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Algarve lidera nos melhores destinos de golfe em Portugal
Os 30 campos existentes do Algarve, colocam o distrito de Faro no topo do ranking dos
melhores destinos para praticar golfe no nosso país.

O distrito de Faro e a região do Algarve são os incontestáveis vencedores no que diz respeito aos
melhores destinos para praticar golfe, em Portugal, segundo uma classificação realizada pela Holidu.

Classificado por muitos como o melhor destino de golfe do mundo, falado em revistas dedicadas ao
desporto e por associações internacionais de operadores turísticos especializados, o Algarve, com 30
campos, faz jus a esta distinção ao manter uma qualidade impecável. Com um clima ideal que permite
jogar durante todo o ano e uma grande variedade de campos, a região é “o paraíso dos golfistas”, com
a maioria dos campos a estar localizada em áreas protegidas, com vistas deslumbrantes.

Lisboa aparece em segundo lugar neste ranking com 11 camps de golfe. Embora muitos jogadores
visitem o Algarve para umas férias de golfe, a região da capital está a afirmar-se, cada vez mais, como
um novo destino de golfe. Com vários campos e clubes na região de Lisboa, a maioria dos melhores
campos de golfe está localizada nos arredores de Cascais, Estoril, Sintra e, claro, Lisboa.

A ocupar o último lugar do pódio elaborado pela Holidu aparece a região do Porto, com meia dúzia de
campos. Além de ser possível encontrar vinhos de exceção, entre os quais o mundialmente famoso
Vinho do Porto, os campos de golfe da região assumem caraterísticas diferentes, rodeados de paisagens
inspiradoras. No norte de Portugal, os campos de golfe foram cuidadosamente criados e em harmonia
com a natureza, muitas vezes por arquitetos de renome nacional e internacional.

Para o quarto lugar, viajamos, novamente, para sul. Setúbal, com cinco campos de golfe, possui campos
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com diferentes características tanto para profissionais como para aprendizes, com ponto alto da
experiência ser jogar ao longo da praia com a magnífica vista sobre a serra da Arrábida.

Leiria, com os seus quatro campos, aparece como uma lufada de ar fresco e uma zona pouco mais
desconhecida para alguns. Com sol durante todo o ano, campeonatos nacionais e ligas, é possível
encontrar aqui campo de golfe luxuosos, serviços de primeira classe e uma riqueza de experiências para
desfrutar.

Viajando para for do Continente, os Açores aparecem um trio de campos, onde golfe e natureza se
conjugam na perfeição. Aqui, toda a morfologia dos campos convida à caminhada, na companhia de
flores e árvores.

De regresso ao Continente, Braga, com três campos, destaca-se na região norte de Portugal, sendo
possível encontrar campos de diferentes configurações, com graus de dificuldade variáveis, traçados tão
agradáveis como exigentes para amadores e profissionais.

A Madeira, foi classificada como um dos melhores destinos para golfe com campos reconhecidos
mundialmente por grandes jogadores. Os três campos da Madeira permitem uma escapada à azáfama
do dia-a-dia e aproveitar a natureza.

No penúltimo lugar do ranking aparece Vila Real, confirmando que o Norte está com uma forte presença
no golfe em Portugal. Mais uma região que não podia ser excluída, com dois magníficos campos.

Por fim, em décimo lugar, encontra-se Aveiro com uma dupla de campos de golfe. Campos que, com
menos pessoas, possibilita treinos e uma enorme tranquilidade.
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Jet2 reforça presença no Algarve e na Madeira em 2022-23
A companhia aérea britânica Jet2.com e o operador Jet2Holidays, que integra o mesmo
grupo, anunciaram nesta semana um reforço da sua programação para o Inverno de
2022-23, com mais voos e mais paco…

A companhia aérea britânica Jet2.com e o operador Jet2Holidays, que integra o mesmo grupo,
anunciaram nesta semana um reforço da sua programação para o Inverno de 2022-23, com mais voos
e mais pacotes para vários destinos, incluindo Algarve e Madeira, em Portugal, a partir de oito aeroportos
no Reino Unido.

O reforço deve-se “à forte procura de clientes e agentes de viagens independentes”, segundo um
comunicado distribuído pelo grupo britânico.

A oferta foi reforçada a partir de Belfast International, Birmingham, Bristol, Edimburgo, Glasgow,
Manchester, Newcastle e Londres Stansted.

Entre os destinos adicionados à programação, a Jet2 destaca Faro/Algarve, Málaga, Alicante, Malta e
Palma de Maiorca.

Na programação a partir do aeroporto de East Midlands, a Jet2 destaca destinos como a Madeira e o
Algarve, bem como as Ilhas Canárias, Antalya (Turquia), Paphos (Chipre), Málaga, Alicante e Maiorca.

A Jet2.com e a Jet2Holidays têm programados 12 destinos para o Inverno de 2022/23, com 320 voos
por semana, entre o início de Novembro de 2022 e o fim de Abril de 2023.

Para Faro, no Algarve, a programação da Jet2 prevê até três voos por semana a partir de Belfast
International e de Londres Stansted, até cinco voos semanais de Birmingham e de Manchester, e até dois
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voos por semana de Bristol, East Midlands, Edimburgo e Newcaslte.

Para a ilha da Madeira, a programação prevê até dois voos por semana de Birmingham, até três voos
por semana de Manchester, até dois voos por semana de Londres Stansted e um voo por semana de
Bristol, East Midlands, Edimburgo, Glasgow e Newcastle.
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IVAucher: Como potenciar o consumo nos setores mais afetados
pela pandemia?
O Consultório Financeiro e Fiscal do DV conta com esclarecimentos prestados pela
Globalwe.

O programa criado pelo governo com o nome IVAucher, de caráter temporário, foi feito com o objetivo
de dinamizar o consumo nos setores mais afetados pela pandemia. Vem permitir aos consumidores
acumular o valor do IVA pago nos setores da restauração, alojamento e em cultura e usá-lo
posteriormente como forma de benefício nesses mesmos setores.

O programa tem três fases distintas:

1. Fase de acumulação: entre 1 de junho e 31 de agosto, os consumidores podem acumular o IVA pago
nas compras efetuadas nos setores da restauração, alojamento e cultura. Para tal, basta pedirem fatura
com o seu NIF;

2. Fase de apuramento: durante o mês de setembro, o montante do benefício acumulado é sujeito a
validação e apuramento definitivo;

3. Fase de utilização: entre 1 de outubro e 31 de dezembro, os consumidores podem utilizar o benefício
acumulado e apurado, em qualquer um dos três setores abrangidos, até ao limite de 50% por compra.

Para beneficiar da acumulação apenas terá de ser fornecido o NIF individual, podendo o pagamento ser
efetuado por qualquer meio aceite. Através do e-fatura, tal como já acontece agora, ficam registadas
todas as faturas desse período.

O programa é direcionado exclusivamente para os setores da restauração, alojamento e cultura. O valor
do IVA de todos os pagamentos que efetuar nos setores referidos, será convertido como benefício para
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usufruir posteriormente em qualquer um destes três setores. Em concreto, no caso da restauração,
incluem-se restaurantes, bares e cafés, mas também refeições para eventos ou catering, take-away e
as plataformas eletrónica de entrega ao domicílio. No caso do alojamento, são elegíveis hotéis,
alojamento local, parques de campismo, colónias de férias, turismo rural, etc. e incluindo as reservas
feitas através de plataformas eletrónicas. Note-se que as agências de viagens não estão incluídas, pelo
que só as reservas diretas são elegíveis.

Quanto à cultura, são elegíveis os vários tipos de espetáculos, cinema, festivais e as livrarias, mas
também os museus, jardins zoológicos, botânicos e aquários, os arquivos e monumentos históricos, as
bibliotecas e parques naturais. Como a regra é o CAE do operador, os livros comprados no
supermercado, por exemplo, não serão elegíveis.

O acesso ao desconto no último trimestre deste ano dependerá da inscrição no programa, cujo inscrição
está a decorrer desde 15 de junho e terminará em 31 de dezembro. Apenas após a inscrição poderá ser
utilizado o desconto. Esta inscrição poderá ser realizada de três formas:

-- Na página www.ivaucher.pt;

-- Na App IVAucher (só a partir de 1 de setembro);

-- Na rede de Clientes Saltpay.

A adesão apenas depende da associação de um qualquer cartão bancário ao NIF, sendo que este não
poderá ser empresarial (inclui cartões de refeição, cartões de crédito, cartões de débito e cartões
internacionais) e a moeda terá de ser o Euro.

Conforme se depreende da necessidade de associação de um cartão bancário, o pagamento das
despesas a realizar na segunda fase (outubro a dezembro) terá de ser efetuado com esse cartão, única
forma de poder deduzir o IVA acumulado. Realça-se que em cada transação o valor suportado através
da utilização do saldo não pode exceder 50% do montante do pagamento, sendo o remanescente
suportado pelo meio de pagamento do consumidor. Por exemplo, numa transação de 20€, até 10€ são
descontados do saldo acumulado. Em suma, será possível acumular o benefício sem qualquer limite,
estando a posterior utilização limitada a 50% do montante do pagamento em cada operação. O saldo e
o valor remanescente da fatura são pagos na mesma operação.

O programa funciona de forma automática, debitando até 50% do valor da operação do saldo
acumulado, e o remanescente é debitado do cartão de pagamento associado ao respetivo NIF.

A condição essencial ao funcionamento do programa é a adesão dos comerciantes, pois só os aderentes
conferem o benefício aos consumidores. No período de acumulação, os comerciantes não têm de aderir
para que os consumidores possam acumular o benefício nos seus estabelecimentos. A adesão está
disponível desde 15 de junho, na realidade só terá de acontecer quando os consumidores possam utilizar
o saldo IVAucher, ou seja, a partir de 1 de outubro.

Para isso, precisam de preencher o formulário de adesão em TPA SaltPay: Solução de pagamento para o
seu negócio e disponibilizar uma das seguintes funcionalidades:

a) um Terminal de Pagamento Automático (TPA) compatível (por exemplo, um terminal de pagamentos
Saltpay);

b) App IVAucher para comerciantes; ou

c) Atualizar um sistema de faturação compatível.

No início da fase da utilização de saldos, os comerciantes deverão colocar no seu estabelecimento, de
forma visível, o selo IVAucher, que será disponibilizado a partir de 1 de setembro, o que ajudará o
consumidor a identificar a possibilidade de utilização do saldo no seu estabelecimento.

O montante de benefício acumulado provisório vai sendo atualizado até ao final da fase de acumulação,
ou seja 31 de agosto, e pode ser consultado a todo o momento pelos contribuintes e na app E-Fatura
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ou no Portal E-fatura. O montante definitivo do benefício é apurado e divulgado aos contribuintes na app
E-fatura ou no Portal E-fatura até ao dia 30 de setembro.

Para finalizar, convém sublinhar que os contribuintes com atividade profissional ou empresarial ou que
sejam sujeitos passivos de IVA só beneficiarão deste sistema nas faturas assinaladas como "fora do
âmbito da atividade profissional" (com a data-limite de 24 de setembro de 2021 para essa classificação)
e que o benefício pela exigência de fatura (dedução à coleta de IRS de 15% do IVA suportado em
alojamento, restauração e outros sectores) não acumula com o desconto deste programa.

Jacinta Correia, manager GlobalWe Porto
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Golfe em Portugal quase esgotado com reservas de turistas
ingleses. "Temos o coração nas mãos, sem saber se haverá
aviões para os trazer"
Campos do Algarve ou na região de Lisboa estão com procura de estrangeiros aos níveis
anteriores à pandemia para a próxima época alta, de setembro a meados de novembro,
o que se estende aos hotéis. Mas ainda é uma mão cheia de nada: "São reservas que não
estão confirmadas nem pagas", frisa a Confederação Nacional da Indústria do Golfe

As reservas de estrangeiros, à cabeça britânicos, nos campos de golfe em Portugal estão a níveis "muito
fortes" e idênticos aos de antes da pandemia para a próxima época alta, que decorre de setembro a
meados de novembro, mas, segundo a Confederação Nacional da Indústria de Golfe (CNIG), ainda é um
grande ponto de interrogação saber se virão a concretizar-se.

"Todos os campos do Algarve ou a oeste de Lisboa têm previsões de ocupação muito elevadas a partir
de setembro e alguns já estão com a capacidade esgotada", adianta Luís Correia da Silva, presidente da
CNIG, lembrando que a expectativa de grande procura se estende também aos hotéis e, no geral, a
todos os campos de golfe no país que dependem de clientes estrangeiros.

"Mas estamos todos com o coração nas mãos. O problema é que as reservas que existem não estão
confirmadas nem pagas e ninguém sabe ao certo qual é a oferta de voos que vamos ter para trazer
esses jogadores virem ao Algarve e a Portugal", faz notar o presidente da confederação.

RESERVAS ACIMA DOS 75% A PARTIR DE
SETEMBRO NOS GOLFES E NOS HOTÉIS
A confirmarem-se as reservas de voltas que existem nos campos de golfe de setembro a novembro,

8/54



que em média já estão acima de 75%, "podemos vir a ter o início da recuperação do sector do golfe em
Portugal, o mês de outubro está mesmo muito forte, e poderá ser uma reviravolta na desgraça que tem
sido a situação do golfe desde o ano passado", salienta Luis Correia da Silva.

O nível forte de reservas em outubro vem sobretudo de ingleses e irlandeses, que representam 70% de
todos os jogadores de golfe nos campos do Algarve.

"Neste momento o problema é saber se vai haver disponibilidade de transporte aéreo para as reservas
que temos nos campos de golfe do Algarve, a oeste de Lisboa ou na Madeira", sublinha Correia da Silva.

"Se a oferta de voos se materializar, a expectativa que temos é de resultados muito positivos na
próxima época a partir de setembro, as reservas estão em linha do que estavam em 2019, mas não se
traduzem em confirmações", reitera o presidente da confederação de golfe, referindo que, para o sector,
o cenário que se abre a partir de setembro tanto pode ser um excelente, como uma mão cheia de nada.

Voos para trazerem os turistas britânicos ao Algarve a partir de setembro é um dos aspetos que mais
preocupam a indústra do golfei

 
Reiseuhu/Unsplash

Até porque a chave para o turismo resultar excelente ou péssimo a partir de setembro reside no
mercado britânico. "Nas questões sanitárias, já nos habituámos a não ter confiança e a ter surpresas
com as decisões do Governo inglês. E não sabemos, na hotelaria ou nos campos de golfe, o que vai
acontecer aos ingleses em setembro e outubro", nota o responsável, frisando que o ideal, para o
negócio do golfe, seria manter a situação atual, dos britânicos vacinados contra a covid poderem
regressar ao Reino Unido sem terem de fazer quarentenas.

"É expectável termos resultados muito positivos no golfe de setembro a outubro, mas são previsões
contidas, porque há muitas reservas e poucas confirmações, e não temos certeza de haver voos
suficientes para os ingleses poderem viajar até cá", resume Luís Correia da Silva.

A parte mais crítica é a dos pagamentos das reservas, ainda em suspenso. "Neste momento, não há
nada pago. Estamos a meio de agosto e ainda não temos confirmações, e temos pouco dinheiro do lado
de cá", constata o presidente da confederação da indústria de golfe, frisando que os operadores
turísticos estão renitentes em avançar pagamentos de reservas efetuadas, para não se comprometerem
com o que poderá ocorrer a curto prazo.

Luis Correia da Silva, também presidente executivo da Dom Pedro Golfes, proprietária dos campos no
Algarve, em Vilamoura, exemplifica que o seu grupo está a contactar, para reservas de voltas a partir de
setembro, "o equivalente a 800 por dia no sentido de confirmar as reservas, o que é um enorme
trabalho".

SECTOR DO GOLFE NUM "DESASTRE TOTAL"
DESDE 2020
As reservas em alta a partir de setembro são um sinal de esperança para o sector do golfe em Portugal,
que tem sido severamente atingido com a situação da pandemia e as suas constantes alterações.
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"Nos primeiros seis meses de 2021, estamos com 25% a 30% do volume de voltas que teríamos no
mesmo período em 2019", constata o presidente da CNIG, lembrando que, se 2020 já foi muito mau
para os campos de golfe, "2021 ainda está a ser pior, é uma desgraça total".

"Ninguém jogou nos campos nacionais em março, abril e maio, que é a primeira época alta do golfe em
Portugal", destaca Correia da Silva, lembrando que "alguns campos ainda estão fechados, porque pura e
simplesmente não há jogadores", e que "85% dos cerca de 90 campos de golfe existentes em Portugal
dependem de estrangeiros".

No primeiro semestre de 2021, a CNIG dá conta de uma quebra de 60% no número de voltas jogadas
em relação ao mesmo período do ano passado, e de 70% nas receitas, na maioria dos campos
nacionais que dependem fortemente de jogadores estrangeiros - cujo impacto é maior em termos
financeiros, uma vez que muitas das voltas jogadas resultaram de marcações feitas em períodos
anteriores.

Há duas realidades diferentes a destacar relativamente aos resultados dos campos de golfe no primeiro
semestre deste ano. Campos com um número elevado de sócios nacionais, ou de estrangeiros
residentes, tiveram até um aumento no número de voltas jogadas, apesar de não se traduzir em
aumento de receitas. É o caso típico de golfes no Estoril, Quinta da Marinha, no Porto ou em Viseu.

"Os sócios pagam uma anuidade e podem jogar o ano todo. Muitas pessoas estão em teletrabalho, e
como não têm de ir aso escritório todos os dias ficam com mais tempo livre por semana para jogarem
golfe", explica Luis Correia da Silva.

Mas a maioria dos campos de golfe em Portugal são mais "turísticos" e dependem fortemente de
estrangeiros - o que inclui todos os campos do Algarve ou na zona a oeste de Lisboa, como o Praia d'el
Rey - e onde a pandemia gerou um rombo de receitas no primeiro semestre da ordem dos 70%.

"Vivemos realmente uma situação muito estranha e arriscada. Poderemos vir a ter o início da reviravolta
para a recuperação na próxima época alta de golfe a partir de setembro, mas continuamos com o
coração nas mãos porque nada está confirmado", conclui o presidente da confederação que representa a
indústria portuguesa de golfe.
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Empreendimentos turísticos e alojamentos locais voltam a
receber estudantes no próximo ano letivo
Estudantes voltam a poder residir em empreendimentos turísticos e estabelecimentos de
alojamento local já no próximo ano letivo.

Os empreendimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento local (AL) voltam a poder alojar
estudantes no período correspondente ao ano letivo 2021-2022, de acordo com o decreto-lei publicado
em Diário da República.

De acordo com o despacho, as “associações comunicaram o interesse dos respetivos associados em
oferecer serviços de alojamento de estudantes deslocados”. Esta é uma medida por parte do Executivo
para fazer face à redução do número de camas disponíveis em residências para alojamento de
estudantes deslocados. O presente despacho produz efeitos a partir desta quarta-feira, 18 de agosto.

“Os empreendimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento local que pretendam alojar
estudantes deslocados são obrigados a cumprir as regras sanitárias, fixadas pela Direção-Geral de
Saúde”, lê-se no decreto-lei.

Governo tem mais 4.500 camas para estudantes universitários Ler Mais

Em 2020, entre hotéis, pousadas da juventude e unidades de alojamento local foram disponibilizadas
mais 4.500 camas para estudantes universitários o que fez um total de 18 mil camas quando, no ano
letivo anterior, eram cerca de 16 mil.

O ano passado, 46 hotéis e unidades de alojamento local (incluindo hostels) disponibilizaram camas para
bolseiros e não bolseiros, de acordo com informação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior (MCTES).

Face a este aumento, o ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, disse que o aumento de camas
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disponibilizadas por hotéis, pousadas da juventude e alojamento local para estudantes universitários
ajuda no objetivo de “dar condições para que todos estudem”.
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Escanções e Turismo de Portugal criam parceria na certificação
de formação profissional
Alunos formados pelo Turismo de Portugal passarão a ser reconhecidos em 70 países
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Associações patronais do Turismo Algarve recusam melhorar
salários e condições de trabalho
Há vários anos que as associações patronais do setor do turismo da região do Algarve
vêm recusando a melhoria dos salários e das condições de trabalho.

Desde 2007 a AIHSA – Associação dos Industriais da Hotelaria e Similares do Algarve aceitou rever o
Contrato Colectivo de Trabalho do setor somente três vezes, nos anos 2009, 2017 e 2018, isto é, em
treze anos os salários ficaram congelados dez anos.

Em 2019 foi enviada à AHETA – Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve uma
proposta para um novo Contrato Colectivo de Trabalho com o objectivo de melhorar as condições de
trabalho e de vida de milhares de trabalhadores a prestar trabalho nas empresas associadas nesta
associação patronal, mas até ao momento a mesma continua a recusar a assinatura de um acordo que
melhore os salários e mantenha os direitos.

Devido ao bloqueio permanente que o patronato tem vindo a fazer à negociação colectiva cerca de 80%
dos trabalhadores deste sector recebem actualmente o Salário Mínimo Nacional, sendo que as condições
de trabalho também se degradaram enormemente, nomeadamente, com a imposição de longas
jornadas de trabalho e horários cada vez mais desregulados, ao mesmo tempo que os direitos dos
trabalhadores em vigor não são respeitados na grande maioria das empresas
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O fogo varreu a serra algarvia. “Isto foi uma grande miséria”
Dois dias e uma noite complicados, depois as chamas deram descanso a Castro Marim e a
Tavira ao fim da tarde de ontem.
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Algarve. Fogo atravessou campo de golfe e destruiu café do
complexo
Um café de um complexo turístico em Vila Nova de Cacela foi destruído pelo fogo que
deflagrou na segunda-feira em Castro Marim, no Algarve, disse hoje à Lusa o diretor-
geral do Monte Rei & Country Club.

"Felizmente não afetou o aldeamento onde temos a nossa operação turística. Passou ao lado da 'club
house', que está no centro da propriedade e, grosso modo, apesar do aparato, das chamas e do
pequeno mato que queimou, foi um grande susto, mas em termos de danos tivemos apenas um edifício,
o do café junto ao campo de práticas de golfe, que ardeu completamente", disse Salvador Lucena.

O campo de golfe foi encerrado, mas o responsável disse que conta que esteja apto no fim de semana,
acrescentando que restaurantes, a zona de lazer e o resort, bem como os serviços, estão a funcionar
normalmente. "De resto, há algumas árvores mortas, que é sempre um aspeto triste", sublinhou.

"Pensámos que o fogo estava a passar ao lado, mas houve uma frente que se desenvolveu na nossa
direção ao final da tarde [de segunda-feira] e, com ventos fortes, rapidamente entrou pela propriedade,
afetando algumas zonas do campo de golfe e continuando para sul. Basicamente, atravessou de norte a
sul", disse Salvador Lucena.

O diretor-geral do empreendimento situado no lugar do Pocinho, no concelho de Vila Real de Santo
António, referiu que no momento em que o complexo foi atingido pelas chamas havia cerca de 70
hóspedes.

"As autoridades presentes aconselharam a que saíssem. Houve pessoas que saíram, outras optaram por
ficar, apesar de tudo. Houve alguns que anteciparam o final das suas férias e alguns já estão de regresso
e estamos a trabalhar normalmente", afirmou Salvador Lucena, sublinhando que os bombeiros estiveram
presentes no local durante toda a noite.
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O incêndio rural que deflagrou na segunda-feira em Castro Marim, e que lavra em mais dois municípios
do Algarve, foi dominado às 16:02, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de
Socorro de Faro.

Este incêndio deflagrou na madrugada de segunda-feira na freguesia de Odeleite, no concelho de Castro
Marim, mas estendeu-se para os municípios vizinhos de Vila Real de Santo António e de Tavira,
obrigando a retirar cerca de 80 pessoas das suas habitações.

Num balanço feito ao final da manhã de hoje, o comandante das operações de socorro, Richard
Marques, disse que a área ardida era de 9.000 hectares.

Pelas 16:20 o fogo mobilizava 534 operacionais, apoiados por 191 veículos e seis meios aéreos,
segundo a página da Proteção Civil nacional.

Leia Também: Algarve. Fogo que começou em Castro Marim foi dominado
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TVI24

17/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 80535

REACH: -1

O Algarve, como se sabe, tem milhares de turistas por esta altura
ontem ao final da tarde, uma nuvem de fumo cobriu todas as
praias daquela zona do Sotavento algarvio
O Algarve, como se sabe, tem milhares de turistas por esta altura ontem ao final da
tarde, uma nuvem de fumo cobriu todas as praias daquela zona do Sotavento algarvio

O Algarve, como se sabe, tem milhares de turistas por esta altura ontem ao final da tarde, uma nuvem
de fumo cobriu todas as praias daquela zona do Sotavento algarvio
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POSTAL

17/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1470

REACH: -1

Incêndio. Fumo invade céu de praias algarvias
Banhistas captam nuvem provocada pelo fogo de Castro Marim e partilham nas redes
sociais o fumo e as cinzas do incêndio a alastrar-se pelas praias. A água azul do mar
passou a refletir o cinzento resultado da floresta a arder

O incêndio que desde segunda-feira lavra em Castro Marim continua por dominar e já passou para os
concelhos de Vila Real de Santo António e Tavira. Mais de 80 pessoas foram retiradas das casas por
precaução e um canil com quase 200 animais foi evacuado.

O céu azul nas praias algarvias deu lugar às nuvens negras devido a este incêndio. A tarde de segunda-
feira, nas praias de Altura, Monte Gordo, Manta Rota e Tavira escureceu mais cedo. Os vídeos amadores,
captados por banhistas, mostram o fumo e as cinzas do incêndio a alastrar-se pelas praias. A água azul
do mar passou a refletir o cinzento resultado da floresta a arder.

O cenário típico nas praias do Algarve poderá continuar abafado pelas nuvens negras deste incêndio.

O incêndio rural que deflagrou na segunda-feira em Castro Marim afetou já uma área de cerca de 9.000
hectares, depois de registar uma "taxa de expansão de 650 hectares por hora", disse o comandante das
operações de socorro.

Segundo Richard Marques, o fogo, que se estendeu "de forma fulminante" para os concelhos de Vila Real
de Santo António e Tavira durante a tarde de segunda-feira, "lavrou com muita intensidade, atingindo um
perímetro de 43 quilómetros, numa área afetada de cerca de 9.000 hectares".

As condições meteorológicas estão a dificultar os trabalhos. A previsão é que o vento intenso, a
temperatura alta e humidade se mantenham.

No terreno estão mais de 600 operacionais, apoiados por 207 meios terrestres e seis meios aéreos.
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SIC

17/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • PRIMEIRO JORNAL

SIC E SIC NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 102470

REACH: -1

Este incêndio decorre muito perto de uma das principais zonas
balneares do país, onde nesta altura, há muita gente de férias
Este incêndio decorre muito perto de uma das principais zonas balneares do país, onde
nesta altura, há muita gente de férias

Este incêndio decorre muito perto de uma das principais zonas balneares do país, onde nesta altura, há
muita gente de férias
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TVI

18/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 101482

REACH: -1

As dez ruas mais caras do país para a compra de casa
As dez ruas mais caras do país para a compra de casa

As dez ruas mais caras do país para a compra de casa
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RTP 1

17/08/2021

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 174570

REACH: -1

Na volta de Verão de hoje visitamos locais de produção de sal
que atraem cada vez mais turistas
Na volta de Verão de hoje visitamos locais de produção de sal que atraem cada vez mais
turistas

Na volta de Verão de hoje visitamos locais de produção de sal que atraem cada vez mais turistas

24/54



CONSTRUIR

17/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Verdelago Resort tem mais de 65% das unidades reservadas
Um mês depois do seu lançamento, o resort em Castro Marim, no Algarve, registou um
“elevado sucesso” na sua comercialização.
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PRESSTUR

17/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3355

REACH: -1

Aeroportos espanhóis ultrapassaram os 15 milhões de
passageiros em Julho
Os aeroportos espanhóis alcançaram em Julho cerca de metade dos passageiros
embarcados e desembarcados do mês homólogo de 2019, com o total de 15,1 milhões,
8,4 milhões deles em voos internacionais, cuja quebra em relação ao tráfego pré-
pandemia é de 59,6%.

Os aeroportos espanhóis alcançaram em Julho cerca de metade dos passageiros embarcados e
desembarcados do mês homólogo de 2019, com o total de 15,1 milhões, 8,4 milhões deles em voos
internacionais, cuja quebra em relação ao tráfego pré-pandemia é de 59,6%.

A informação da AENA, gestora dos aeroportos espanhóis, indica que o seu maior aeroporto, o Adolfo
Suárez Madrid-Barajas, na capital do país, teve 2,55 milhões de passageiros, limitando a queda face a
2019 a 57%.

Palma de Maiorca foi o segundo maior aeroporto em Julho, com 2,43 milhões de passageiros, em queda
de 42,2% face a Julho de 2019, e seguiram-se Barcelona, com 2,27 milhões, em queda de 57,6%,
Málaga, com 1,13 milhões (-48,9%), Ibiza, com 925,2 mil (-30,6%), Alicante, com 748,4 mil (-56,5%),
Gran Canária, com 659,1 mil (-38,3%), e Valência, com 539,6 mil (-37,2%).

Clique para mais notícias: Aeroportos espanhóis

Clique para mais notícias: Espanha
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SÁBADO

18/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5120

REACH: 59592

Tendências de verão: tropicalia ensanguentada
Por Paulo Cordeiro

Como será a casa das pessoas que se enfiaram à pressa e ao monte num C-17, um avião de transporte
da força aérea americana, para fugirem de Kabul? Pensaremos nisso enquanto desfrutamos da nossa
liberdade e direitos adquiridos, aqueles que nos são tão comuns e normais que não questionamos?

Agosto vai a meio e parece um ano inteiro, repleto de acontecimentos vários que quebram a rotina das
notícias na praia com sabor a sol e mar. Nunca, como agora, o mar arrefeceu tanto, e nunca, como
hoje, o sol esteve tão intenso, numa paradoxal relação que insistimos em não quererem compreender.

No Algarve a vida é doce e suave, entre fruta apanhada no pomar e a languidão de uma leitura à beira-
mar. Interrompi as férias para, de imediato, regressar, sentindo algo que não se explica muito bem, uma
ideia que fica sempre por explicar, para a qual palavras não chegam: a sensação de não querer voltar.
Invade-nos quase sempre no período pré-pós-férias e termina à chegada a casa porque apesar de tudo,
casa é casa.

Como será a casa das pessoas que se enfiaram à pressa e ao monte num C-17, um avião de transporte
da força aérea americana, para fugirem de Kabul? Pensaremos nisso enquanto desfrutamos da nossa
liberdade e direitos adquiridos, aqueles que nos são tão comuns e normais que não questionamos? E se
um dia fossemos nós a correr desesperadamente num aeroporto para entrar num avião - qualquer - que
nos levasse dali para qualquer - qualquer - outro lugar? Pensaríamos nessa prosaica ideia de casa, nas
compras que vamos fazer ou nos saldos que também estão a acontecer? Correríamos pela vida como
batemos perna num centro comercial, onde também nos amontoamos - menos, é certo - para comer?

Ao que poderão chamar casa aqueles que perderam tudo no sismo que abalou o Haiti, bem como os que
tudo perderam nos piores incêndios de que há memória na Algéria, os que podem tudo perder na Riviera
Francesa, ou em Jerusalém que está há três dias a arder?

No mês mais quente de que há registo, como será a casa dos que ainda ontem foram evacuados, nesse
pequeno paraíso a que chamamos Algarve e que - como até já consideramos normal - tem estado a
arder?

Pensaremos nisto enquanto mandamos vir mais uma fresquinha porque ‘é aproveitar enquanto se pode’,
quando damos mais um mergulho no mar ou arrastamos a mala de viagem pelo chão de betão a ferver,
do hotel no qual escolhemos ficar? Acredito que sim, que estamos preocupados,  porque sentimos o mal
dos outros cada vez mais perto, sobretudo mais perto de ser também o nosso mal, na inevitabilidade
das consequências dos acontecimentos em cadeia.

A Europa parece sacudir a água do capote, com o presidente francês a fazer as (des)honras da casa,
quando anuncia que os erros do passado não são para repetir, como que ignorando princípios básicos da
vida em sociedade, da Lei internacional, direitos humanos, protecção humanitária e direitos de
refugiados. Se países como o Uganda, Albânia ou o Kosovo estão a aceitar receber - ainda que
temporariamente - estas pessoas, como pode um país como a França dizer-lhes que se orientem
sozinhos, e como pode o presidente de um país dar a entender que pode receber uns e não outros,
numa piscadela de olhos à trend política que o pode, eventualmente, levar ao colo para um novo
mandato? Podemos trazer os que se identificam com os nossos valores, donde, não podemos trazer os
outros? Percebi mal, fiquei perdida na tradução ou há quem esteja em cargos de poder e se esqueça do
perigo que, para alguns, é sobreviver? Pergunto porque não percebo nada de política, geopolítica ou
direito internacional humanitário, mas ainda sei ler as directivas das Nações Unidas.
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JORNAL SOL

18/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 4896

REACH: 11000

Algarve procura turistas de luxo na Alemanha
A região quer atrair turistas que apreciem a exclusividade.

A Associação Turismo do Algarve (ATA) está a participar no Loop Summer 2021, um evento do
segmento do turismo de luxo exclusivamente direcionado a mercados como a Alemanha, Áustria e
Suíça, anunciou na terça-feira.

De acordo com a ATA, a promoção da região do Algarve “junto de viajantes que procuram qualidade,
exclusividade e experiências diferenciadoras tem sido uma das apostas, com vista ao desenvolvimento
sustentável da região enquanto destino turístico” e, no atual contexto de pandemia, “mais do que nunca,
o crescimento em valor e a consolidação da perceção da qualidade diferenciada da oferta da região face
aos principais destinos concorrentes estão entre os principais objetivos que se pretendem alcançar”,
salienta a associação.

Segundo o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, tem havido “um esforço na captação de
turistas de um segmento médio/alto, com poder de compra, que sejam apreciadores de um turismo
mais sustentável e menos sensíveis ao fator preço”.

“A presença no Loop Summer 2021, onde estamos a participar pela primeira vez, assume, assim, uma
relevância estratégica, tendo em conta que nos permite contactar diretamente com agências de viagens
e operadores turísticos especializados neste tipo de turismo e que trabalham com o mercado alemão, o
segundo mercado externo mais expressivo para a nossa região, a seguir ao Reino Unido”, acrescenta o
responsável. Além disso, destaca ainda que o Algarve “tem todas as condições para dar resposta ao
elevado nível de exigência dos turistas de luxo”.

A decorrer em Frankfurt, o evento reúne os principais agentes do setor neste segmento, tendo em vista
a realização de reuniões de negócios e de momentos de networking entre os participantes.
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AMBITUR

18/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

Turismo do Algarve estreia presença no “Luxury Travel Show”
com foco no mercado alemão | Ambitur
Durante esta semana, de 15 a 18 de agosto, a Associação T urismo do Algarve (AT A) está
a participar no Loop Summer 2021, o mais reconhecido “Luxury T ravel Show”
exclusivamente direcionado a mercados como a Alemanha, Áustria e Suíça, pode ler-se
numa nota de agenda. A decorrer em Frankfurt, o evento reúne os principais agentes do
setor que se dedicam ao segmento do turismo de luxo, com o objetivo de promover, ao
longo dos três dias, a realização de reuniões de negócios estratégicas e de momentos de
networking eficazes entre os participantes.

Durante esta semana, de 15 a 18 de agosto, a Associação Turismo do Algarve (ATA) está a participar no
Loop Summer 2021, o mais reconhecido “Luxury Travel Show” exclusivamente direcionado a mercados
como a Alemanha, Áustria e Suíça, pode ler-se numa nota de agenda. A decorrer em Frankfurt, o evento
reúne os principais agentes do setor que se dedicam ao segmento do turismo de luxo, com o objetivo de
promover, ao longo dos três dias, a realização de reuniões de negócios estratégicas e de momentos de
networking eficazes entre os participantes.

A promoção da região junto de viajantes que procuram qualidade, exclusividade e experiências
diferenciadoras tem sido uma das apostas do Turismo do Algarve, com vista ao desenvolvimento
sustentável da região enquanto destino turístico. No atual contexto de pandemia, “esta aposta vê a sua
importância reforçada, na medida em que, mais do que nunca, o crescimento em valor e a consolidação
da perceção da qualidade diferenciada da oferta da região face aos principais destinos concorrentes estão
entre os principais objetivos que o Turismo do Algarve pretende alcançar”, refere a mesma nota.

“Temos vindo a intensificar o esforço de captação de turistas de um segmento médio/alto, com poder
de compra, que sejam apreciadores de um turismo mais sustentável e menos sensíveis ao fator preço”,
explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. E a presença no Loop Summer 2021, “onde
estamos a participar pela primeira vez, assume, assim, uma relevância estratégica, tendo em conta que
nos permite contactar diretamente com agências de viagens e operadores turísticos especializados neste
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tipo de turismo e que trabalham com o mercado alemão, o segundo mercado externo mais expressivo
para a nossa região, a seguir ao Reino Unido”, acrescenta.

Neste contexto, o Turismo do Algarve está empenhado em tornar a experiência de quem visita a região
cada vez mais rica, mais autêntica e mais emocional. “O Algarve tem todas as condições para dar
resposta ao elevado nível de exigência dos turistas de luxo. Mais do que a ostentação, este tipo de
viajante procura experiências novas e exclusivas, valoriza a autenticidade, o serviço personalizado e a
atenção ao detalhe”, frisa João Fernandes. Para o presidente da ATA, “a riqueza e o caráter diferenciador
da oferta turística da região estão a dar cartas nesse sentido. Estes turistas ficam encantados não só
com a diversidade de alojamento de luxo ou de restaurantes com estrela Michelin que conseguem
encontrar no Algarve, mas também com a beleza das nossas paisagens naturais e, acima de tudo, com
a interação que conseguem obter com a comunidade local, tendo acesso a propostas surpreendentes
que lhes permitem descobrir, de forma genuína, a história, a cultura e a gastronomia da região”.

31/54



A VOZ DO @LGARVE

18/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1360

REACH: -1

Algarve procura turistas de luxo na Alemanha
Marcando presença no principal Luxury T ravel Show dirigido aos mercados de língua
alemã, o T urismo do Algarve quer atrair viajantes apreciadores de um turismo
diferenciador e baseado em experiências autênticas. O  reforço da aposta neste
segmento é uma das soluções encontradas para um maior desenvolvimento sustentável
do turismo da região.

 

Marcando presença no principal Luxury Travel Show dirigido aos mercados de língua alemã, o Turismo do
Algarve quer atrair viajantes apreciadores de um turismo diferenciador e baseado em experiências
autênticas. O reforço da aposta neste segmento é uma das soluções encontradas para um maior
desenvolvimento sustentável do turismo da região.

Durante esta semana, de 15 a 18 de agosto, a Associação Turismo do Algarve (ATA) está a participar no
Loop Summer 2021, o mais reconhecido Luxury Travel Show exclusivamente direcionado a mercados
como a Alemanha, Áustria e Suíça.
A decorrer em Frankfurt, o evento reúne os principais agentes do setor que se dedicam ao segmento do
turismo de luxo, com o objetivo de promover, ao longo dos três dias, a realização de reuniões de
negócios estratégicas e de momentos de networking eficazes entre os participantes.

A promoção da região junto de viajantes que procuram qualidade, exclusividade e experiências
diferenciadoras tem sido uma das apostas do Turismo do Algarve, com vista ao desenvolvimento
sustentável da região enquanto destino turístico. No atual contexto de pandemia, esta aposta vê a sua
importância reforçada, na medida em que, mais do que nunca, o crescimento em valor e a consolidação
da perceção da qualidade diferenciada da oferta da região face aos principais destinos concorrentes estão
entre os principais objetivos que o Turismo do Algarve pretende alcançar.
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“Temos vindo a intensificar o esforço de captação de turistas de um segmento médio/alto, com poder
de compra, que sejam apreciadores de um turismo mais sustentável e menos sensíveis ao fator preço”,
explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “A presença no Loop Summer 2021, onde
estamos a participar pela primeira vez, assume, assim, uma relevância estratégica, tendo em conta que
nos permite contactar diretamente com agências de viagens e operadores turísticos especializados neste
tipo de turismo e que trabalham com o mercado alemão, o segundo mercado externo mais expressivo
para a nossa região, a seguir ao Reino Unido”, acrescenta.

Neste contexto, o Turismo do Algarve está empenhado em tornar a experiência de quem visita a região
cada vez mais rica, mais autêntica e mais emocional. “O Algarve tem todas as condições para dar
resposta ao elevado nível de exigência dos turistas de luxo. Mais do que a ostentação, este tipo de
viajante procura experiências novas e exclusivas, valoriza a autenticidade, o serviço personalizado e a
atenção ao detalhe”, revela João Fernandes. “A riqueza e o caráter diferenciador da oferta turística da
região estão a dar cartas nesse sentido. Estes turistas ficam encantados não só com a diversidade de
alojamento de luxo ou de restaurantes com estrela Michelin que conseguem encontrar no Algarve, mas
também com a beleza das nossas paisagens naturais e, acima de tudo, com a interação que conseguem
obter com a comunidade local, tendo acesso a propostas surpreendentes que lhes permitem descobrir,
de forma genuína, a história, a cultura e a gastronomia da região”, conclui.

(Link)
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JORNAL SOL
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ALCANCE • NACIONAL
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FAV: 4

AVE: € 4896

REACH: 11000

Algarve procura turistas de luxo na Alemanha
A região quer atrair turistas que apreciem a exclusividade.

 

A Associação Turismo do Algarve (ATA) está a participar no Loop Summer 2021, um evento do
segmento do turismo de luxo exclusivamente direcionado a mercados como a Alemanha, Áustria e
Suíça, anunciou na terça-feira.

De acordo com a ATA, a promoção da região do Algarve “junto de viajantes que procuram qualidade,
exclusividade e experiências diferenciadoras tem sido uma das apostas, com vista ao desenvolvimento
sustentável da região enquanto destino turístico” e, no atual contexto de pandemia, “mais do que nunca,
o crescimento em valor e a consolidação da perceção da qualidade diferenciada da oferta da região face
aos principais destinos concorrentes estão entre os principais objetivos que se pretendem alcançar”,
salienta a associação.

Segundo o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, tem havido “um esforço na captação de
turistas de um segmento médio/alto, com poder de compra, que sejam apreciadores de um turismo
mais sustentável e menos sensíveis ao fator preço”.

“A presença no Loop Summer 2021, onde estamos a participar pela primeira vez, assume, assim, uma
relevância estratégica, tendo em conta que nos permite contactar diretamente com agências de viagens
e operadores turísticos especializados neste tipo de turismo e que trabalham com o mercado alemão, o
segundo mercado externo mais expressivo para a nossa região, a seguir ao Reino Unido”, acrescenta o
responsável. Além disso, destaca ainda que o Algarve “tem todas as condições para dar resposta ao
elevado nível de exigência dos turistas de luxo”.

A decorrer em Frankfurt, o evento reúne os principais agentes do setor neste segmento, tendo em vista
a realização de reuniões de negócios e de momentos de networking entre os participantes.

(Link)
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ATA - Algarve procura turistas de luxo na Alemanha
A região quer atrair turistas que apreciem a exclusividade.

 

A região quer atrair turistas que apreciem a exclusividade.

A Associação Turismo do Algarve (ATA) está a participar no Loop Summer 2021, um evento do
segmento do turismo de luxo exclusivamente direcionado a mercados como a Alemanha, Áustria e
Suíça, anunciou na terça-feira.

De acordo com a ATA, a promoção da região do Algarve “junto de viajantes que procuram qualidade,
exclusividade e experiências diferenciadoras tem sido uma das apostas, com vista ao desenvolvimento
sustentável da região enquanto destino turístico” e, no atual contexto de pandemia, “mais do que nunca,
o crescimento em valor e a consolidação da perceção da qualidade diferenciada da oferta da região face
aos principais destinos concorrentes estão entre os principais objetivos que se pretendem alcançar”,
salienta a associação.

Segundo o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, tem havido “um esforço na captação de
turistas de um segmento médio/alto, com poder de compra, que sejam apreciadores de um turismo
mais sustentável e menos sensíveis ao fator preço”.

“A presença no Loop Summer 2021, onde estamos a participar pela primeira vez, assume, assim, uma
relevância estratégica, tendo em conta que nos permite contactar diretamente com agências de viagens
e operadores turísticos especializados neste tipo de turismo e que trabalham com o mercado alemão, o
segundo mercado externo mais expressivo para a nossa região, a seguir ao Reino Unido”, acrescenta o
responsável. Além disso, destaca ainda que o Algarve “tem todas as condições para dar resposta ao
elevado nível de exigência dos turistas de luxo”.
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A decorrer em Frankfurt, o evento reúne os principais agentes do setor neste segmento, tendo em vista
a realização de reuniões de negócios e de momentos de networking entre os participantes.

(Link)
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Algarve procura turistas de luxo na Alemanha - Diário Imobiliário
Durante esta semana, a Associação T urismo do Algarve (AT A) está a participar no Loop
Summer 2021, o mais reconhecido Luxury T ravel Show exclusivamente direccionado a
mercados como a Alemanha, Áustria e Suíça.

Durante esta semana, a Associação Turismo do Algarve (ATA) está a participar no Loop Summer 2021,
o mais reconhecido Luxury Travel Show exclusivamente direccionado a mercados como a Alemanha,
Áustria e Suíça.

A decorrer em Frankfurt, o evento reúne os principais agentes do sector que se dedicam ao segmento
do turismo de luxo, com o objectivo de promover, ao longo dos três dias, a realização de reuniões de
negócios estratégicas e de momentos de networking eficazes entre os participantes.

A promoção da região junto de viajantes que procuram qualidade, exclusividade e experiências
diferenciadoras tem sido uma das apostas do Turismo do Algarve, com vista ao desenvolvimento
sustentável da região enquanto destino turístico. No actual contexto de pandemia, esta aposta vê a sua
importância reforçada, na medida em que, mais do que nunca, o crescimento em valor e a consolidação
da perceção da qualidade diferenciada da oferta da região face aos principais destinos concorrentes estão
entre os principais objectivos que o Turismo do Algarve pretende alcançar.

"Temos vindo a intensificar o esforço de captação de turistas de um segmento médio/alto, com poder
de compra, que sejam apreciadores de um turismo mais sustentável e menos sensíveis ao fator preço",
explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "A presença no Loop Summer 2021, onde
estamos a participar pela primeira vez, assume, assim, uma relevância estratégica, tendo em conta que
nos permite contactar diretamente com agências de viagens e operadores turísticos especializados neste
tipo de turismo e que trabalham com o mercado alemão, o segundo mercado externo mais expressivo
para a nossa região, a seguir ao Reino Unido", acrescenta.

Neste contexto, o Turismo do Algarve está empenhado em tornar a experiência de quem visita a região
cada vez mais rica, mais autêntica e mais emocional. "O Algarve tem todas as condições para dar
resposta ao elevado nível de exigência dos turistas de luxo. Mais do que a ostentação, este tipo de
viajante procura experiências novas e exclusivas, valoriza a autenticidade, o serviço personalizado e a
atenção ao detalhe", revela João Fernandes. "A riqueza e o caráter diferenciador da oferta turística da
região estão a dar cartas nesse sentido. Estes turistas ficam encantados não só com a diversidade de
alojamento de luxo ou de restaurantes com estrela Michelin que conseguem encontrar no Algarve, mas
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também com a beleza das nossas paisagens naturais e, acima de tudo, com a interação que conseguem
obter com a comunidade local, tendo acesso a propostas surpreendentes que lhes permitem descobrir,
de forma genuína, a história, a cultura e a gastronomia da região", conclui
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Algarve tenta atrair turistas de luxo
A Associação T urismo do Algarve (AT A) está a participar no Loop Summer 2021, o mais
reconhecido Luxury T ravel Show exclusivamente direcionado a mercados como a
Alemanha, Áustria e Suíça.

 

A Associação Turismo do Algarve (ATA) está a participar no Loop Summer 2021, o mais
reconhecido Luxury Travel Show exclusivamente direcionado a mercados como a Alemanha, Áustria e
Suíça.

A decorrer em Frankfurt, o evento reúne os principais agentes do setor que se dedicam ao segmento do
turismo de luxo, com o objetivo de promover, ao longo dos três dias, a realização de reuniões de
negócios estratégicas e de momentos de networking eficazes entre os participantes.

A promoção da região junto de viajantes que procuram qualidade, exclusividade e experiências
diferenciadoras tem sido uma das apostas do Turismo do Algarve, com vista ao desenvolvimento
sustentável da região enquanto destino turístico.

“Temos vindo a intensificar o esforço de captação de turistas de um segmento médio/alto, com poder
de compra, que sejam apreciadores de um turismo mais sustentável e menos sensíveis ao fator preço”,
explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

“A presença no Loop Summer 2021, onde estamos a participar pela primeira vez, assume, assim, uma
relevância estratégica, tendo em conta que nos permite contactar diretamente com agências de viagens
e operadores turísticos especializados neste tipo de turismo e que trabalham com o mercado alemão, o
segundo mercado externo mais expressivo para a nossa região, a seguir ao Reino Unido”, acrescenta
este responsável.

Neste contexto, o Turismo do Algarve está empenhado em tornar a experiência de quem visita a região
cada vez mais rica, mais autêntica e mais emocional. “O Algarve tem todas as condições para dar
resposta ao elevado nível de exigência dos turistas de luxo. Mais do que a ostentação, este tipo de
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viajante procura experiências novas e exclusivas, valoriza a autenticidade, o serviço personalizado e a
atenção ao detalhe”, revela João Fernandes.

“A riqueza e o caráter diferenciador da oferta turística da região estão a dar cartas nesse sentido. Estes
turistas ficam encantados não só com a diversidade de alojamento de luxo ou de restaurantes com
estrela Michelin que conseguem encontrar no Algarve, mas também com a beleza das nossas paisagens
naturais e, acima de tudo, com a interação que conseguem obter com a comunidade local, tendo acesso
a propostas surpreendentes que lhes permitem descobrir, de forma genuína, a história, a cultura e a
gastronomia da região”, conclui o presidente do Turismo do Algarve.

(Link)
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Algarve procura turistas de luxo na Alemanha
Durante esta semana, de 15 a 18 de agosto, a Associação T urismo do Algarve (AT A) está
a participar no Loop Summer 2021

 

Durante esta semana, de 15 a 18 de agosto, a Associação Turismo do Algarve (ATA) está a participar
no Loop Summer 2021, o mais reconhecido Luxury Travel Showexclusivamente direcionado a mercados
como a Alemanha, Áustria e Suíça.
A decorrer em Frankfurt, o evento reúne os principais agentes do setor que se dedicam ao segmento do
turismo de luxo, com o objetivo de promover, ao longo dos três dias, a realização de reuniões de
negócios estratégicas e de momentos de networking eficazes entre os participantes.

A promoção da região junto de viajantes que procuram qualidade, exclusividade e experiências
diferenciadoras tem sido uma das apostas do Turismo do Algarve, com vista ao desenvolvimento
sustentável da região enquanto destino turístico. No atual contexto de pandemia, esta aposta vê a sua
importância reforçada, na medida em que, mais do que nunca, o crescimento em valor e a consolidação
da perceção da qualidade diferenciada da oferta da região face aos principais destinos concorrentes estão
entre os principais objetivos que o Turismo do Algarve pretende alcançar.

“Temos vindo a intensificar o esforço de captação de turistas de um segmento médio/alto, com
poder de compra, que sejam apreciadores de um turismo mais sustentável e menos sensíveis
ao fator preço”, explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. “A presença no Loop
Summer 2021, onde estamos a participar pela primeira vez, assume, assim, uma relevância
estratégica, tendo em conta que nos permite contactar diretamente com agências de viagens e
operadores turísticos especializados neste tipo de turismo e que trabalham com o mercado
alemão, o segundo mercado externo mais expressivo para a nossa região, a seguir ao Reino
Unido”, acrescenta.
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Neste contexto, o Turismo do Algarve está empenhado em tornar a experiência de quem visita a região
cada vez mais rica, mais autêntica e mais emocional. “O Algarve tem todas as condições para dar
resposta ao elevado nível de exigência dos turistas de luxo. Mais do que a ostentação, este tipo
de viajante procura experiências novas e exclusivas, valoriza a autenticidade, o serviço
personalizado e a atenção ao detalhe”, revela João Fernandes. “A riqueza e o caráter
diferenciador da oferta turística da região estão a dar cartas nesse sentido. Estes turistas ficam
encantados não só com a diversidade de alojamento de luxo ou de restaurantes com estrela
Michelin que conseguem encontrar no Algarve, mas também com a beleza das nossas
paisagens naturais e, acima de tudo, com a interação que conseguem obter com a comunidade
local, tendo acesso a propostas surpreendentes que lhes permitem descobrir, de forma genuína,
a história, a cultura e a gastronomia da região”, conclui.

(Link)
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Algarve está na Alemanha à procura de turistas de luxo
Associação Turismo do Algarve participa pela primeira vez no evento

 

O Turismo do Algarve está a promover-se, esta semana, no Loop Summer 2021, um Luxury
Travel Show, em Frankfurt, exclusivamente direcionado a mercados como a Alemanha, Áustria
e Suíça e que reúne os principais agentes do setor que dedicam ao segmento do turismo de
luxo.

Em nota enviada às redações, a Associação Turismo do Algarve (ATA) explica que «quer atrair viajantes
apreciadores de um turismo diferenciador e baseado em experiências autênticas. O reforço da aposta
neste segmento é uma das soluções encontradas para um maior desenvolvimento sustentável do
turismo da região».

«A promoção da região junto de viajantes que procuram qualidade, exclusividade e experiências
diferenciadoras tem sido uma das apostas do Turismo do Algarve, com vista ao desenvolvimento
sustentável da região enquanto destino turístico», realça a ATA.

No atual contexto de pandemia, «esta aposta vê a sua importância reforçada, na medida em que, mais
do que nunca, o crescimento em valor e a consolidação da perceção da qualidade diferenciada da oferta
da região face aos principais destinos concorrentes estão entre os principais objetivos que o Turismo do
Algarve pretende alcançar», acrescenta.
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«Temos vindo a intensificar o esforço de captação de turistas de um segmento médio/alto, com poder
de compra, que sejam apreciadores de um turismo mais sustentável e menos sensíveis ao fator preço»,
explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

«A presença no Loop Summer 2021, onde estamos a participar pela primeira vez, assume, assim, uma
relevância estratégica, tendo em conta que nos permite contactar diretamente com agências de viagens
e operadores turísticos especializados neste tipo de turismo e que trabalham com o mercado alemão, o
segundo mercado externo mais expressivo para a nossa região, a seguir ao Reino Unido», prossegue o
responsável.

Neste contexto, o Turismo do Algarve «está empenhado em tornar a experiência de quem visita a região
cada vez mais rica, mais autêntica e mais emocional».

«O Algarve tem todas as condições para dar resposta ao elevado nível de exigência dos turistas de luxo.
Mais do que a ostentação, este tipo de viajante procura experiências novas e exclusivas, valoriza a
autenticidade, o serviço personalizado e a atenção ao detalhe», revela João Fernandes.

«A riqueza e o caráter diferenciador da oferta turística da região estão a dar cartas nesse sentido. Estes
turistas ficam encantados não só com a diversidade de alojamento de luxo ou de restaurantes com
estrela Michelin que conseguem encontrar no Algarve, mas também com a beleza das nossas paisagens
naturais e, acima de tudo, com a interação que conseguem obter com a comunidade local, tendo acesso
a propostas surpreendentes que lhes permitem descobrir, de forma genuína, a história, a cultura e a
gastronomia da região», conclui.

(Link)
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Turismo do Algarve na Alemanha para cativar turistas de luxo
Durante esta semana, de 15 a 18 de agosto, a Associação de T urismo do Algarve (AT A)
está a participar no Loop Summer 2021, o mais reconhecido Luxury T ravel Show
exclusivamente direcionado a mercados como a Alemanha, Áustria e Suíça.

 

Durante esta semana, de 15 a 18 de agosto, a Associação de Turismo do Algarve (ATA) está a participar
no Loop Summer 2021, o mais reconhecido Luxury Travel Show exclusivamente direcionado a mercados
como a Alemanha, Áustria e Suíça.

 

A decorrer em Frankfurt, na Alemanha, o evento reúne os principais agentes do setor que se dedicam ao
segmento do turismo de luxo, com o objetivo de promover, ao longo dos três dias, a realização de
reuniões de negócios estratégicas e de momentos de networking entre os participantes.

 

Em comunicado, a ATA informa que a promoção da região junto de viajantes que procuram «qualidade,
exclusividade e experiências diferenciadoras» tem sido uma das apostas do Turismo do Algarve, com
vista ao desenvolvimento sustentável da região enquanto destino turístico. 

 

"Temos vindo a intensificar o esforço de captação de turistas de um segmento médio/alto, com poder
de compra, que sejam apreciadores de um turismo mais sustentável e menos sensíveis ao fator preço",
explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "A presença no Loop Summer 2021, onde
estamos a participar pela primeira vez, assume, assim, uma relevância estratégica, tendo em conta que
nos permite contactar diretamente com agências de viagens e operadores turísticos especializados neste
tipo de turismo e que trabalham com o mercado alemão, o segundo mercado externo mais expressivo
para a nossa região, a seguir ao Reino Unido", acrescenta.
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Neste contexto, o Turismo do Algarve diz estar empenhado em tornar a experiência de quem visita a
região «cada vez mais rica, mais autêntica e mais emocional».

 

"O Algarve tem todas as condições para dar resposta ao elevado nível de exigência dos turistas de luxo.
Mais do que a ostentação, este tipo de viajante procura experiências novas e exclusivas, valoriza a
autenticidade, o serviço personalizado e a atenção ao detalhe", revela João Fernandes. "A riqueza e o
caráter diferenciador da oferta turística da região estão a dar cartas nesse sentido. Estes turistas ficam
encantados não só com a diversidade de alojamento de luxo ou de restaurantes com estrela Michelin
que conseguem encontrar no Algarve, mas também com a beleza das nossas paisagens naturais e,
acima de tudo, com a interação que conseguem obter com a comunidade local, tendo acesso a
propostas surpreendentes que lhes permitem descobrir, de forma genuína, a história, a cultura e a
gastronomia da região", conclui.

 

(Link)
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ATA | Algarve procura Turistas de luxo na Alemanha
Durante esta semana, de 15 a 18 de agosto, a Associação T urismo do Algarve (AT A) está
a participar no Loop Summer 2021, o mais reconhecido Luxury T ravel Show
exclusivamente direcionado a mercados como a Alemanha, Áustria e Suíça.

 

Durante esta semana, de 15 a 18 de agosto, a Associação Turismo do Algarve (ATA) está a
participar no Loop Summer 2021, o mais reconhecido Luxury Travel Show exclusivamente
direcionado a mercados como a Alemanha, Áustria e Suíça.
A decorrer em Frankfurt, o evento reúne os principais agentes do setor que se dedicam ao segmento do
turismo de luxo, com o objetivo de promover, ao longo dos três dias, a realização de reuniões de
negócios estratégicas e de momentos de networking eficazes entre os participantes.

A promoção da região junto de viajantes que procuram qualidade, exclusividade e experiências
diferenciadoras tem sido uma das apostas do Turismo do Algarve, com vista ao desenvolvimento
sustentável da região enquanto destino turístico. No atual contexto de pandemia, esta aposta vê a sua
importância reforçada, na medida em que, mais do que nunca, o crescimento em valor e a consolidação
da perceção da qualidade diferenciada da oferta da região face aos principais destinos concorrentes estão
entre os principais objetivos que o Turismo do Algarve pretende alcançar.

"Temos vindo a intensificar o esforço de captação de turistas de um segmento médio/alto, com poder
de compra, que sejam apreciadores de um turismo mais sustentável e menos sensíveis ao fator preço",
explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve. "A presença no Loop Summer 2021, onde
estamos a participar pela primeira vez, assume, assim, uma relevância estratégica, tendo em conta que
nos permite contactar diretamente com agências de viagens e operadores turísticos especializados neste
tipo de turismo e que trabalham com o mercado alemão, o segundo mercado externo mais expressivo
para a nossa região, a seguir ao Reino Unido", acrescenta.

Neste contexto, o Turismo do Algarve está empenhado em tornar a experiência de quem visita a região
cada vez mais rica, mais autêntica e mais emocional. "O Algarve tem todas as condições para dar
resposta ao elevado nível de exigência dos turistas de luxo. Mais do que a ostentação, este tipo de
viajante procura experiências novas e exclusivas, valoriza a autenticidade, o serviço personalizado e a
atenção ao detalhe", revela João Fernandes. "A riqueza e o caráter diferenciador da oferta turística da
região estão a dar cartas nesse sentido. Estes turistas ficam encantados não só com a diversidade de
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alojamento de luxo ou de restaurantes com estrela Michelin que conseguem encontrar no Algarve, mas
também com a beleza das nossas paisagens naturais e, acima de tudo, com a interação que conseguem
obter com a comunidade local, tendo acesso a propostas surpreendentes que lhes permitem descobrir,
de forma genuína, a história, a cultura e a gastronomia da região", conclui.

 

 

(Link)
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Algarve procura turistas de luxo na Alemanha
De 15 a 18 de agosto, a Associação Turismo do Algarve participa no Loop Summer 2021

De 15 a 18 de agosto, a Associação Turismo do Algarve participa no Loop Summer 2021, o mais
reconhecido Luxury Travel Show exclusivamente direcionado a mercados como a Alemanha, Áustria e
Suíça. A decorrer em Frankfurt, o evento reúne os principais agentes do setor que se dedicam ao
segmento do turismo de luxo, com o objetivo de promover a realização de reuniões de negócios
estratégicas e de momentos de networking eficazes entre os participantes. 

A promoção da região junto de viajantes que procuram qualidade, exclusividade e experiências
diferenciadoras, tem sido uma das apostas do Turismo do Algarve, com vista ao desenvolvimento
sustentável da região enquanto destino turístico. No atual contexto de pandemia, esta aposta vê a sua
importância reforçada, na medida em que, mais do que nunca, o crescimento em valor e a consolidação
da perceção da qualidade diferenciada da oferta da região face aos principais destinos concorrentes estão
entre os principais objetivos que o Turismo do Algarve pretende alcançar. “O Algarve tem todas as
condições para dar resposta ao elevado nível de exigência dos turistas de luxo. Mais do que a
ostentação, este tipo de viajante procura experiências novas e exclusivas, valoriza a
autenticidade, o serviço personalizado e a atenção ao detalhe”, revela João Fernandes. “A riqueza
e o caráter diferenciador da oferta turística da região estão a dar cartas nesse sentido. Estes
turistas ficam encantados, não só com a diversidade de alojamento de luxo ou de restaurantes
com estrela Michelin que conseguem encontrar no Algarve, mas também com a beleza das
nossas paisagens naturais e, acima de tudo, com a interação que conseguem obter com a
comunidade local, tendo acesso a propostas surpreendentes que lhes permitem descobrir, de
forma genuína, a história, a cultura e a gastronomia da região”, reforça o presidente do Turismo do
Algarve.

(Link)
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CORREIO DE LAGOS

18/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

Turismo do Algarve procura turistas de luxo na Alemanha a par
do evento "Loop Summer 2021"
Durante esta semana, de 15 a 18 de Agosto, a Associação T urismo do Algarve (AT A) está
a participar no Loop Summer 2021, o mais reconhecido Luxury T ravel Show
exclusivamente direccionado a mercados como a Alemanha, Áustria e Suíça.

Durante esta semana, de 15 a 18 de Agosto, a Associação Turismo do Algarve (ATA) está a
participar no Loop Summer 2021, o mais reconhecido Luxury Travel Show exclusivamente
direccionado a mercados como a Alemanha, Áustria e Suíça.

A decorrer em Frankfurt, o evento reúne os principais agentes do sector que se dedicam ao segmento
do turismo de luxo, com o objectivo de promover, ao longo dos três dias, a realização de reuniões de
negócios estratégicas e de momentos de networking eficazes entre os participantes.

A promoção da região junto de viajantes que procuram qualidade, exclusividade e experiências
diferenciadoras tem sido uma das apostas do Turismo do Algarve, com vista ao desenvolvimento
sustentável da região enquanto destino turístico. No actual contexto de pandemia, esta aposta vê a sua
importância reforçada, na medida em que, mais do que nunca, o crescimento em valor e a consolidação
da percepção da qualidade diferenciada da oferta da região face aos principais destinos concorrentes
estão entre os principais objectivos que o Turismo do Algarve pretende alcançar.

«Temos vindo a intensificar o esforço de captação de turistas de um segmento médio/alto, com poder
de compra, que sejam apreciadores de um turismo mais sustentável e menos sensíveis ao factor
preço», explica João Fernandes, Presidente do Turismo do Algarve. «A presença no 'Loop Summer
2021', onde estamos a participar pela primeira vez, assume, assim, uma relevância estratégica, tendo

50/54



em conta que nos permite contactar directamente com agências de viagens e operadores turísticos
especializados neste tipo de turismo e que trabalham com o mercado alemão, o segundo mercado
externo mais expressivo para a nossa região, a seguir ao Reino Unido», acrescenta.

Neste contexto, o Turismo do Algarve está empenhado em tornar a experiência de quem visita a região
cada vez mais rica, mais autêntica e mais emocional: «O Algarve tem todas as condições para dar
resposta ao elevado nível de exigência dos turistas de luxo. Mais do que a ostentação, este tipo de
viajante procura experiências novas e exclusivas, valoriza a autenticidade, o serviço personalizado e a
atenção ao detalhe», revela João Fernandes.

«A riqueza e o carácter diferenciador da oferta turística da região estão a dar cartas nesse sentido. Estes
turistas ficam encantados não só com a diversidade de alojamento de luxo ou de restaurantes com
estrela Michelin que conseguem encontrar no Algarve, mas também com a beleza das nossas paisagens
naturais e, acima de tudo, com a interação que conseguem obter com a comunidade local, tendo acesso
a propostas surpreendentes que lhes permitem descobrir, de forma genuína, a história, a cultura e a
gastronomia da região», conclui.

(Link)
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OPÇÃO TURISMO

18/08/2021

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3313

REACH: -1

Algarve procura turistas de luxo na Alemanha
Desde o passado dia 15 de Agosto que a Associação T urismo do Algarve (AT A) está a
participar no Loop Summer 2021 que hoje termina.

Desde o passado dia 15 de Agosto que a Associação Turismo do Algarve (ATA) está a participar no Loop
Summer 2021 que hoje termina.

O LoopSummer 2021 é o mais reconhecido Luxury Travel Show exclusivamente direccionado a
mercados como a Alemanha, Áustria e Suíça.

A decorrer em Frankfurt, o evento reúne os principais agentes do sector que se dedicam ao segmento
do turismo de luxo, com o objectivo de promover, ao longo dos três dias, a realização de reuniões de
negócios estratégicas e de momentos de networking eficazes entre os participantes. A promoção da
região junto de viajantes que procuram qualidade, exclusividade e experiências diferenciadoras tem sido
uma das apostas do Turismo do Algarve, com vista ao desenvolvimento sustentável da região enquanto
destino turístico.
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JORNAL I

18/08/2021

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • RADAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 14000

Algarve procura turistas de luxo na Alemanha
A região quer atrair turistas que apreciem a exclusividade

53/54



54/54


