genuí na e calorosa», acrescenta.

Cumprindo a estrate´gia de diversificac¸a~o de mercados que tem vindo a ser implementada, a nova
campanha estara´ presente, de forma faseada, em nove mercados distintos: Reino Unido, Irlanda,
Alemanha, Franc¸a, Holanda, Be´lgica, Ita´lia, Suí c¸a e EUA.

(Link)
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Turismo do Algarve lança novo vídeo promocional para atrair
turistas «last minute»
Sob o mote «Welcome back», a nova campanha do T urismo do Algarve convida os
turistas a regressar ao Algarve e a redescobrir tudo o que o destino tem para lhes
oferecer

<iframe width="728" height="408" src="https://www.youtube.com/embed/tRa2YekCuUU"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

Sob o mote «Welcome back», a nova campanha do Turismo do Algarve convida os turistas a regressar
ao Algarve e a redescobrir tudo o que o destino tem para lhes oferecer. O vídeo começa com a voz da
torre de controlo do Aeroporto de Faro autorizando a aterragem na região, ao mesmo tempo que se
avista um cenário único para uma estadia que se adivinha promissora. Já em terra, e´ revelada a
enorme diversidade de experiências que e´ possível viver no Algarve, em família ou com amigos, com
destaque para a prática de modalidades ao ar livre, como o ciclismo, as caminhadas, o golfe ou os
desportos náuticos, para a beleza das paisagens naturais, e ainda para os bons momentos que podem
ser vividos na companhia dos sabores autênticos da região. 

Cumprindo a estratégia de diversificação de mercados que tem vindo a ser implementada, a nova
campanha estará presente, de forma faseada, em nove mercados distintos: Reino Unido, Irlanda,
Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Itália, Suíça e EUA.

(Link)
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ALGARVE PRIMEIRO
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Turismo do Algarve lança nova campanha para atrair turistas ‘last
minute’ (C/Vídeo)
O T urismo do Algarve continua empenhado em captar turistas internacionais neste verão
pelo que, acaba de lanc ̧ar uma nova campanha de promoc ̧ão do destino.

 

O Turismo do Algarve continua empenhado em captar turistas internacionais neste vera~o pelo que,
acaba de lanc¸ar uma nova campanha de promoc¸a~o do destino.

 

Em nota enviada à comunicação social, a Associação de Turismo do Algarve revela alguns pormenores
da campanha, nomeadamente que a mesma tem por base um ví deo que procura inspirar e atrair
visitantes ‘last minute’ para a regia~o ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro.

 

Sob o mote "Welcome back", a nova campanha convida os turistas a regressar ao Algarve e a
redescobrir o que o destino tem para oferecer.

 

O ví deo comec¸a com a voz da torre de controlo do aeroporto de Faro autorizando a aterragem na
regia~o. Ja´ em terra, e´ revelada a diversidade de experie^ncias que e´ possí vel viver no Algarve, em
famí lia ou com amigos, com destaque para pra´tica de modalidades ao ar livre, como o ciclismo, as
caminhadas, o golfe ou os desportos na´uticos, para a beleza das paisagens naturais, e ainda para bons
momentos que podem ser vividos na companhia dos sabores aute^nticos da regia~o.

 

"Para ale´m de evidenciar as muitas motivac¸o~es a que o Algarve consegue dar resposta, quisemos,
nesta campanha, dar e^nfase a`s atividades que e´ possí vel fazer no exterior e que sa~o propí cias
ao distanciamento e ao contacto com a natureza, atualmente desejados por grande parte dos turistas",
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explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Estamos tambe´m focados em recuperar
a ligac¸a~o emocional que a regia~o tem com os turistas dos seus principais mercados emissores, e,
como tal, continuamos a insistir numa mensagem de seguranc¸a, de bem-estar e de confianc¸a num
destino que ja´ lhes e´ familiar e onde sabem que va~o ser recebidos de uma forma genuí na e
calorosa", acrescenta.

 

Cumprindo a estrate´gia de diversificac¸a~o de mercados que tem vindo a ser implementada, a nova
campanha estara´ presente, de forma faseada, em nove mercados distintos: Reino Unido, Irlanda,
Alemanha, Franc¸a, Holanda, Be´lgica, Ita´lia, Suí c¸a e EUA.

 

<iframe width="730" height="407" src="https://www.youtube.com/embed/tRa2YekCuUU"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

 

(Link)
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LITORALGARVE
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TURISMO DO ALGARVE lança novo vídeo promocional
O T urismo do Algarve permanece empenhado em captar turistas internacionais neste
verão e, nesse sentido, acaba de lanc ̧ar uma nova campanha de promoc ̧ão do destino.
Com uma presenc ̧a exclusivamente digital, esta ac ̧ão tem por base um vid́eo que procura
inspirar e atrair visitantes last minute para a região ao longo dos meses de agosto,
setembro e outubro.

O Turismo do Algarve permanece empenhado em captar turistas internacionais neste verão e, nesse
sentido, acaba de lanc¸ar uma nova campanha de promoc¸a~o do destino. Com uma presenc¸a
exclusivamente digital, esta ac¸a~o tem por base um ví deo que procura inspirar e atrair visitantes last
minute para a região ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro.
 

Sob o mote “Welcome back”, a nova campanha convida os turistas a regressar ao Algarve e a
redescobrir tudo o que o destino tem para lhes oferecer.
O vídeo comec¸a com a voz da torre de controlo do aeroporto de Faro autorizando a aterragem na
regia~o, ao mesmo tempo que se avista um cena´rio u´nico para uma estadia que se adivinha
promissora. Ja´ em terra, e´ revelada a enorme diversidade de experie^ncias que é possível viver no
Algarve, em família ou com amigos, com destaque para prática de modalidades ao ar livre, como o
ciclismo, as caminhadas, o golfe ou os desportos náuticos, para a beleza das paisagens naturais, e ainda
para os bons momentos que podem ser vividos na companhia dos sabores aute^nticos da regia~o.
 

“Para além de evidenciar as muitas motivac¸o~es a que o Algarve consegue dar resposta,
quisemos, nesta campanha, dar e^nfase a`s atividades que e´ possí vel fazer no exterior e
que são propícias ao distanciamento e ao contacto com a natureza, atualmente desejados por
grande parte dos turistas”, explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Estamos
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também focados em recuperar a ligac¸a~o emocional que a regia~o tem com os turistas dos
seus principais mercados emissores, e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de
seguranc¸a, de bem-estar e de confianc¸a num destino que ja´ lhes e´ familiar e onde sabem
que va~o ser recebidos de uma forma genuí na e calorosa”, acrescenta.
  Cumprindo a estratégia de diversificac¸a~o de mercados que tem vindo a ser implementada, a nova
campanha estara´ presente, de forma faseada, em nove mercados distintos: Reino Unido, Irlanda,
Alemanha, Franc¸a, Holanda, Be´lgica, Ita´lia, Suí c¸a e EUA.

https://bit.ly/welcomebackALGARVE

(Link)
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Turismo do Algarve lança campanha para atrair turistas de
«última hora»
T urismo do Algarve não desiste do verão e lanc ̧a novo vid́eo promocional para atrair
turistas last minute.

O Turismo do Algarve permanece empenhado em captar turistas internacionais neste vera~o e, nesse
sentido, acaba de lanc¸ar uma nova campanha de promoc¸a~o do destino. Com uma presenc¸a
exclusivamente digital, esta ac¸a~o tem por base um ví deo que procura inspirar e atrair visitantes last
minute para a regia~o ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro.

Sob o mote «Welcome back», a nova campanha convida os turistas a regressar ao Algarve e a
redescobrir tudo o que o destino tem para lhes oferecer.

O ví deo comec¸a com a voz de um controlador de tráfego aéreo da torre de controlo do Aeroporto de
Faro autorizando a aterragem na regia~o, ao mesmo tempo que se avista um cena´rio u´nico para
uma estadia que se adivinha promissora.

Ja´ em terra, e´ revelada a enorme diversidade de experie^ncias que e´ possí vel viver no Algarve, em
famí lia ou com amigos, com destaque para pra´tica de modalidades ao ar livre, como o ciclismo, as
caminhadas, o golfe ou os desportos na´uticos, para a beleza das paisagens naturais, e ainda para os
bons momentos que podem ser vividos na companhia dos sabores aute^nticos da regia~o.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tRa2YekCuUU"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

«Para ale´m de evidenciar as muitas motivac¸o~es a que o Algarve consegue dar resposta, quisemos,
nesta campanha, dar e^nfase a`s atividades que e´ possí vel fazer no exterior e que sa~o propí cias
ao distanciamento e ao contacto com a natureza, atualmente desejados por grande parte dos turistas»,
explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
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«Estamos tambe´m focados em recuperar a ligac¸a~o emocional que a regia~o tem com os turistas
dos seus principais mercados emissores, e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de
seguranc¸a, de bem-estar e de confianc¸a num destino que ja´ lhes e´ familiar e onde sabem que va~o
ser recebidos de uma forma genuí na e calorosa», acrescenta.

Cumprindo a estrate´gia de diversificac¸a~o de mercados que tem vindo a ser implementada, a nova
campanha estara´ presente, de forma faseada, em nove mercados distintos: Reino Unido, Irlanda,
Alemanha, Franc¸a, Holanda, Be´lgica, Ita´lia, Suí c¸a e EUA.

(Link)
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Turismo do Algarve não desiste do Verão e lança novo Vídeo
Promocional "last minute"
O T urismo do Algarve permanece empenhado em captar turistas internacionais neste
verão

 

O Turismo do Algarve permanece empenhado em captar turistas internacionais neste vera~o e, nesse
sentido, acaba de lanc¸ar uma nova campanha de promoc¸a~o do destino. Com uma presenc¸a
exclusivamente digital, esta ac¸a~o tem por base um ví deo que procura inspirar e atrair visitantes last
minute para a regia~o ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro.

Sob o mote "Welcome back", a nova campanha convida os turistas a regressar ao Algarve e a
redescobrir tudo o que o destino tem para lhes oferecer.
O ví deo comec¸a com a voz da torre de controlo do aeroporto de Faro autorizando a aterragem na
regia~o, ao mesmo tempo que se avista um cena´rio u´nico para uma estadia que se adivinha
promissora. Ja´ em terra, e´ revelada a enorme diversidade de experie^ncias que e´ possí vel viver no
Algarve, em famí lia ou com amigos, com destaque para pra´tica de modalidades ao ar livre, como o
ciclismo, as caminhadas, o golfe ou os desportos na´uticos, para a beleza das paisagens naturais, e
ainda para os bons momentos que podem ser vividos na companhia dos sabores aute^nticos da
regia~o.

"Para ale´m de evidenciar as muitas motivac¸o~es a que o Algarve consegue dar resposta,
quisemos, nesta campanha, dar e^nfase a`s atividades que e´ possí vel fazer no exterior e
que sa~o propí cias ao distanciamento e ao contacto com a natureza, atualmente desejados
por grande parte dos turistas", explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
"Estamos tambe´m focados em recuperar a ligac¸a~o emocional que a regia~o tem com os
turistas dos seus principais mercados emissores, e, como tal, continuamos a insistir numa
mensagem de seguranc¸a, de bem-estar e de confianc¸a num destino que ja´ lhes e´ familiar
e onde sabem que va~o ser recebidos de uma forma genuí na e calorosa", acrescenta.

Cumprindo a estrate´gia de diversificac¸a~o de mercados que tem vindo a ser implementada, a nova
campanha estara´ presente, de forma faseada, em nove mercados distintos: Reino Unido, Irlanda,
Alemanha, Franc¸a, Holanda, Be´lgica, Ita´lia, Suí c¸a e EUA.
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Veja aqui o ví deo da campanha #welcomeback:

https://bit.ly/welcomebackALGARVE
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'Welcome back' é o mote do novo vídeo promocional para atrair
turistas para o Algarve - Diário Imobiliário
O T urismo do Algarve permanece empenhado em captar turistas internacionais neste
verão e, nesse sentido, acaba de lanc ̧ar uma nova campanha de promoc ̧ão do destino.

O Turismo do Algarve permanece empenhado em captar turistas internacionais neste vera~o e, nesse
sentido, acaba de lanc¸ar uma nova campanha de promoc¸a~o do destino.

Com uma presenc¸a exclusivamente digital, esta ac¸a~o tem por base um ví deo que procura inspirar e
atrair visitantes last minute para a regia~o ao longo dos meses de agosto, Setembro e Outubro.

Sob o mote "Welcome back", a nova campanha convida os turistas a regressar ao Algarve e a
redescobrir tudo o que o destino tem para lhes oferecer.O ví deo comec¸a com a voz da torre de
controlo do aeroporto de Faro autorizando a aterragem na regia~o, ao mesmo tempo que se avista um
cena´rio u´nico para uma estadia que se adivinha promissora. Ja´ em terra, e´ revelada a enorme
diversidade de experie^ncias que e´ possí vel viver no Algarve, em famí lia ou com amigos, com
destaque para pra´tica de modalidades ao ar livre, como o ciclismo, as caminhadas, o golfe ou os
desportos na´uticos, para a beleza das paisagens naturais, e ainda para os bons momentos que podem
ser vividos na companhia dos sabores aute^nticos da regia~o.

"Para ale´m de evidenciar as muitas motivac¸o~es a que o Algarve consegue dar resposta, quisemos,
nesta campanha, dar e^nfase a`s atividades que e´ possí vel fazer no exterior e que sa~o propí cias
ao distanciamento e ao contacto com a natureza, atualmente desejados por grande parte dos turistas",
explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "Estamos tambe´m focados em recuperar
a ligac¸a~o emocional que a regia~o tem com os turistas dos seus principais mercados emissores, e,
como tal, continuamos a insistir numa mensagem de seguranc¸a, de bem-estar e de confianc¸a num
destino que ja´ lhes e´ familiar e onde sabem que va~o ser recebidos de uma forma genuí na e
calorosa", acrescenta.

Cumprindo a estrate´gia de diversificac¸a~o de mercados que tem vindo a ser implementada, a nova
campanha estara´ presente, de forma faseada, em nove mercados distintos: Reino Unido, Irlanda,
Alemanha, Franc¸a, Holanda, Be´lgica, Ita´lia, Suí c¸a e EUA.

Veja o video AQUI

33/41



MEIOS & PUBLICIDADE

09/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL
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FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 4

AVE: € 4730

REACH: -1

Turismo do Algarve quer atrair visitantes last minute - Meios &
Publicidade
A campanha, com presença apenas digital, estará de forma faseada no Reino Unido,
Irlanda, Alemanha, Franc ̧a, Holanda, Bélgica, Itália, Suíc ̧a e EUA.

 

Welcome back é o mote da nova campanha do Turismo do Algarve, que pretende atrair para a região
visitantes last minute.

“Para ale´m de evidenciar as muitas motivac¸o~es a que o Algarve consegue dar resposta, quisemos,
nesta campanha, dar e^nfase a`s atividades que e´ possí vel fazer no exterior e que sa~o propí cias
ao distanciamento e ao contacto com a natureza, actualmente desejados por grande parte dos turistas”,
comenta Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Estamos tambe´m focados em
recuperar a ligac¸a~o emocional que a regia~o tem com os turistas dos seus principais mercados
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emissores, e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de seguranc¸a, de bem-estar e de
confianc¸a num destino que ja´ lhes e´ familiar e onde sabem que va~o ser recebidos de uma forma
genuí na e calorosa”, prossegue.

A  campanha, com presença apenas digital, estara´ de forma faseada no Reino Unido, Irlanda, Alemanha,
Franc¸a, Holanda, Be´lgica, Ita´lia, Suí c¸a e EUA.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/tRa2YekCuUU"
title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write;
encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
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NEWSAVIA
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REACH: -1

Algarve procura mais voos e turistas neste Verão com campanha
‘last minute’
O T urismo do Algarve, entidade responsável pela promoção exterior da zona mais
procurada pelos estrangeiros que visitam Portugal continental, continua empenhado em
captar turistas internacionais ne…

O Turismo do Algarve, entidade responsável pela promoção exterior da zona mais procurada pelos
estrangeiros que visitam Portugal continental, continua empenhado em captar turistas internacionais
neste verão e, nesse sentido, acaba de lançar uma nova campanha de promoção do destino. Com uma
presença exclusivamente digital, esta ação tem por base um vídeo que procura inspirar e atrair visitantes
last minute para a região ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro.

Sob o mote ‘Welcome back’, a nova campanha convida os turistas a regressar ao Algarve e a
redescobrir tudo o que o destino tem para lhes oferecer.

O vídeo começa com a voz da torre de controlo do aeroporto de Faro autorizando a aterragem na
região, ao mesmo tempo que se avista um cenário único para uma estadia que se adivinha promissora.
Já em terra, é revelada a enorme diversidade de experiências que é possível viver no Algarve, em família
ou com amigos, com destaque para prática de modalidades ao ar livre, como o ciclismo, as caminhadas,
o golfe ou os desportos náuticos, para a beleza das paisagens naturais, e ainda para os bons momentos
que podem ser vividos na companhia dos sabores autênticos da região.

“Para além de evidenciar as muitas motivações a que o Algarve consegue dar resposta, quisemos, nesta
campanha, dar ênfase às atividades que é possível fazer no exterior e que são propícias ao
distanciamento e ao contacto com a natureza, atualmente desejados por grande parte dos turistas”,
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explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “Estamos também focados em recuperar a
ligação emocional que a região tem com os turistas dos seus principais mercados emissores, e, como
tal, continuamos a insistir numa mensagem de segurança, de bem-estar e de confiança num destino que
já lhes é familiar e onde sabem que vão ser recebidos de uma forma genuína e calorosa”, acrescenta.

Cumprindo a estratégia de diversificação de mercados que tem vindo a ser implementada, a nova
campanha estará presente, de forma faseada, em nove mercados distintos: Reino Unido, Irlanda,
Alemanha, França, Holanda, Bélgica, Itália, Suíça e EUA.
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FAV: 4

AVE: € 1470

REACH: -1

Turismo do Algarve lança novo vídeo promocional para atrair
turistas
Nova campanha convida os turistas a regressar ao Algarve e a redescobrir tudo o que o
destino tem para lhes oferecer

Vídeo

O Turismo do Algarve acabou de lanc¸ar uma nova campanha de promoc¸a~o do destino para
captar turistas internacionais neste vera~o. Com uma presenc¸a exclusivamente digital, esta
ac¸a~o tem por base um ví deo que procura inspirar e atrair visitantes last minute para a
regia~o ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro.

Sob o mote “Welcome back”, a nova campanha convida os turistas a regressar ao Algarve e a
redescobrir tudo o que o destino tem para lhes oferecer.

O ví deo comec¸a com a voz da torre de controlo do Aeroporto de Faro autorizando a aterragem na
regia~o, ao mesmo tempo que se avista um cena´rio u´nico para uma estadia que se adivinha
promissora. Ja´ em terra, e´ revelada a enorme diversidade de experie^ncias que e´ possí vel viver no
Algarve, em famí lia ou com amigos, com destaque para pra´tica de modalidades ao ar livre, como o
ciclismo, as caminhadas, o golfe ou os desportos na´uticos, para a beleza das paisagens naturais, e
ainda para os bons momentos que podem ser vividos na companhia dos sabores aute^nticos da
regia~o.

“Para ale´m de evidenciar as muitas motivac¸o~es a que o Algarve consegue dar resposta, quisemos,
nesta campanha, dar e^nfase a`s atividades que e´ possí vel fazer no exterior e que sa~o propí cias
ao distanciamento e ao contacto com a natureza, atualmente desejados por grande parte dos turistas”,
explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

“Estamos tambe´m focados em recuperar a ligac¸a~o emocional que a regia~o tem com os turistas
dos seus principais mercados emissores, e, como tal, continuamos a insistir numa mensagem de
seguranc¸a, de bem-estar e de confianc¸a num destino que ja´ lhes e´ familiar e onde sabem que va~o
ser recebidos de uma forma genuí na e calorosa”, acrescenta.

Cumprindo a estrate´gia de diversificac¸a~o de mercados que tem vindo a ser implementada, a nova
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campanha estara´ presente, de forma faseada, em nove mercados distintos: Reino Unido, Irlanda,
Alemanha, Franc¸a, Holanda, Be´lgica, Ita´lia, Suí c¸a e EUA.

Sobre a ATA:
A Associação Turismo do Algarve (ATA) é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivos
desenvolver, promover e divulgar o Algarve como destino turístico junto dos mercados externos.

Tendo por base um trabalho conjunto e sincronizado realizado entre entidades públicas e privadas para a
definição de objetivos e de um plano de promoção comuns, a atividade da ATA materializa-se no estudo,
na organização e desenvolvimento de ações específicas junto de públicos estratégicos.
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Algarve lança nova campanha digital para atrair turistas 'last
minute'
Nova campanha é "exclusivamente digital" e convida os turistas "a regressar ao Algarve
e a redescobrir tudo o que o destino tem para lhes oferecer", sob o mote “Welcome
back”.

A Associação de Turismo do Algarve (ATA) lançou uma nova campanha de promoção que se destina a
atrair “visitantes last minute para a regia~o ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro”, numa
iniciativa “exclusivamente digital” que convida os turistas “a regressar ao Algarve e a redescobrir tudo o
que o destino tem para lhes oferecer”, sob o mote “Welcome back”.

“Esta ac¸a~o tem por base um ví deo que procura inspirar e atrair visitantes last minute para a regia~o
ao longo dos meses de agosto, setembro e outubro”, explica a ATA, num comunicado enviado à
imprensa esta segunda-feira, 9 de agosto.

O vídeo, revela a informação divulgada pela ATA, já está disponível para visualização e começa “com a
voz da torre de controlo do aeroporto de Faro autorizando a aterragem na regia~o” e, já em terra,
foca-se  na “enorme diversidade de experie^ncias que e´ possí vel viver no Algarve, em famí lia ou com
amigos, com destaque para pra´tica de modalidades ao ar livre, como o ciclismo, as caminhadas, o golfe
ou os desportos na´uticos, para a beleza das paisagens naturais, e ainda para os bons momentos que
podem ser vividos na companhia dos sabores aute^nticos da regia~o”.

“Para ale´m de evidenciar as muitas motivac¸o~es a que o Algarve consegue dar resposta, quisemos,
nesta campanha, dar e^nfase a`s atividades que e´ possí vel fazer no exterior e que sa~o propí cias
ao distanciamento e ao contacto com a natureza, atualmente desejados por grande parte dos turistas”,
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explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, avançando que o objetivo é “recuperar a
ligac¸a~o emocional que a regia~o tem com os turistas dos seus principais mercados emissores”,
motivo pelo qual o vídeo passa uma mensagem de “segurança, bem-estar e confiança”.

A nova campanha vai estar em vigor, de forma faseada, em nove mercados distintos, nomeadamente
Reino Unido, Irlanda, Alemanha, Franc¸a, Holanda, Be´lgica, Ita´lia, Suí c¸a e EUA. O novo vídeo já está
disponível para visualização aqui, através do Youtube.
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