
JORNAL DE NOTÍCIAS

26/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLA SOARES

FAV: 2

AVE: € 6330

REACH: 35000

Turismo diz ao Norte que aposte na Iberia e não espere pela TAP
Luís Araújo, presidente da autoridade turística nacional, incentivou região a centrar
estratégia nas rotas e no programa daquela companhia em Madrid
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JORNAL DE NOTÍCIAS

27/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • CARLA SOARES

FAV: 3

AVE: € 2475

REACH: 35000

Moreira vê na Iberia boa alternativa e Eduardo Vítor critica ato
“leviano”
Turismo de Portugal assume a aposta nos espanhóis.
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EXPRESSO

27/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO SILVESTRE

FAV: 4

AVE: € 3975

REACH: 58000

PIB português regressa à cauda do pelotão a partir de 2023
Portugal é a economia mais rápida da UE este ano. Mas está apenas a recuperar
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TVI

27/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 101482

REACH: -1

Albufeira tem sido palco de muitas agressões nos últimos dias
Albufeira tem sido palco de muitas agressões nos últimos dias

Albufeira tem sido palco de muitas agressões nos últimos dias
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CORREIO DE LAGOS

27/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

Sustentabilidade e Turismo: Construir uma agenda verde para o
turismo no Algarve
O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento (CCDR) do Algarve, José
Apolinário, defendeu uma agenda regional de sustentabilidade ambiental para o turismo
na Região, na sessão de abertura da Conferência “Smart & Sustainable C ities e os
Desafios do Turismo”, em Portimão.

O Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento (CCDR) do Algarve, José Apolinário,
defendeu uma agenda regional de sustentabilidade ambiental para o turismo na Região, na sessão de
abertura da Conferência “Smart & Sustainable Cities e os Desafios do Turismo”, em Portimão.

“A proposta de alocação de fundos do Programa Operacional Regional 2021-2027 defendida pela CCDR
Algarve coloca no objectivo Sustentabilidade Ambiental mais de 40% dos 780,3 Milhões de Euros a gerir
na Região” anunciou José Apolinário, referindo que “queremos acelerar a transição climática e a
descarbonização, reforçando e somando os Fundos europeus geridos na região a outras fontes de
financiamento e a outros investimentos em curso com impacte na descarbonização e na transição
climática, de que o mais significativo é o investimento na electrificação da linha ferroviária do Algarve, que
todos desejamos esteja concluída até ao final do primeiro trimestre de 2024. Mas também de aquisição
de veículos de transporte público movidos a baterias ou de fomento da mobilidade activa, da mobilidade
suave e da micromobilidade.”

“A transição climática é uma urgência global, nacional, regional e local. As alterações climáticas são o
grande desafio ao Futuro da União Europeia” sublinhou o Presidente da CCDR e responsável pela gestão
dos fundos europeus alocados ao Programa Operacional Regional, acrescentando que “Portugal propôs-
se atingir a neutralidade carbónica em 2050, reduzir as emissões GEE entre 45% e 55% relativamente a
2005 e reduzir em 35% o consumo de energia primária, melhorando a eficiência energética.”

No Algarve, “à nossa escala, à escala municipal e regional, temos de contribuir para conter o aumento da
temperatura média que, entre outros efeitos, provoca a subida do nível médio das águas do mar, com
modelos climáticos a apontarem à escala global para um aumento do nível médio das águas do mar
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entre os 0,29 m e os 0,59 m no ano 2100.”

“Sabemos, os dados científicos dizem-nos, que a temperatura aumentou, temos períodos de seca mais
acentuada, menor pluviosidade, sobretudo a Sul, e que há uma enorme exposição à erosão costeira,
designadamente no Sotavento do Algarve e entre a Foz do Minho e a Nazaré” acrescentou José
Apolinário, salientando que “a sustentabilidade do Turismo na Região, a adopção de uma agenda verde
para o Turismo do Algarve tem de seguir a par da requalificação e melhoria de posicionamento do
Turismo do Algarve no País e no Mundo: com melhor eficiência no uso da energia pelas empresas de
turismo, no impulso ao uso de energias renováveis em subsetores estratégicos para a região como o
turismo náutico, no uso eficiente e inteligente da água por parte das empresas de turismo, no uso de
águas residuais tratadas em espaços verdes (apenas utilizamos 4% da água tratada!), na economia
circular, na diminuição , classificação e tratamento de resíduos, na eliminação completa do uso de
plásticos de uso único, na inovação em torno do uso de novos combustíveis e de baterias.”

“Prosseguir este caminho passa também pela capacitação de actores e qualificação dos profissionais do
sector, por forma a garantir competências adequadas que ajudem a concretizar este desígnio” referiu o
Presidente da CCDR Algarve, frisando que “os quase 40% do território com estatuto de protecção
ambiental conferem-nos valor estratégico distintivo, uma marca, que nos qualifica e diferencia a oferta,
os produtos e torna imperativa a adopção de práticas mais sustentáveis.”

“É importante assegurar e promover o envolvimento da população local nestes processos e práticas,
providenciando espaços de encontro, de oportunidade e de participação. O seu envolvimento e
percepção é crucial na avaliação e monitorização das capacidades de carga do território e do destino.”
afirmou Apolinário perante uma plateia de autarcas, decisores e empresários, referindo que “os Fundos
Europeus devem trazer o impulso para qualificar o território, e ajudar as empresas nesta transformação,
em especial as PME, formar e qualificar os trabalhadores, a seguir este caminho de sustentabilidade
ambiental.”

“Decorreram 50 anos sobre a Conferência de Estocolmo de 1972, onde as políticas públicas de Ambiente
começaram a ganhar dimensão global, 30 anos sobre a Conferência do Rio 1992 onde se configurou o
desenvolvimento sustentável com a conservação e protecção dos ecossistemas da Terra” concluiu José
Apolinário, sentenciando que “em 2022, podemos e devemos assumir que o desenvolvimento
sustentável e a sustentabilidade são mais do que um carimbo ou uma moda e os Fundos Europeus uma
oportunidade de mudança de paradigma para os diversos actores no território e na Região.”

A Conferência “Smart & Sustainable Cities e os Desafios do Turismo”, que decorreu ao longo de dois dias
no Auditório do Museu de Portimão, estava integrada numa iniciativa decorrente da parceria entre a
Câmara Municipal de Portimão, o Autódromo Internacional do Algarve, a GEN Portugal e os Territórios
Criativos.

Legenda da Imagem:

1. Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento (CCDR) do Algarve, José Apolinário.

2. Plateia da Conferência “Smart & Sustainable Cities e os Desafios do Turismo”, em Portimão.
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EXPRESSO

27/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 5

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Investimento nos aeroportos, precisa-se!
A ANA, concessionária dos aeroportos portugueses, investiu €138 milhões desde 2019,
mas é reclamado mais investimento. No congestionado aeroporto de Lisboa, as obras vão
a meio
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EXPRESSO

27/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • JOÃO DIOGO CORREIA

FAV: 4

AVE: € 2713

REACH: 58000

Ciclovia e Restelo voltam a agitar Lisboa
Sucedem-se polémicas e acusações. Mexidas na Avenida não avançam para já, Almirante
Reis em dúvida
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SIC NOTÍCIAS

27/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DO MEIO-

DIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 68530

REACH: -1

O presidente do Turismo de Portugal critica as políticas da TAP
O presidente do Turismo de Portugal critica as políticas da TAP

O presidente do Turismo de Portugal critica as políticas da TAP
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PORTO CANAL

26/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Em reação, Rui Moreira justifica o desinvestimento da TAP no
Porto com os maus resultados da companhia
Em reação, Rui Moreira justifica o desinvestimento da T AP no Porto com os maus
resultados da companhia

Em reação, Rui Moreira justifica o desinvestimento da TAP no Porto com os maus resultados da
companhia
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EXPRESSO

27/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 3

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 900

REACH: 58000

Breve 3
A semana em 2 minutos
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PORTO CANAL

26/05/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • MANHÃ

INFORMATIVA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 37840

REACH: -1

O presidente do Turismo de Portugal diz que o Norte deve optar
pela companhia Iberia, em vez da portuguesa TAP
O presidente do T urismo de Portugal diz que o Norte deve optar pela companhia Iberia,
em vez da portuguesa TAP

O presidente do Turismo de Portugal diz que o Norte deve optar pela companhia Iberia, em vez da
portuguesa TAP
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OBSERVADOR

26/05/2022

TIPO • RÁDIO

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

O presidente do Turismo de Portugal aconselha a região Norte e
não esperar pela TAP e a centrar a estratégia na Ibéria e no
aeroporto de Madrid
O presidente do T urismo de Portugal aconselha a região Norte e não esperar pela T AP e
a centrar a estratégia na Ibéria e no aeroporto de Madrid

O presidente do Turismo de Portugal aconselha a região Norte e não esperar pela TAP e a centrar a
estratégia na Ibéria e no aeroporto de Madrid
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SUL INFORMAÇÃO

26/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve com cinco nomeados nos Prémios AHRESP
Votação está aberta

O Projecto Matéria, as empresas CarobWorld e Look-Al Cultural Experiences, o projeto “Alimentar a
Saúde” do Chefe Rui Silvestre e a Quinta do Lago são os cinco nomeados do Algarve na 6ª edição dos
prémios AHRESP.

Os representantes do Algarve neste concurso são candidatos nas categorias Conceito Inovador
(Projecto Matéria), Produto do Ano (CarobWorld), Serviço do Ano (Look-Al Cultural Experiences),
Projeto Solidariedade (Alimentar a Saúde do Chefe Rui Silvestre) e Sustentabilidade Ambiental (Quinta do
Lago).

Os Prémios AHRESP visam «distinguir os melhores do ano no setor da Hotelaria, Promoção Turística e
Restauração, em Portugal». A votação do concurso decorre até ao dia 31 de Maio.
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As votações estão agora abertas ao público em geral estão a decorrer online. O registo de voto só pode
ser feito uma vez através de email e só se pode votar em cada finalista uma única vez.

Os vencedores dos Prémios AHRESP serão conhecidos no dia 1 de julho, na Gala que decorre em Lisboa,
no Páteo da Galé.
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POSTAL

26/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Cruzeiro inaugural do Caminho Marítimo de Santiago parte no
sábado de Vila Real de Santo António - Postal do Algarve
Um conjunto de embarcações, entre elas uma caravela, vai iniciar no sábado o cruzeiro
inaugural do Caminho Marítimo de Santiago, que passará por nove portos portugueses e
três galegos, ao longo de 17 dias.Um conjunto de embarcações, entre elas uma caravela,
vai iniciar no sábado o cruzeiro inaugural do Caminho Marítimo de Santiago, que passará
por nove portos portugueses e três galegos, ao longo de 17 dias.

António José Correia, da Fórum Oceano – Associação de Economia do Mar, contou à agência Lusa que
este cruzeiro será o “primeiro teste” de um projeto que visa criar, por mar, uma estrutura de apoio que
permita a qualquer pessoa percorrer a costa portuguesa rumo a Santiago de Compostela, na região
espanhola da Galiza.

A mesma fonte disse que a criação de um percurso marítimo foi “um desafio” apresentado pela
Upstream à Fórum Oceano para, “com as redes das estações náuticas” que existem ao longo da costa
portuguesa, se poder “estruturar o Caminho Marítimo de Santiago em Portugal, no quadro do Caminho
Português de Santiago”.

“Falei com as estações náticas e houve uma unanimidade em acolherem este projeto, porque vai criar
condições para que, em qualquer altura do ano, qualquer nauta, peregrino nauta ou qualquer velejador
possa demandar os portos que nós denominámos como portos de Santiago”, afirmou António José
Correia.

Aquele responsável salientou que há “uma listagem de cerca de 40 portos, uns mais pequenos, outros
maiores, uns com mais ligação à rota que a ‘barca de pedra’ terá traçado vinda de Jaffa [em Israel] até à
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Galiza” quando transportou o Santo Peregrino para Compostela no ano 40 do primeiro milénio, que
poderão depois ser utilizados pelos viajantes.

Para lançar publicamente o projeto, no sábado, Vila Real de Santo António marcará o ponto de partida
do “cruzeiro inaugural e demonstrativo”, composto por um conjunto de embarcações que irá crescendo
à medida que a viagem prossegue para norte, entre as quais se encontra a caravela Vera Cruz, que “irá
ser visitada por 3.500 crianças” durante as paragens.

“A caravela vai fazer o percurso todo de Vila Real de Santo António, que é de onde vamos largar, até à
Galiza, concretamente até Vila Garcia de Arosa, e vai levar a bordo, para além da tripulação que vai
assegurar a navegação, convidados e os ‘media’ que estão a envolver-se com este cruzeiro”, explicou.

A colaboração das estações náuticas – que “são coordenadas por municípios ou comunidades
intermunicipais”, exceto a do Baixo Guadiana, em Vila Real de Santo António, gerida por uma associação
naval – permite “garantir” que em cada porto há “condições de acolhimento ao nível das embarcações” e
apoio para “receções” ou “para algum alojamento”.

Vila Real de Santo António marcará no sábado a partida do cruzeiro e, ao longo de 17 dias, serão feitas
“10 etapas”, com passagem por “nove portos portugueses e três na Galiza” para publicitar e dar a
conhecer um “produto que fica como projeto nacional” para atrair mais navegantes a essas estruturas.

António José Correia sublinhou que a iniciativa tem “uma componente pública”, indicando que o cruzeiro
vai passar por localidades como Vilamoura, Lagos, Sines, Cascais, Peniche, Aveiro, Matosinhos, Baiona,
Vila Gracia de Arosa ou Padrón e estimou que a “estruturação” de todo o Caminho Marítimo de Santiago
em Portugal esteja “feita até final do ano”.

“É esse o nosso horizonte temporal. Iremos fazer por fases, mas a partir do momento que fazemos o
cruzeiro inaugural, com a identificação em cada local daquilo que são as entidades acolhedoras,
criaremos condições para que o Caminho se se possa fazer”, referiu.

Segundo António José Correia, o objetivo é “fazer a estruturação até ao final do ano e depois, para o
ano, ter um cruzeiro ainda mais robusto e já com a experiência e a aprendizagem toda deste ano
inaugural”.
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ECONOMIA ONLINE

26/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4732

REACH: 23000

Reservas para os hotéis e AL no verão perto do nível pré-
pandemia. Preços sobem
Hotelaria e alojamento local apontam para reservas bastante próximas dos números pré-
pandemia. Ambos os setores admitem aumentos de preços.

Já passaram dois anos desde que a pandemia apareceu no país e o turismo, que foi um dos setores mais
afetados, está hoje praticamente recuperado de todo o impacto. As reservas são hoje feitas em cima da
hora, o chamado last minute, e os turistas estrangeiros estão de volta. O setor está bastante otimista
para o verão e os números são claros. Hotelaria e alojamento local estimam que as reservas estejam
praticamente ao nível de 2019, com o Algarve a liderar a procura, como é habitual. Em termos de
preços, podem esperar-se aumentos.

“As previsões para o verão são muito boas. Acho que já devemos estar a igualar os números de 2019,
na ordem dos 90%”, diz ao ECO Cristina Siza Vieira, CEO da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP).
“A concretizarem-se as reservas em pipeline, podemos ficar muito próximos de 2019. Contamos
sempre com reservas last minute, mas as previsões apontam para um verão excelente do ponto de
vista da ocupação“, reforça.

Do lado do alojamento local, a poucas semanas do verão, as perspetivas são igualmente positivas.
“Tendo em conta o que foram os últimos dois anos, o feedback foi positivo. Há mais vontade de viajar e
os estrangeiros estão, nitidamente, a voltar”, diz Eduardo Miranda, presidente da Associação do
Alojamento Local de Portugal (ALEP). “Já começamos a sentir, finalmente, uma retoma positiva”,
acrescenta.

A associação estima que as dormidas e o número de hóspedes fiquem entre 8% a 12% abaixo dos
números de 2019. Um cenário que está em linha com as projeções do setor hoteleiro. Por enquanto, a
principal preocupação é em termos da conectividade aérea, sobretudo no que diz respeito aos slots que
a TAP terá de libertar no aeroporto de Lisboa. “Isso preocupa um pouco, porque há interesse [dos
estrangeiros] em virem para Portugal”, diz.
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Do lado do Grupo Pestana, os números falam por si. “As reservas estão boas”, diz José Theotónio,
notando, contudo, que hoje “são todas canceladas à última da hora”, referindo-se ao last minute.
Comparando com os demais anos, as “estimativas apontam para ficar entre 85% a 90% dos números
de 2019, se nada acontecer até lá”, adianta o CEO da cadeia hoteleira, ao ECO.

Gonçalo Rebelo de Almeida, administrador do Grupo Vila Galé, diz ao ECO que, “desde abril, o número de
reservas melhorou significativamente”. “Estamos com níveis de reserva e procura semelhantes a 2019”,
afirma o responsável pela segunda maior cadeia hoteleira do país.

Cristina Siza Vieira diz ainda não ser possível antecipar como terminará o ano de 2022: “Ainda é um
pouco cedo”. Mas a CEO da AHP nota que tudo aponta para que só em 2023 se alcancem os números
de 2019, sendo que 2022 deverá ficar a cerca de 80% a 85% do desempenho pré-pandemia.

Eduardo Miranda prefere olhar para o futuro com cautela, mas acredita que o turismo “vai ser essencial e
o motor principal para a retoma do país”. “O alojamento local tem hoje um papel muito importante,
representa 40% das dormidas. Sem alojamento local não há recuperação do turismo“, afirma.

Interior sobe, mas Algarve mantém-se líder

Uma das tendências trazidas pela pandemia foi a maior procura pelas regiões do interior. “O interior
continua a mostrar força, com os estrangeiros também a mostrarem interesse por aquelas regiões”, diz
o representante do alojamento local. “O interior tem uma boa procura. Claro que a oferta não é grande,
mas foi interessante este despertar” que a pandemia trouxe. Eduardo Miranda nota que hoje as estadias
estão mais longas e que isso “é bom para a própria sustentabilidade do destino”, permitindo visitar novas
zonas.

Sobre os demais destinos, o presidente da ALEP acredita que “os destinos que já estavam consolidados
vão continuar”, incluindo os destinos urbanos, como Porto e Lisboa. Aqui, destaca-se o Algarve, que
continua a ser o destino mais procurado no verão. E não só para quem opta pelo alojamento local.

“O Algarve é o destino de excelência. É o rei durante o verão”, diz Cristina Siza Vieira, acrescentando que
zonas como o Centro, Alentejo e Norte “também cresceram muito na pandemia” e que a procura por
cidades também se mantém “muito sólida”.

José Theotónio, do Grupo Pestana, complementa e afirma que “tudo o que é praia” se vai destacar este
verão, nomeadamente as unidades localizadas no Algarve e Porto Santo, na Madeira. Em termos de
nacionalidades, “os mais fortes são os ingleses”, mas o mercado alemão começa a recuperar. Mas os
turistas habituais vão continuar, como os espanhóis e holandeses. Cristina Siza Vieira destaca ainda o
mercado americano, “que tem tido um comportamento interessante”.

Inflação e oferta ditam subida de preços

Como aconteceu na Páscoa, a tendência para o verão é de subida de preços. Não só pelo aumento da
inflação, que está em máximos de 29 anos, mas também porque é a lei da oferta e da procura. “Os
preços naturalmente cresceram”, diz Cristina Siza Vieira, sem conseguir adiantar um número, uma vez
que os resultados do inquérito que a AHP faz junto dos associados só serão conhecidos a 2 de junho.

“Sabemos que os preços cresceram. Na pandemia não houve um sacrifício do preço e este ano temos
de descontar a inflação, por isso é natural que o preço aumente. Fora isso é a lei da oferta e da procura”,
explica a responsável. Isto porque, como as reservas são feitas em cima da hora, os hotéis têm
capacidade para ajudar os preços consoante a procura.

No Grupo Pestana os preços aumentaram, sobretudo “porque há hoje uma muito menor
intermediação”, diz José Theotónio. O CEO da cadeia hoteleira explica ao ECO que “o preço é muito mais
dinâmico e feito em função da procura” e que atualmente as estadias estão 10% a 15% mais caras.

26/44



“Mas isso é muito pela desintermediação”, sublinha. “Quando o hóspede marca diretamente connosco,
temos a receita toda, e quando marca com o operador, o operador fica com uma margem de 20% a
30%. O preço que fica para nós tem subido”.

Nos hotéis Vila Galé, “os preços estão ligeiramente acima de 2019 no que diz respeito ao alojamento”,
diz Gonçalo Rebelo de Almeida, notando ainda que, “no caso da alimentação, ainda poderão ter que ser
revistos em alta devido ao aumento generalizado das matérias-primas”.

Do lado do alojamento local, “os preços estão a manter-se”, diz Eduardo Miranda. “O maior receio que
tínhamos era que, no início da retoma, houvesse uma guerra de preços”, com os empresários “a caírem
na tentação de baixar os preços para conseguir clientes. Mas isso, felizmente, não aconteceu”.

O presidente da ALEP diz que, “em alguns casos, tem-se conseguido alguma atualização de preços,
porque os custos são maiores”, referindo-se às despesas com o pessoal e à subida da inflação. E os
aumentos poderão não ficar por aqui. “É capaz de haver alguma margem de manobra para recuperar um
pouco as perdas que a inflação traz“, remata Eduardo Miranda.
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CORREIO DA MANHÃ

26/05/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 29

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Passes turísticos
Os 20 postos da Região de T urismo do Algarve têm à venda um passe turístico de
transporte que permite aceder a todas as linhas de autocarros 'Vamus Algarve"
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PÚBLICO

26/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9389

REACH: 34600

Algarve tem novo passe turístico para autocarros na região
O passe inclui mais de uma centena de ligações Vamus Algarve, o serviço Aerobus do
aeroporto de Faro e os autocarros Eva em sistema contínuo de hop on hop off.

Pelo Algarve, nem sempre é fácil interligar diferentes pontos do território em transporte público,
especialmente para os turistas e visitantes em geral. Mas há novidades neste domínio: a empresa de
transportes Eva criou a EVA Cliffs Line, uma fórmula em sistema hop on hop off (em que o cliente pode
entrar e sair em qualquer das paragens com um bilhete diário), as recentes linhas de autocarros Vamus
Algarve e, agora, um passe turístico que interliga tudo isto.

O novo passe, para três ou sete dias, “permite aceder a todas as linhas regulares” da Vamus, à EVA Cliffs
Line e também ao serviço Aerobus, que liga o aeroporto de Faro centro da cidade e a Albufeira, Lagoa,
Portimão e Lagos.

Em comunicado, o Turismo do Algarve reforça que o passe inclui viagens ilimitadas e custa 35 euros para
três dias, 45 euros para sete. Está à venda em todos os postos de informação turística da região e nas
agências da Eva/Vamus Algarve.
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O serviço Vamus Algarve, da empresa Eva, está em operação deste Dezembro e pretende trazer a toda
a região “uma oferta mais vasta, com novas linhas, horários e frota modernizada”. Trouxe novas
carreiras, alterou outras e também tem a particularidade de permitir o transporte a pedido, no caso para
quem reside em “locais onde o reduzido número de habitantes não justifica transportes regulares”,
explicava Ricardo Afonso, administrador-delegado da EVA Transportes, ao jornal Barlavanto. A rede inclui
mais de uma centena de ligações por toda a região.

Já o turístico EVA Cliffs Line circula pela costa do Alvor ao Zoomarine (Guia, Albufeira), com umas duas
dezenas de paragens entre estes dois pontos. O bilhete diário, que também pode ser adquirido a bordo,
custa 10 euros. Os horários estão disponíveis no site da Vamus (linha 52).
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FUGAS

25/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 4065

REACH: -1

Algarve tem novo passe turístico para autocarros na região
O passe inclui mais de uma centena de ligações Vamus Algarve, o serviço Aerobus do
aeroporto de Faro e os autocarros Eva em sistema contínuo de hop on hop off.
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Foto

Vamus Algarve DR

Pelo Algarve, nem sempre é fácil interligar diferentes pontos do território em transporte público,
especialmente para os turistas e visitantes em geral. Mas há novidades neste domínio: a empresa de
transportes Eva criou a EVA Cliffs Line, uma fórmula em sistema hop on hop off (em que o cliente pode
entrar e sair em qualquer das paragens com um bilhete diário), as recentes linhas de autocarros Vamus
Algarve e, agora, um passe turístico que interliga tudo isto.

O novo passe, para três ou sete dias, “permite aceder a todas as linhas regulares” da Vamus, à EVA Cliffs
Line e também ao serviço Aerobus, que liga o aeroporto de Faro centro da cidade e a Albufeira, Lagoa,
Portimão e Lagos.

Em comunicado, o Turismo do Algarve reforça que o passe inclui viagens ilimitadas e custa 35 euros para
três dias, 45 euros para sete. Está à venda em todos os postos de informação turística da região e nas
agências da Eva/Vamus Algarve.
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Foto

Vamus Algarve DR
O serviço Vamus Algarve, da empresa Eva, está em operação deste Dezembro e pretende trazer a toda
a região “uma oferta mais vasta, com novas linhas, horários e frota modernizada”. Trouxe novas
carreiras, alterou outras e também tem a particularidade de permitir o transporte a pedido, no caso para
quem reside em “locais onde o reduzido número de habitantes não justifica transportes
regulares”, explicava Ricardo Afonso, administrador-delegado da EVA Transportes, ao jornal Barlavanto.
A rede inclui mais de uma centena de ligações por toda a região.

Já o turístico EVA Cliffs Line circula pela costa do Alvor ao Zoomarine (Guia, Albufeira), com umas duas
dezenas de paragens entre estes dois pontos. O bilhete diário, que também pode ser adquirido a bordo,
custa 10 euros. Os horários estão disponíveis no site da Vamus (linha 52).

 

Link da notícia
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https://barlavento.sapo.pt/destaque/vamus-muda-a-rede-de-autocarros-no-algarve-a-1-de-dezembro
https://vamusalgarve.pt/#/pt/vamus algarve/routes
https://www.publico.pt/2021/09/18/fugas/noticia/pedro-lavia-zoomarine-sonho-concretizado-faz-30-anos-1976768
https://vamusalgarve.pt/#/pt/olhao/routes
https://www.publico.pt/2022/05/25/fugas/noticia/algarve-novo-passe-turistico-autocarros-regiao-2007614


ECHO BOOMER

25/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 3460

REACH: -1

Novo passe turístico permite conhecer todo o Algarve de
autocarro a partir de 35€
Existem dois passes: um de três dias e outros de sete dias

Viajar dentro do principal destino de férias nacional é agora ainda mais fácil: o passe turístico de
transporte que permite aceder a todas as linhas de autocarros “Vamus Algarve” já está à venda nos 20
postos de turismo da Região de Turismo do Algarve (RTA).

Sem um número limite de viagens, o passe turístico é válido por um período de três dias ou sete dias a
partir da primeira validação nas linhas regulares “Vamus Algarve”, incluindo o serviço Aerobus, que liga o
aeroporto de Faro ao centro da cidade e a Albufeira, Lagoa, Portimão e Lagos, e a nova linha EVA Cliffs
Line, que transporta o viajante por alguns dos principais pontos turísticos do destino em modo hop on
hop off.

O passe turístico de três dia tem um custo de 35 euros e o de sete dias pode ser adquirido por 45 euros
na rede de postos de informação turística espalhados por toda a região, visitados anualmente por mais
de meio milhão de turistas, excursionistas e residentes no Algarve.
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SUL INFORMAÇÃO

25/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 690

REACH: -1

Novo passe turístico de autocarro permite «viajar pelo Algarve
sem limites»
O passe turístico de três dias custa 35 euros e o de sete dias pode ser adquirido por 45
euros

«Viajar pelo Algarve sem limites» é com o novo passe turístico de transportes que permite
aceder a todas as linhas de autocarro e já está à venda nos 20 postos de turismo da região.

Sem número limite de viagens, o passe turístico é válido por um período de três dias ou sete dias a partir
da primeira validação nas linhas regulares “Vamus Algarve”, incluindo o serviço Aerobus, que liga o
aeroporto de Faro ao centro da cidade e a Albufeira, Lagoa, Portimão e Lagos, e a nova linha EVA Cliffs
Line, que transporta o viajante por alguns dos principais pontos turísticos do destino em modo hop on
hop off.

O passe turístico de três dias custa 35 euros e o de sete dias pode ser adquirido por 45 euros na rede de
postos de informação turística espalhados por toda a região, visitados anualmente por mais de meio
milhão de turistas, excursionistas e residentes no Algarve.
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PUBLITURIS

25/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 6

AVE: € 3985

REACH: -1

Algarve cria passe turístico de transporte
Viajar dentro do Algarve agora é mais fácil com o passe turístico de transporte, que
permite aceder a todas as linhas de autocarros “Vamus Algarve”

O novo passe turístico, para conhecer todo destino, sem limites, já está à venda nos 20 postos de
turismo da Região de Turismo do Algarve (RTA).

Sem um número limite de viagens, o documento é válido por um período de três dias ou sete dias a
partir da primeira validação nas linhas regulares “Vamus Algarve”, incluindo o serviço Aerobus, que liga o
aeroporto de Faro ao centro da cidade e a Albufeira, Lagoa, Portimão e Lagos, e a nova linha EVA Cliffs
Line, que transporta o viajante por alguns dos principais pontos turísticos do destino em modo hop on
hop off.

O passe turístico de três dia tem um custo de 35 euros e o de sete dias pode ser adquirido por 45 euros.
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SAPO

25/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 4885

REACH: 34000

Há um novo passe turístico para que descubra o "Algarve de uma
ponta à outra"
Passe turístico das linhas de autocarros “Vamus Algarve” já se encontra à venda nos 20
postos de turismo da Região de Turismo do Algarve (RTA).

Sem um número limite de viagens, o passe turístico é válido por um período de três dias ou sete dias a
partir da primeira validação nas linhas regulares “Vamus Algarve”, incluindo o serviço Aerobus, que liga o
aeroporto de Faro ao centro da cidade e a Albufeira, Lagoa, Portimão e Lagos, e a nova linha EVA Cliffs
Line, que transporta o viajante por alguns dos principais pontos turísticos do destino em modo hop on
hop off.

O passe turístico de três dia tem um custo de 35 euros e o de sete dias pode ser adquirido por 45 euros
na rede de postos de informação turística espalhados por toda a região, visitados anualmente por mais
de meio milhão de turistas, excursionistas e residentes no Algarve.

“Ligamos o Algarve de uma ponta à outra” é a assinatura do serviço “Vamus Algarve”, pensado para
residentes e turistas que procuram o autocarro como meio de transporte. A operar desde dezembro de
2021, o serviço trouxe à região uma oferta mais vasta, com novas linhas, horários e frota modernizada.
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BARLAVENTO

25/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • TURISMO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Novo passe turístico permite conhecer o Algarve sem limites
Novo passe turístico permite conhecer o Algarve sem limites em todas as todas as linhas
de autocarros «Vamus Algarve».

Viajar dentro do principal destino de férias nacional é agora ainda mais fácil: o passe turístico de
transporte que permite aceder a todas as linhas de autocarros «Vamus Algarve» já está à venda nos 20
postos de turismo da Região de Turismo do Algarve (RTA).

Sem um número limite de viagens, o passe turístico é válido por um período de três dias ou sete dias a
partir da primeira validação nas linhas regulares «Vamus Algarve», incluindo o serviço Aerobus, que liga o
aeroporto de Faro ao centro da cidade e a Albufeira, Lagoa, Portimão e Lagos, e a nova linha EVA Cliffs
Line, que transporta o viajante por alguns dos principais pontos turísticos do destino em modo hop on
hop off.

O passe turístico de três dia tem um custo de 35 euros e o de sete dias pode ser adquirido por 45 euros
na rede de postos de informação turística espalhados por toda a região, visitados anualmente por mais
de meio milhão de turistas, excursionistas e residentes no Algarve.

«Ligamos o Algarve de uma ponta à outra» é a assinatura do serviço «Vamos Algarve», pensado para
residentes e turistas que procuram o autocarro como meio de transporte. A operar desde dezembro de
2021, o serviço trouxe à região uma oferta mais vasta, com novas linhas, horários e frota modernizada.
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ECHO BOOMER

25/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 3460

REACH: -1

Novo passe turístico permite conhecer todo o Algarve de
autocarro a partir de 35€
Existem dois passes: um de três dias e outros de sete dias.

Existem dois passes: um de três dias e outros de sete dias.

Viajar dentro do principal destino de férias nacional é agora ainda mais fácil: o passe turístico de
transporte que permite aceder a todas as linhas de autocarros “Vamus Algarve” já está à venda nos 20
postos de turismo da Região de Turismo do Algarve (RTA).

Sem um número limite de viagens, o passe turístico é válido por um período de três dias ou sete dias a
partir da primeira validação nas linhas regulares “Vamus Algarve”, incluindo o serviço Aerobus, que liga o
aeroporto de Faro ao centro da cidade e a Albufeira, Lagoa, Portimão e Lagos, e a nova linha EVA Cliffs
Line, que transporta o viajante por alguns dos principais pontos turísticos do destino em modo hop on
hop off.

O passe turístico de três dia tem um custo de 35 euros e o de sete dias pode ser adquirido por 45 euros
na rede de postos de informação turística espalhados por toda a região, visitados anualmente por mais
de meio milhão de turistas, excursionistas e residentes no Algarve.

Quanto aos horários, estão disponíveis para consulta aqui.
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AMBITUR

26/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • MENSAL

FAV: 4

AVE: € 2889

REACH: -1

Novo passe turístico permite conhecer o Algarve sem limites |
Ambitur
Viajar dentro do principal destino de férias nacional é agora ainda mais fácil: o passe
turístico de transporte que permite aceder a todas as linhas de autocarros “Vamus
Algarve” já está à venda nos 20 postos de turismo da Região de T urismo do Algarve
(RTA).

Viajar dentro do principal destino de férias nacional é agora ainda mais fácil: o passe turístico de
transporte que permite aceder a todas as linhas de autocarros “Vamus Algarve” já está à venda nos 20
postos de turismo da Região de Turismo do Algarve (RTA).

Sem um número limite de viagens, o passe turístico é válido por um período de três dias ou sete dias a
partir da primeira validação nas linhas regulares “Vamus Algarve”, incluindo o serviço Aerobus, que liga o
aeroporto de Faro ao centro da cidade e a Albufeira, Lagoa, Portimão e Lagos, e a nova linha EVA Cliffs
Line, que transporta o viajante por alguns dos principais pontos turísticos do destino em modo hop on
hop off.

O passe turístico de três dia tem um custo de 35 euros e o de sete dias pode ser adquirido por 45 euros
na rede de postos de informação turística espalhados por toda a região, visitados anualmente por mais
de meio milhão de turistas, excursionistas e residentes no Algarve.

“Ligamos o Algarve de uma ponta à outra” é a assinatura do serviço “Vamos Algarve”, pensado para
residentes e turistas que procuram o autocarro como meio de transporte. A operar desde dezembro de
2021, o serviço trouxe à região uma oferta mais vasta, com novas linhas, horários e frota modernizada.
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CORREIO DE LAGOS

25/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 410

REACH: -1

Novo passe turístico permite conhecer o Algarve sem limites
Viajar dentro do principal destino de férias nacional é agora ainda mais fácil: o passe
turístico de transporte que permite aceder a todas as linhas de autocarros “Vamus
Algarve” já está à venda nos 20 postos de turismo da Região de T urismo do Algarve
(RTA)

Viajar dentro do principal destino de férias nacional é agora ainda mais fácil: o passe turístico de
transporte que permite aceder a todas as linhas de autocarros “Vamus Algarve” já está à venda nos 20
postos de turismo da Região de Turismo do Algarve (RTA)

Sem um número limite de viagens, o passe turístico é válido por um período de três dias ou sete dias a
partir da primeira validação nas linhas regulares “Vamus Algarve”, incluindo o serviço Aerobus, que liga o
aeroporto de Faro ao centro da cidade e a Albufeira, Lagoa, Portimão e Lagos, e a nova linha EVA Cliffs
Line, que transporta o viajante por alguns dos principais pontos turísticos do destino em modo hop on

41/44



hop off.

O passe turístico de três dia tem um custo de 35 euros e o de sete dias pode ser adquirido por 45 euros
na rede de postos de informação turística espalhados por toda a região, visitados anualmente por mais
de meio milhão de turistas, excursionistas e residentes no Algarve.

“Ligamos o Algarve de uma ponta à outra” é a assinatura do serviço “Vamos Algarve”, pensado para
residentes e turistas que procuram o autocarro como meio de transporte. A operar desde Dezembro de
2021, o serviço trouxe à região uma oferta mais vasta, com novas linhas, horários e frota modernizada.

Consulte aqui todos os horários.
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SAPO MULTINEWS

27/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Algarve apresenta um novo passe turístico
Viajar dentro do principal destino de férias nacional é agora ainda mais fácil: o passe
turístico de transporte que permite aceder a todas as linhas de autocarros VAMUS
Algarve já está à venda nos 20 postos de turismo da Região de T urismo do Algarve
(RTA).

«Viajar dentro do principal destino de férias nacional é agora ainda mais fácil: o passe turístico de
transporte que permite aceder a todas as linhas de autocarros VAMUS Algarve já está à venda nos 20
postos de turismo da Região de Turismo do Algarve (RTA)», avança a entidade.

Sem um número limite de viagens, o passe turístico «é válido por um período de três dias ou sete dias a
partir da primeira validação nas linhas regulares VAMUS Algarve, incluindo o serviço Aerobus, que liga o
aeroporto de Faro ao centro da cidade e a Albufeira, Lagoa, Portimão e Lagos, e a nova linha EVA Cliffs
Line, que transporta o viajante por alguns dos principais pontos turísticos do destino em modo hop on
hop off».

O passe turístico «de três dia tem um custo de 35 euros e o de sete dias pode ser adquirido por 45
euros na rede de postos de informação turística espalhados por toda a região, visitados anualmente por
mais de meio milhão de turistas, excursionistas e residentes no Algarve».
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A VOZ DO @LGARVE

25/05/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 7

AVE: € 1360

REACH: -1

Novo passe turístico permite conhecer o Algarve sem limites
À venda nos postos de turismo da RTA

Viajar dentro do principal destino de férias nacional é agora ainda mais fácil: o passe turístico de
transporte que permite aceder a todas as linhas de autocarros “Vamus Algarve” já está à venda nos 20
postos de turismo da Região de Turismo do Algarve (RTA).

Sem um número limite de viagens, o passe turístico é válido por um período de três dias ou sete dias a
partir da primeira validação nas linhas regulares “Vamus Algarve”, incluindo o serviço Aerobus, que liga o
aeroporto de Faro ao centro da cidade e a Albufeira, Lagoa, Portimão e Lagos, e a nova linha EVA Cliffs
Line, que transporta o viajante por alguns dos principais pontos turísticos do destino em modo hop on
hop off.

O passe turístico de três dias tem um custo de 35 euros e o de sete dias pode ser adquirido por 45
euros na rede de postos de informação turística espalhados por toda a região, visitados anualmente por
mais de meio milhão de turistas, excursionistas e residentes no Algarve.

“Ligamos o Algarve de uma ponta à outra” é a assinatura do serviço “Vamos Algarve”, pensado para
residentes e turistas que procuram o autocarro como meio de transporte. A operar desde dezembro de
2021, o serviço trouxe à região uma oferta mais vasta, com novas linhas, horários e frota modernizada.

Consulte aqui todos os horários.
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