
JORNAL I

19/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1900

REACH: 14000

Turismo impulsiona aumento de 45% da faturação
Faturação estrangeira já está acirna dos valores de 2019.
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SÁBADO

19/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 5120

REACH: 59592

Pista de aeroporto de Londres derrete devido ao calor extremo
T anto a Easyjet como a Ryanair, as companhias aéreas de baixo custo que se são as
principais utilizadoras de Luton, foram forçadas a desviar alguns dos seus voos para
outros aeroportos ingleses.

O aeroporto britânico de Luton, no norte de Londres, foi obrigado esta segunda-feira a suspender os
voos --partidas e chegadas -- devido aos danos provocados sobre uma parte da pista devido às
temperaturas elevadas.

Após várias horas de interrupção e trabalhos na pista, que começaram pelas 15h00 (hora de Lisboa), os
voos foram retomados por volta das 18h05, informou o aeroporto. "Depois das altas temperaturas de
hoje, foi identificado um defeito na superfície da pista", disse a infraestrutura aeroportuária em
comunicado, antes de resolver a situação.

Tanto a Easyjet como a Ryanair, as companhias aéreas de baixo custo que se são as principais
utilizadoras de Luton, foram forçadas a desviar alguns dos seus voos para outros aeroportos ingleses.

A Easyjet especificou que as suas ligações com Belfast (Irlanda do Norte), Milão (Itália) e Palma de
Maiorca (Espanha) "infelizmente" não tinham "capacidade para operar", segundo a BBC.

Por seu lado, a Ryanair salientou que não teve de cancelar voos, mas sim desviá-los para o aeroporto de
Stansted.

Além disso, o Ministério da Defesa britânico informou que teve de usar aeroportos alternativos para os
seus aviões depois de o asfalto da pista da base aérea de Brize Norton, perto de Londres, ter derretido.

A agência meteorológica britânica emitiu hoje o seu primeiro alerta vermelho devido ao calor, que levou
à quebra do recorde histórico de temperatura máxima no País de Gales, com 37,1 graus celsius.
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A população foi recomendada a não sair de casa, a menos que seja essencial, e evitar viajar de comboio
e de automóvel.

Em Londres, várias linhas de metro tiveram que ser suspensas devido a problemas nos carris, e a
maioria das empresas ferroviárias está a operar com serviços reduzidos na maior parte das viagens.

O tráfego automóvel caiu hoje cerca de 10% nas principais cidades britânicas em comparação com os
números semana passada, de acordo com a BBC.

Espera-se que as temperaturas subam até aos 41 graus celsius na terça-feira, o que representaria um
recorde histórico no Reino Unido.
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TVI

18/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA UMA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 101482

REACH: -1

Os 16 concelhos do Algarve vão fechar as piscinas municipais
devido à seca extrema que se vive na região
Os 16 concelhos do Algarve vão fechar as piscinas municipais devido à seca extrema que
se vive na região

Os 16 concelhos do Algarve vão fechar as piscinas municipais devido à seca extrema que se vive na
região
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JORNAL I

19/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 7

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 1900

REACH: 14000

Férias - Mais de 38 milhões de trabalhadores não têm dinheiro
Europa | Férias
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TURISVER

19/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 1806

REACH: -1

Algarve lança campanha que apela ao turismo sustentável
“A Natureza não tira férias” é o claim da nova campanha do T urismo de Algarve que se
prolonga até setembro com foco no turismo sustentável. Direcionada aos turistas, a
campanha vai incluir anúncios outdoors e até um microsite.

 

“A Natureza não tira férias” é o claim da nova campanha do Turismo de Algarve que se
prolonga até setembro com foco no turismo sustentável. Direcionada aos turistas, a campanha
vai incluir anúncios outdoors e até um microsite.

Iniciada esta segunda feira e prolongando-se até setembro, a nova campanha do Turismo do Algarve
pretende sensibilizar para um turismo sustentável e chamar a atenção para as consequências das
alterações climáticas no destino, apelando a que as boas práticas sejam mantidas por todos, mesmo em
período de férias.

Disponível em português, inglês e espanhol, em outdoors, autocarros, anúncios de imprensa e na rede de
postos de turismo da Região de Turismo do Algarve (RTA) a call-to-action “A Natureza não tira férias.
Algarve, tempo de cuidar” foca-se também nas redes sociais com spots, posts e stories patrocinados, e
disponibiliza ainda o microsite ‘tempodecuidar.visitalgarve.pt’ com dicas sobre comportamentos amigos
do ambiente que são também partilhadas em ecoflyers nos postos de turismo, impressos em papel de
sementes que pode ser plantado depois de lido.

“A necessidade de reforçar um sentimento coletivo de proteção da herança natural dos territórios e da
riqueza da sua biodiversidade é vital. Só criando esta consciência, nos locais e em quem nos visita,
podemos aspirar a manter o Algarve com uma oferta rica e atrativa. A região depara-se com questões
ambientalmente sensíveis que podem influir negativamente, ou até mesmo comprometer, a estratégia
de desenvolvimento do destino. É por isso fundamental consciencializar e encorajar a população a
contribuir ativamente, através das suas ações, para mitigar estas questões. O turismo, como pilar da
economia da região, tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa consciência”, destaca João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
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Esta é apenas a primeira campanha integrada no projeto «Adaptation with Knowledge, Climate Change»,
financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, que tem como principal objetivo melhorar a
resiliência e a capacidade de resposta do Algarve face às alterações climáticas, criando as bases de apoio
necessárias à implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve
(PIAAC-AMAL).

Estão previstas mais duas campanhas até ao fim do ano: uma dirigida ao trade, também a desenvolver
pela RTA, e outra destinada aos residentes da região, a cargo da AMAL – Comunidade Intermunicipal do
Algarve. 

(Link)
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https://turisver.pt/algarve-lanca-campanha-que-apela-ao-turismo-sustentavel/


BRIEFING

18/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3520

REACH: -1

Briefing - No Algarve, a natureza não tira férias
O Turismo do Algarve lançou esta segunda-feira uma campanha que visa sensibilizar para
um turismo sustentável e chamar a atenção para as consequências das alterações
climáticas no destino. Com forte aposta no digital, tem como claim “A Natureza não tira
férias”.

Esta assinatura é acompanhada pela representação de uma abelha, que, segundo a organização, é
símbolo de trabalho e sustentabilidade ambiental, conhecida por estabelecer o equilíbrio necessário na
natureza.

A decorrer até setembro, a comunicação é feita em português, inglês e espanhol, e, além do digital, vive
em outdoors, autocarros, anúncios de imprensa e na rede de postos de turismo da Região de Turismo
do Algarve (RTA).

Ao mesmo tempo, foi criado o microsite tempodecuidar.visitalgarve.pt, com 12 dicas sobre
comportamentos amigos do ambiente que devem ser adotados pelos turistas em férias e outras
informações sobre a sustentabilidade no Algarve.
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MEIOS & PUBLICIDADE

18/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 5

AVE: € 4730

REACH: -1

Turismo do Algarve lembra que “a natureza não tira férias” (com
vídeos) - Meios & Publicidade
Sensibilizar os turistas para a manutenção de boas práticas ambientais mesmo em
período de férias é o objetivo de uma nova campanha da Região de T urismo do Algarve
(RTA) sob o claim “A Natureza não tira férias”.

Sensibilizar os turistas para a manutenção de boas práticas ambientais mesmo em período de férias é o
objetivo de uma nova campanha da Região de Turismo do Algarve (RTA) sob o claim “A Natureza não
tira férias”. A par da campanha multimeios, com criatividade da agência algarvia Comunica-me e que
estará no ar até ao próximo mês de setembro, foi criado um microsite onde são apresentadas 12 dicas
sobre comportamentos amigos do ambiente que devem ser adotados pelos turistas em férias, além de
outras informações sobre a sustentabilidade no Algarve. As mesmas dicas serão divulgadas nos postos
de turismo através de “ecoflyers”, folhetos impressos em papel de sementes, que pode ser plantado
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depois de lido.

“A necessidade de reforçar um sentimento coletivo de proteção da herança natural dos territórios e da
riqueza da sua biodiversidade é vital. Só criando esta consciência, nos locais e em quem nos visita,
podemos aspirar a manter o Algarve com uma oferta rica e atrativa”, justifica João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve, explicando que “a região depara-se com questões ambientalmente
sensíveis que podem influir negativamente, ou até mesmo comprometer, a estratégia de
desenvolvimento do destino”. “É por isso fundamental consciencializar e encorajar a população a
contribuir ativamente, através das suas ações, para mitigar estas questões. O turismo, como pilar da
economia da região, tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa consciência”, defende o
mesmo responsável.

Outdoors, autocarros, anúncios de imprensa e na rede de postos de turismo da Região de Turismo do
Algarve (RTA) são alguns dos meios escolhidos para passar a mensagem – em português, inglês e
espanhol – mas o foco da campanha será o digital, com três spots de 20 segundos para as redes
sociais, posts e stories patrocinados, além de anúncios e display em sites direcionados para o público-
alvo: os turistas que visitam a região algarvia. “A Natureza não tira férias. Algarve, tempo de cuidar”
assume-se como a call-to-action através do qual se pretende alertar os turistas para que “não relaxem
no que à sustentabilidade diz respeito, pois é tempo de cuidar do planeta”.

Esta é a primeira campanha lançada no âmbito do projeto Adaptation with Knowledge, Climate Change,
financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, cujo objetivo passa por “melhorar a
resiliência e a capacidade de resposta do Algarve face às alterações climáticas, criando as bases de apoio
necessárias à implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve
(PIAAC-AMAL)”. Até ao final deste ano estão previstas mais duas campanhas, uma dirigida ao trade,
também a cargo da RTA, e outra destinada aos residentes da região, que ficará à responsabilidade da
Comunidade Intermunicipal do Algarve (AMAL).
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CORREIO DE LAGOS

18/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 410

REACH: -1

Algarve apela a um turismo sustentável
«A Natureza não tira férias» é o claim da nova campanha do T urismo de Algarve que
pretende sensibilizar para um turismo sustentável e chamar a atenção para as
consequências das alterações climáticas no destino. A campanha arranca esta segunda-
feira e prolonga-se até Setembro, apelando a que as boas práticas sejam mantidas por
todos, mesmo em período de férias.

«A Natureza não tira férias» é o claim da nova campanha do Turismo de Algarve que pretende
sensibilizar para um turismo sustentável e chamar a atenção para as consequências das alterações
climáticas no destino. A campanha arranca esta segunda-feira e prolonga-se até Setembro, apelando a
que as boas práticas sejam mantidas por todos, mesmo em período de férias.

Destinada aos turistas que visitam a região, a campanha está disponível em português, inglês e espanhol,
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em múltiplas plataformas: outdoors, autocarros, anúncios de imprensa e na rede de postos de turismo
da Região de Turismo do Algarve (RTA). Mas a forte aposta é no digital. Serão criados 3 spots de 20
segundos para as redes sociais, onde haverá posts e stories patrocinados, além de anúncios e displays
em sites direcionados para o público-alvo.

Paralelamente, é disponibilizado um microsite - tempodecuidar.visitalgarve.pt – com 12 dicas sobre
comportamentos amigos do ambiente que devem ser adoptados pelos turistas em férias e outras
informações sobre a sustentabilidade no Algarve, inscritas nos documentos orientadores para a
adaptação às alterações climáticas (Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas) e no
site algarveadapta.pt. Estas dicas são também partilhadas em ecoflyers nos postos de turismo,
impressos em papel de sementes que pode ser plantado depois de lido.

«A Natureza não tira férias. Algarve, tempo de cuidar» é uma call-to-action para que os turistas não
relaxem no que à sustentabilidade diz respeito, pois é tempo de cuidar do planeta. A assinatura é
acompanhada pela representação de uma abelha, símbolo de trabalho e sustentabilidade ambiental,
conhecida por estabelecer o equilíbrio necessário na natureza.

«A necessidade de reforçar um sentimento coletivo de protecção da herança natural dos territórios e da
riqueza da sua biodiversidade é vital. Só criando esta consciência, nos locais e em quem nos visita,
podemos aspirar a manter o Algarve com uma oferta rica e atrativa. A região depara-se com questões
ambientalmente sensíveis que podem influir negativamente, ou até mesmo comprometer, a estratégia
de desenvolvimento do destino. É por isso fundamental consciencializar e encorajar a população a
contribuir ativamente, através das suas acções, para mitigar estas questões. O turismo, como pilar da
economia da região, tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa consciência», destaca João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

Esta é apenas a primeira campanha integrada no projecto «Adaptation with Knowledge, Climate
Change», financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, que tem como principal objectivo
melhorar a resiliência e a capacidade de resposta do Algarve face às alterações climáticas, criando as
bases de apoio necessárias à implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações
Climáticas do Algarve (PIAAC-AMAL).

Além desta que agora começa, estão ainda previstas mais duas campanhas até ao fim do ano: uma
dirigida ao trade, também a desenvolver pela RTA, e outra destinada aos residentes da região, a cargo da
AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, entidade que juntamente com The Norwegian Association
of Local and Regional Authorities (KS) e a RTA completa o grupo de parceiros deste projecto.
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ALGARVE
INFORMATIVO

18/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 380

REACH: -1

Algarve apela a um turismo sustentável
A Natureza não tira férias é o claim da nova campanha do Turismo de Algarve

«A Natureza não tira férias» é o claim da nova campanha do Turismo de Algarve que pretende
sensibilizar para um turismo sustentável e chamar a atenção para as consequências das alterações
climáticas no destino. A campanha arrancou no dia 18 de julho e prolonga-se até setembro, apelando a
que as boas práticas sejam mantidas por todos, mesmo em período de férias. 

Destinada aos turistas que visitam a região, a campanha está disponível em português, inglês e espanhol,
em múltiplas plataformas: outdoors, autocarros, anúncios de imprensa e na rede de postos de turismo
da Região de Turismo do Algarve (RTA), mas a forte aposta é no digital. Serão criados três spots de 20
segundos para as redes sociais, onde haverá posts e stories patrocinados, além de anúncios e displays
em sites direcionados para o público-alvo. Paralelamente, é disponibilizado um microsite com 12 dicas
sobre comportamentos amigos do ambiente que devem ser adotados pelos turistas em férias e outras
informações sobre a sustentabilidade no Algarve, inscritas nos documentos orientadores para a
adaptação às alterações climáticas (Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas) e no
site algarveadapta.pt. Estas dicas são também partilhadas em ecoflyers nos postos de turismo,
impressos em papel de sementes que pode ser plantado depois de lido. 

«A Natureza não tira férias. Algarve, tempo de cuidar» é uma call-to-action para que os turistas não
relaxem no que à sustentabilidade diz respeito, pois é tempo de cuidar do planeta. A assinatura é
acompanhada pela representação de uma abelha, símbolo de trabalho e sustentabilidade ambiental,
conhecida por estabelecer o equilíbrio necessário na natureza. Esta é apenas a primeira campanha
integrada no projeto «Adaptation with Knowledge, Climate Change», financiado pelo EEA Grants, através
do Programa Ambiente, que tem como principal objetivo melhorar a resiliência e a capacidade de
resposta do Algarve face às alterações climáticas, criando as bases de apoio necessárias à
implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve (PIAAC-AMAL).

Além desta que agora começa, estão ainda previstas mais duas campanhas até ao fim do ano: uma
dirigida ao trade, também a desenvolver pela RTA, e outra destinada aos residentes da região, a cargo da
AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, entidade que juntamente com The Norwegian Association
of Local and Regional Authorities (KS) e a RTA completa o grupo de parceiros deste projeto.
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(Link)
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https://algarveinformativo.blogspot.com/2022/07/algarve-apela-um-turismo-sustentavel.html


ALGARVE 7

18/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 440

REACH: -1

Algarve apela a um turismo sustentável
«A Natureza não tira férias» é o claim da nova campanha do Turismo de Algarve

 

«A Natureza não tira férias» é o claim da nova campanha do Turismo de Algarve que pretende
sensibilizar para um turismo sustentável e chamar a atenção para as consequências das alterações
climáticas no destino. A campanha arranca esta segunda-feira e prolonga-se até setembro, apelando a
que as boas práticas sejam mantidas por todos, mesmo em período de férias.

Destinada aos turistas que visitam a região, a campanha está disponível em português, inglês e espanhol,
em múltiplas plataformas: outdoors, autocarros, anúncios de imprensa e na rede de postos de turismo
da Região de Turismo do Algarve (RTA). Mas a forte aposta é no digital. Serão criados 3 spots de 20
segundos para as redes sociais, onde haverá posts e stories patrocinados, além de anúncios e displays
em sites direcionados para o público-alvo.

Paralelamente, é disponibilizado um microsite – tempodecuidar.visitalgarve.pt – com 12 dicas sobre
comportamentos amigos do ambiente que devem ser adotados pelos turistas em férias e outras
informações sobre a sustentabilidade no Algarve, inscritas nos documentos orientadores para a
adaptação às alterações climáticas (Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas) e no
site algarveadapta.pt. Estas dicas são também partilhadas em ecoflyers nos postos de turismo,
impressos em papel de sementes que pode ser plantado depois de lido.

«A Natureza não tira férias. Algarve, tempo de cuidar»é uma call-to-action para que os turistas não
relaxem no que à sustentabilidade diz respeito, pois é tempo de cuidar do planeta. A assinatura é
acompanhada pela representação de uma abelha, símbolo de trabalho e sustentabilidade ambiental,
conhecida por estabelecer o equilíbrio necessário na natureza.

«A necessidade de reforçar um sentimento coletivo de proteção da herança natural dos
territórios e da riqueza da sua biodiversidade é vital. Só criando esta consciência, nos locais e
em quem nos visita, podemos aspirar a manter o Algarve com uma oferta rica e atrativa. A
região depara-se com questões ambientalmente sensíveis que podem influir negativamente, ou
até mesmo comprometer, a estratégia de desenvolvimento do destino. É por isso fundamental
consciencializar e encorajar a população a contribuir ativamente, através das suas ações, para
mitigar estas questões. O turismo, como pilar da economia da região, tem um papel
fundamental no desenvolvimento dessa consciência», destaca João Fernandes, presidente do
Turismo do Algarve.

Esta é apenas a primeira campanha integrada no projeto «Adaptation with Knowledge, Climate Change»,
financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, que tem como principal objetivo melhorar a
resiliência e a capacidade de resposta do Algarve face às alterações climáticas, criando as bases de apoio
necessárias à implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve
(PIAAC-AMAL).

Além desta que agora começa, estão ainda previstas mais duas campanhas até ao fim do ano: uma
dirigida ao trade, também a desenvolver pela RTA, e outra destinada aos residentes da região, a cargo da
AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, entidade que juntamente com The Norwegian Association
of Local and Regional Authorities (KS) e a RTA completa o grupo de parceiros deste projeto.

(Link)
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https://algarve7.pt/index.php/2022/07/18/algarve-apela-a-um-turismo-sustentavel/13/15/turismo/


DIÁRIO ONLINE

18/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 280

REACH: -1

Algarve apela a um turismo sustentável
«A Natureza não tira férias» é o tema da nova campanha do T urismo de Algarve que
pretende sensibilizar para um turismo sustentável e chamar a atenção para as
consequências das alterações climáticas no destino.

 

«A Natureza não tira férias» é o tema da nova campanha do Turismo de Algarve que pretende sensibilizar para
um turismo sustentável e chamar a atenção para as consequências das alterações climáticas no destino.

A campanha arranca esta segunda-feira e prolonga-se até setembro, apelando a que as boas práticas
sejam mantidas por todos, mesmo em período de férias.

Destinada aos turistas que visitam a região, a campanha está disponível em português, inglês e espanhol,
em múltiplas plataformas: outdoors, autocarros, anúncios de imprensa e na rede de postos de turismo
da Região de Turismo do Algarve (RTA). Mas a forte aposta é no digital.

 Serão criados 3 spots de 20 segundos para as redes sociais, onde haverá posts e stories patrocinados,
além de anúncios e displays em sites direcionados para o público-alvo.

Paralelamente, é disponibilizado um microsite - tempodecuidar.visitalgarve.pt – com 12 dicas sobre
comportamentos amigos do ambiente que devem ser adotados pelos turistas em férias e outras
informações sobre a sustentabilidade no Algarve, inscritas nos documentos orientadores para a
adaptação às alterações climáticas (Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas) e no
site algarveadapta.pt. Estas dicas são também partilhadas em ecoflyers nos postos de turismo,
impressos em papel de sementes que pode ser plantado depois de lido.

«A Natureza não tira férias. Algarve, tempo de cuidar» é uma call-to-action para que os turistas não
relaxem no que à sustentabilidade diz respeito, pois é tempo de cuidar do planeta. A assinatura é
acompanhada pela representação de uma abelha, símbolo de trabalho e sustentabilidade ambiental,
conhecida por estabelecer o equilíbrio necessário na natureza.
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A necessidade de reforçar um sentimento coletivo de proteção da herança natural dos territórios e da
riqueza da sua biodiversidade é vital. Só criando esta consciência, nos locais e em quem nos visita,
podemos aspirar a manter o Algarve com uma oferta rica e atrativa. A região depara-se com questões
ambientalmente sensíveis que podem influir negativamente, ou até mesmo comprometer, a estratégia
de desenvolvimento do destino. É por isso fundamental consciencializar e encorajar a população a
contribuir ativamente, através das suas ações, para mitigar estas questões. O turismo, como pilar da
economia da região, tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa consciência», destaca João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

Esta é apenas a primeira campanha integrada no projeto «Adaptation with Knowledge, Climate Change»,
financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, que tem como principal objetivo melhorar a
resiliência e a capacidade de resposta do Algarve face às alterações climáticas, criando as bases de apoio
necessárias à implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve
(PIAAC-AMAL).

Além desta que agora começa, estão ainda previstas mais duas campanhas até ao fim do ano: uma
dirigida ao trade, também a desenvolver pela RTA, e outra destinada aos residentes da região, a cargo da
AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, entidade que juntamente com The Norwegian Association
of Local and Regional Authorities (KS) e a RTA completa o grupo de parceiros deste projeto.

(Link)
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Turismo do Algarve recorda que “a Natureza não tira férias” e
incentiva a práticas sustentáveis
A nova campanha da entidade quer sensibilizar para um turismo sustentável e chamar a
atenção dos veraneantes para as consequências das alterações climática.

“A Natureza não tira férias” é o mote da nova campanha do Turismo do Algarve que pretende sensibilizar
para um turismo sustentável e chamar a atenção dos veraneantes para as consequências das alterações
climáticas no destino de férias. A campanha arranca hoje e prolonga-se até Setembro, apelando a que as
boas práticas sejam mantidas por todos, mesmo em período de descanso.

Destinada aos turistas que visitam a região, a acção publicitária está disponível em português, inglês e
espanhol, em múltiplas plataformas: outdoors, autocarros, imprensa e na rede de postos de turismo da
Região de Turismo do Algarve (RTA). Contudo, a forte aposta é no digital. Serão criados três spots de 20
segundos para as redes sociais, onde haverá posts e stories patrocinados, além de anúncios e displays
em sites direccionados para o público-alvo.

Além disso, é também disponibilizado um microsite – tempodecuidar.visitalgarve.pt – com 12 dicas sobre
comportamentos amigos do ambiente e outras informações sobre a sustentabilidade no Algarve. Estas
dicas são também partilhadas em ecoflyers nos postos de turismo, impressos em papel de sementes
que pode ser plantado depois de lido.

«A região depara-se com questões ambientalmente sensíveis que podem influir negativamente, ou até
mesmo comprometer a estratégia de desenvolvimento do destino. É, por isso, fundamental
consciencializar e encorajar a população a contribuir activamente, através das suas acções, para mitigar
estas questões. O turismo, como pilar da economia da região, tem um papel fundamental no
desenvolvimento dessa consciência», diz, em comunicado, João Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve.
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Algarve apela a um turismo sustentável com nova campanha |
Ambitur
«A Natureza não tira férias» é o claim da nova campanha do T urismo de Algarve que
pretende sensibilizar para um turismo sustentável e chamar a atenção para as
consequências das alterações climáticas no destino.

«A Natureza não tira férias» é o claim da nova campanha do Turismo de Algarve que pretende
sensibilizar para um turismo sustentável e chamar a atenção para as consequências das alterações
climáticas no destino. A campanha arranca esta segunda-feira e prolonga-se até setembro, apelando a
que as boas práticas sejam mantidas por todos, mesmo em período de férias.

Destinada aos turistas que visitam a região, a campanha está disponível em português, inglês e espanhol,
em múltiplas plataformas: outdoors, autocarros, anúncios de imprensa e na rede de postos de turismo
da Região de Turismo do Algarve (RTA). Mas a forte aposta é no digital. Serão criados 3 spots de 20
segundos para as redes sociais, onde haverá posts e stories patrocinados, além de anúncios e displays
em sites direcionados para o público-alvo.

Paralelamente, é disponibilizado um microsite – tempodecuidar.visitalgarve.pt – com 12 dicas sobre
comportamentos amigos do ambiente que devem ser adotados pelos turistas em férias e outras
informações sobre a sustentabilidade no Algarve, inscritas nos documentos orientadores para a
adaptação às alterações climáticas (Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas) e no
site algarveadapta.pt. Estas dicas são também partilhadas em ecoflyers nos postos de turismo,
impressos em papel de sementes que pode ser plantado depois de lido.

«A Natureza não tira férias. Algarve, tempo de cuidar» é uma call-to-action para que os turistas não
relaxem no que à sustentabilidade diz respeito, pois é tempo de cuidar do planeta. A assinatura é
acompanhada pela representação de uma abelha, símbolo de trabalho e sustentabilidade ambiental,
conhecida por estabelecer o equilíbrio necessário na natureza.
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«A necessidade de reforçar um sentimento coletivo de proteção da herança natural dos territórios e da
riqueza da sua biodiversidade é vital. Só criando esta consciência, nos locais e em quem nos visita,
podemos aspirar a manter o Algarve com uma oferta rica e atrativa. A região depara-se com questões
ambientalmente sensíveis que podem influir negativamente, ou até mesmo comprometer, a estratégia
de desenvolvimento do destino. É por isso fundamental consciencializar e encorajar a população a
contribuir ativamente, através das suas ações, para mitigar estas questões. O turismo, como pilar da
economia da região, tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa consciência», destaca João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

Esta é apenas a primeira campanha integrada no projeto «Adaptation with Knowledge, Climate Change»,
financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, que tem como principal objetivo melhorar a
resiliência e a capacidade de resposta do Algarve face às alterações climáticas, criando as bases de apoio
necessárias à implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve
(PIAAC-AMAL).

Além desta que agora começa, estão ainda previstas mais duas campanhas até ao fim do ano: uma
dirigida ao trade, também a desenvolver pela RTA, e outra destinada aos residentes da região, a cargo da
AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, entidade que juntamente com The Norwegian Association
of Local and Regional Authorities (KS) e a RTA completa o grupo de parceiros deste projeto.
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Algarve apela a um Turismo responsável, com campanha «A
Natureza não tira férias»
Destinada aos turistas que visitam a região, a campanha está disponível em português,
inglês e espanhol, em múltiplas plataformas

«A Natureza não tira férias» é o claim da nova campanha do Turismo de Algarve que pretende
sensibilizar para um turismo sustentável e chamar a atenção para as consequências das alterações
climáticas no destino. A campanha arranca esta segunda-feira e prolonga-se até Setembro, apelando a
que as boas práticas sejam mantidas por todos, mesmo em período de férias.

Destinada aos turistas que visitam a região, a campanha está disponível em português, inglês e espanhol,
em múltiplas plataformas: outdoors, autocarros, anúncios de imprensa e na rede de postos de turismo
da Região de Turismo do Algarve (RTA).

Mas a forte aposta é no digital. Serão criados três spots de 20 segundos para as redes sociais, onde
haverá posts e stories patrocinados, além de anúncios e displays em sites direcionados para o público-
alvo.

Em paralelo, é disponibilizado um microsite – tempodecuidar.visitalgarve.pt – com 12 dicas sobre
comportamentos amigos do ambiente que devem ser adotados pelos turistas em férias e outras
informações sobre a sustentabilidade no Algarve, inscritas nos documentos orientadores para a
adaptação às alterações climáticas (Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas) e no
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site algarveadapta.pt.

Estas dicas são também partilhadas em ecoflyers nos postos de turismo, impressos em papel de
sementes que pode ser plantado depois de lido.

«A Natureza não tira férias. Algarve, tempo de cuidar» é uma call-to-action para que os turistas não
relaxem no que à sustentabilidade diz respeito, pois é tempo de cuidar do planeta. A assinatura é
acompanhada pela representação de uma abelha, símbolo de trabalho e sustentabilidade ambiental,
conhecida por estabelecer o equilíbrio necessário na natureza.

«A necessidade de reforçar um sentimento coletivo de proteção da herança natural dos territórios e da
riqueza da sua biodiversidade é vital. Só criando esta consciência, nos locais e em quem nos visita,
podemos aspirar a manter o Algarve com uma oferta rica e atrativa», salienta João Fernandes,
presidente do Turismo do Algarve.

«A região depara-se com questões ambientalmente sensíveis que podem influir negativamente, ou até
mesmo comprometer, a estratégia de desenvolvimento do destino. É por isso fundamental
consciencializar e encorajar a população a contribuir ativamente, através das suas ações, para mitigar
estas questões. O turismo, como pilar da economia da região, tem um papel fundamental no
desenvolvimento dessa consciência», acrescenta aquele responsável.

Esta é apenas a primeira campanha integrada no projeto «Adaptation with Knowledge, Climate Change»,
financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, que tem como principal objetivo melhorar a
resiliência e a capacidade de resposta do Algarve face às alterações climáticas, criando as bases de apoio
necessárias à implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve
(PIAAC-AMAL).

Além desta que agora começa, estão ainda previstas mais duas campanhas até ao fim do ano: uma
dirigida ao trade, também a desenvolver pela RTA, e outra destinada aos residentes da região, a cargo da
AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, entidade que juntamente com The Norwegian Association
of Local and Regional Authorities (KS) e a RTA completa o grupo de parceiros deste projeto.
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Nova campanha do Turismo de Algarve sensibiliza para um
turismo sustentável - Postal do Algarve
A campanha "A Natureza não tira férias" arranca esta segunda-feira e prolonga-se até
setembro, apelando a que as boas práticas sejam mantidas por todos, mesmo em
período de férias.A campanha "A Natureza não tira férias" arranca esta segunda-feira e
prolonga-se até setembro, apelando a que as boas práticas sejam mantidas por todos,
mesmo em período de férias.

“A Natureza não tira férias” é o claim da nova campanha do Turismo de Algarve que pretende sensibilizar
para um turismo sustentável e chamar a atenção para as consequências das alterações climáticas no
destino.

A campanha arranca esta segunda-feira e prolonga-se até setembro, apelando a que as boas práticas
sejam mantidas por todos, mesmo em período de férias.

“Destinada aos turistas que visitam a região, a campanha está disponível em português, inglês e
espanhol, em múltiplas plataformas: outdoors, autocarros, anúncios de imprensa e na rede de postos de
turismo da Região de Turismo do Algarve (RTA)”, explica o Turismo do Algarve em comunicado,
acrescentando que “a forte aposta é no digital. Serão criados 3 spots de 20 segundos para as redes
sociais, onde haverá posts e stories patrocinados, além de anúncios e displays em sites direcionados
para o público-alvo”.

Paralelamente, é disponibilizado um microsite – tempodecuidar.visitalgarve.pt – com 12 dicas sobre
comportamentos amigos do ambiente que devem ser adotados pelos turistas em férias e outras
informações sobre a sustentabilidade no Algarve, inscritas nos documentos orientadores para a
adaptação às alterações climáticas (Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas) e no
site algarveadapta.pt. Estas dicas são também partilhadas em ecoflyers nos postos de turismo,
impressos em papel de sementes que pode ser plantado depois de lido.

“A Natureza não tira férias. Algarve, tempo de cuidar” é uma call-to-action para que os turistas não
relaxem no que à sustentabilidade diz respeito, pois é tempo de cuidar do planeta. A assinatura é
acompanhada pela representação de uma abelha, símbolo de trabalho e sustentabilidade ambiental,
conhecida por estabelecer o equilíbrio necessário na natureza.

“A necessidade de reforçar um sentimento coletivo de proteção da herança natural dos territórios e da
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riqueza da sua biodiversidade é vital. Só criando esta consciência, nos locais e em quem nos visita,
podemos aspirar a manter o Algarve com uma oferta rica e atrativa. A região depara-se com questões
ambientalmente sensíveis que podem influir negativamente, ou até mesmo comprometer, a estratégia
de desenvolvimento do destino. É por isso fundamental consciencializar e encorajar a população a
contribuir ativamente, através das suas ações, para mitigar estas questões. O turismo, como pilar da
economia da região, tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa consciência”, destaca João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

Esta é apenas a primeira campanha integrada no projeto “Adaptation with Knowledge, Climate Change“,
financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, que tem como principal objetivo melhorar a
resiliência e a capacidade de resposta do Algarve face às alterações climáticas, criando as bases de apoio
necessárias à implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve
(PIAAC-AMAL).

Além desta que agora começa, estão ainda previstas mais duas campanhas até ao fim do ano: uma
dirigida ao trade, também a desenvolver pela RTA, e outra destinada aos residentes da região, a cargo da
AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, entidade que juntamente com The Norwegian Association
of Local and Regional Authorities (KS) e a RTA completa o grupo de parceiros deste projeto.
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Algarve apela a um turismo sustentável, com a nova campanha
"A Natureza não tira férias" - TNEWS
TNEWS Destinos

Destinada aos turistas que visitam a região, a campanha está disponível em português, inglês e espanhol,
em múltiplas plataformas: outdoors, autocarros, anúncios de imprensa e na rede de postos de turismo
da Região de Turismo do Algarve (RTA), mas a forte aposta é no digital. Serão criados três spots de 20
segundos para as redes sociais, onde haverá posts e stories patrocinados, além de anúncios e displays
em sites direcionados para o público-alvo.

Paralelamente, é disponibilizado um microsite com 12 dicas sobre comportamentos amigos do ambiente
que devem ser adotados pelos turistas em férias e outras informações sobre a sustentabilidade no
Algarve, inscritas nos documentos orientadores para a adaptação às alterações climáticas (Plano
Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas). Estas dicas são também partilhadas em ecoflyers
nos postos de turismo, impressos em papel de sementes que pode ser plantado depois de lido.

“A Natureza não tira férias. Algarve, tempo de cuidar” é uma call-to-action para que os turistas não
relaxem no que à sustentabilidade diz respeito, pois é tempo de cuidar do planeta. A assinatura é
acompanhada pela representação de uma abelha, símbolo de trabalho e sustentabilidade ambiental,
conhecida por estabelecer o equilíbrio necessário na natureza.

“A necessidade de reforçar um sentimento coletivo de proteção da herança natural dos territórios e da
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riqueza da sua biodiversidade é vital. Só criando esta consciência, nos locais e em quem nos visita,
podemos aspirar a manter o Algarve com uma oferta rica e atrativa. A região depara-se com questões
ambientalmente sensíveis que podem influir negativamente, ou até mesmo comprometer, a estratégia
de desenvolvimento do destino. É por isso fundamental consciencializar e encorajar a população a
contribuir ativamente, através das suas ações, para mitigar estas questões. O turismo, como pilar da
economia da região, tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa consciência”, destaca João
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

Esta é apenas a primeira campanha integrada no projeto “Adaptation with Knowledge, Climate Change”,
financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, que tem como principal objetivo melhorar a
resiliência e a capacidade de resposta do Algarve face às alterações climáticas, criando as bases de apoio
necessárias à implementação do Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Algarve
(PIAAC-AMAL).

Além desta que agora começa, estão ainda previstas mais duas campanhas até ao fim do ano: uma
dirigida ao trade, também a desenvolver pela RTA, e outra destinada aos residentes da região, a cargo da
AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve, entidade que juntamente com The Norwegian Association
of Local and Regional Authorities (KS) e a RTA completa o grupo de parceiros deste projeto.
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Algarve lança campanha focada no turismo sustentável
O jornal da indústria do Turismo

O Turismo do Algarve lançou esta segunda-feira, 18 de julho, uma nova campanha promocional que
pretende sensibilizar para o turismo sustentável e que recorre ao claim “A natureza não tira férias”,
“apelando a que as boas práticas sejam mantidas por todos, mesmo em período de férias”.

“«A Natureza não tira férias» é o claim da nova campanha do Turismo de Algarve que pretende
sensibilizar para um turismo sustentável e chamar a atenção para as consequências das alterações
climáticas no destino”, indica o Turismo do Algarve, num comunicado enviado à imprensa.

Lançada esta segunda-feira, 18 de julho, a nova campanha do Turismo do Algarve vai estar em vigor até
setembro, em português, inglês e espanhol, destinando-se aos turistas que, habitualmente, visitam a
região ao longo do verão.

A campanha vai estar em vigor em “múltiplas plataformas”, concretamente em outdoors, autocarros,
anúncios de imprensa e na rede de postos de turismo da Região de Turismo do Algarve (RTA), ainda que
esta seja uma campanha essencialmente digital, motivo pelo qual vão ser criados três spots de 20
segundos para as redes sociais, onde haverá “posts e stories patrocinados, além de anúncios e displays
em sites direcionados para o público-alvo”, explica o Turismo do Algarve.

No âmbito desta campanha, foi também criado um microsite, disponível em
 tempodecuidar.visitalgarve.pt, onde é possível ficar a conhecer 12 dicas sobre comportamentos amigos
do ambiente que devem ser adotados pelos turistas em férias e outras informações sobre a
sustentabilidade no Algarve.

“Estas dicas são também partilhadas em ecoflyers nos postos de turismo, impressos em papel de
sementes que pode ser plantado depois de lido”, acrescenta o Turismo do Algarve, na informação
divulgada.
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Segundo o Turismo do Algarve, “«A Natureza não tira férias. Algarve, tempo de cuidar» é uma call-to-
action para que os turistas não relaxem no que à sustentabilidade diz respeito”, motivo pelo qual a
“assinatura é acompanhada pela representação de uma abelha, símbolo de trabalho e sustentabilidade
ambiental, conhecida por estabelecer o equilíbrio necessário na natureza”.

“A necessidade de reforçar um sentimento coletivo de proteção da herança natural dos territórios e da
riqueza da sua biodiversidade é vital. Só criando esta consciência, nos locais e em quem nos visita,
podemos aspirar a manter o Algarve com uma oferta rica e atrativa. A região depara-se com questões
ambientalmente sensíveis que podem influir negativamente, ou até mesmo comprometer, a estratégia
de desenvolvimento do destino. É por isso fundamental consciencializar e encorajar a população a
contribuir ativamente”, afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, defendendo que o
turismo “tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa consciência”.

Esta é a primeira campanha do Turismo do Algarve integrada no projeto «Adaptation with Knowledge,
Climate Change», financiado pelo EEA Grants, através do Programa Ambiente, que tem como principal
objetivo melhorar a resiliência e a capacidade de resposta do Algarve face às alterações climáticas.

Além desta campanha, acrescenta o Turismo do Algarve, estão previstas mais duas campanhas até ao
fim do ano, uma das quais dirigida ao trade, também a desenvolver pela RTA, e outra destinada aos
residentes da região, a cargo da AMAL – Comunidade Intermunicipal do Algarve,  que juntamente com
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities (KS) e a RTA completa o grupo de parceiros
deste projeto.
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