
CORREIO DA MANHÃ

01/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 47

PROGRAMA • A FECHAR

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 630

REACH: 66000

“MAIOR CONTINGENTE DE TURISTAS É NACIONAL”
João Fernandes, pres. Turismo do Algarve, sobre as enchentes de turistas em agosto
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JORNAL DE NOTÍCIAS

30/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

Algarve quer contratar 5 mil estrangeiros para salvar hotelaria
Estratégia nacional arranca no fim do verão para recrutar mão de obra noutros países
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SIC NOTÍCIAS

01/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL SÍNTESE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 164472

REACH: -1

Comentário de João Fernandes, Presidente da Região de Turismo
do Algarve
Comentário de João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve

Comentário de João Fernandes, Presidente da Região de Turismo do Algarve
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SIC

01/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 153705

REACH: -1

A Organização Internacional das Migrações vai fornecer ao
Governo recomendações para acordos de migração laboral
A Organização Internacional das Migrações vai fornecer ao Governo recomendações
para acordos de migração laboral

A Organização Internacional das Migrações vai fornecer ao Governo recomendações para acordos de
migração laboral
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EXPRESSO

29/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 16

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ISABEL LEIRIA

FAV: 3

AVE: € 29750

REACH: 58000

Calor no mar, tempestade em terra | No Algarve, corta-se a água
das fontes e pede-se para não trocar toalhas
Calor no mar, tempestade em terra | No Algarve, corta-se a água das fontes e pede-se
para não trocar toalhas
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JORNAL I

01/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 2950

REACH: 14000

Desabafos estivais
Por: Cristóvão Norte
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PÚBLICO

01/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 12

PROGRAMA • POLÍTICA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 16700

REACH: 15000

PSD de volta ao “calçadão” um mês antes de Costa lançar o ano
político socialista
Com a covid-19 quase esquecida, partidos voltam a fazer rentrée política na rua. IL, PSD,
PCP e Chega escolheram o Algarve; o PS lança a sua universidade em Leiria; o BE prefere
Coimbra
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ECONOMIA ONLINE

01/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4732

REACH: 23000

Londres aconselha britânicos a passar férias em Portugal em vez
de França
"Os portugueses permitiram que os britânicos utilizassem e-Gates para entrar [no país].
Portanto, pode ser que as pessoas achem mais fácil ir de férias a Portugal", disse o
responsável pelo Brexit.

O secretário de Estado do Brexit sugeriu hoje que os britânicos devem “ir de férias para Portugal” em vez
de França para evitar as filas de espera registadas nas últimas semanas no controlo dos passaportes no
porto de Dover.

Jacob Rees-Mogg insistiu que a saída do Reino Unido da União Europeia (UE) – processo conhecido como
Brexit – não é causa responsável pelos engarrafamentos que os turistas que tentam atravessar o Canal
da Mancha têm enfrentado desde a semana passada, culpando as autoridades francesas por “não
colocarem pessoas suficientes para operar as cabines adicionais” dos serviços de imigração que foram
colocadas pelo porto de Dover.

“Vale a pena notar que os portugueses permitiram que os britânicos utilizassem e-Gates [portas
eletrónicas] para entrar em Portugal. Portanto, pode ser que as pessoas achem mais fácil ir de férias a
Portugal”, disse, em declarações à estação Sky News.

O secretário de Estado britânico recordou que Portugal é o “aliado mais antigo” do Reino Unido,
invocando o Tratado de Windsor de 1386, “por isso devemos ser sempre muito simpáticos para com os
portugueses”.

Rees-Mogg referia-se ao facto de Portugal permitir o uso das portas tecnológicas de controlo de
fronteiras nos aeroportos a cidadãos de países terceiros à UE, como o Reino Unido, bem como os
Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Japão e Singapura.

No entanto, só podem usar esta modalidade os britânicos maiores de 18 anos, e após passarem as
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portas eletrónicas têm de esperar para que os passaportes sejam carimbados, de forma a possibilitar
que as autoridades portuguesas controlem o período máximo de estadia de 90 dias.

Os turistas britânicos com destino ao continente europeu têm enfrentado atrasos de várias horas devido
ao congestionamento junto ao porto de Dover, de onde partem os barcos em direção a França, e
também em Folkestone, no acesso ao Eurotúnel, que transporta automóveis de comboio.

“Se os franceses decidirem não providenciar os oficiais de imigração necessários vai haver filas. Foi uma
decisão dos franceses”, vincou o político britânico, um conhecido eurocético. As autoridades francesas
rejeitaram a responsabilidade dos problemas, alegando que os problemas se devem ao aumento dos
controlos de passaportes necessários devido ao ‘Brexit’.
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SIC NOTÍCIAS

01/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • EDIÇÃO DA MANHÃ

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 95942

REACH: -1

Agosto é sinónimo de férias para muitos
Agosto é sinónimo de férias para muitos

Agosto é sinónimo de férias para muitos
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CORREIO DA MANHÃ

01/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 14

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: 66000

Deficit no turismo
Por Cristiano Santos
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JORNAL DE NOTÍCIAS

01/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • PRIMEIRO PLANO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • SANDRA FREITAS

FAV: 4

AVE: € 9000

REACH: 35000

Caos nos aeroportos leva mais emigrantes a vir de carro
Mais de três mil militares preparados para receber famílias que atravessam a fronteira
para as férias de verão
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OBSERVADOR

01/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 5985

REACH: -1

Empresários do Turismo Rural "preocupados" com impacto dos
incêndios já registam cancelamentos e milhares de euros em
prejuízos
Há turistas a cancelar estadias "por medo dos incêndios" e há quem perca o interesse de
visitar uma área completamente destruída. "Cenário é triste", lamentam empresários.
Governo pondera medidas.

Os responsáveis do setor do Turismo Rural estão “muito preocupados” com o impacto dos incêndios no
negócio e afirmam que está a ser um ano mais difícil que os anteriores, devido ao elevado número de
fogos no interior do país — onde se concentra a maioria das propriedades deste setor. Apesar de o
verão só ainda ir a meio, os empresários já registam milhares de euros em prejuízos: há turistas a
desmarcar estadias “por medo dos incêndios”; outros vão-se embora mais cedo e há mesmo quem
tenha cancelado marcações nos dias em que o estado de contingência esteve em vigor, devido às
proibições impostas pelo Governo.

Em declarações ao Observador, a presidente da Associação Portuguesa de Turismo em Espaços Rurais e
Naturais fala em “receio e incerteza” no setor e avisa: “Não deviam ser só os empresários a estar
preocupados. Todos nós nos devíamos preocupar seriamente. E o facto de serem só os empresários
mostra que existe uma falta de informação educacional e formal sobre a importância da natureza”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras
vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro,
contacte o nosso apoio a cliente.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

01/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 7010

REACH: 3700

Turismo evitou queda maior do PIB no segundo trimestre
No segundo trimestre deste ano, o turismo segurou a economia e evitou que a queda
fosse maior do que se verificou, mas há quem veja o “balão de oxigénio” a esgotar-se.
Desemprego travou descidas.
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CMTV

01/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS CM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 7068

REACH: -1

As praias do Algarve estão a encher com turistas
As praias do Algarve estão a encher com turistas

As praias do Algarve estão a encher com turistas
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CMTV

31/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • CM JORNAL 20H

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 7068

REACH: -1

As praias do Algarve começam a compor-se e a encher com os
turistas do mês de Agosto
As praias do Algarve começam a compor-se e a encher com os turistas do mês de Agosto

As praias do Algarve começam a compor-se e a encher com os turistas do mês de Agosto

30/45



TVI

31/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DAS 8 T.3

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 126853

REACH: -1

A zona sul do país e destino de férias para muitos dos nossos
políticos
A zona sul do país e destino de férias para muitos dos nossos políticos

A zona sul do país e destino de férias para muitos dos nossos políticos
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TERRA RUIVA

31/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 630

REACH: -1

Jornada analisa o impacto das indústrias criativas no
desenvolvimento do Algarve
Se é certo que o T urismo é o grande motor da economia da Região do Algarve, também é
certo que, para além da diversificação da base económica da região, também é
necessário requalificar o próprio setor do Turismo

Se é certo que o Turismo é o grande motor da economia da Região do Algarve, também é certo que,
para além da diversificação da base económica da região, também é necessário requalificar o próprio
setor do Turismo, conferindo-lhe capacidade de atrair novos turistas, todos os meses do ano e a aposta
na Cultura tem sido crucial.

“O Algarve tornou-se uma referência nacional, uma espécie de manual de boas práticas, no que diz
respeito ao aproveitamento dos fundos europeus na área da cultura, requalificando património – material
e imaterial –, o que tem, necessariamente, impacto na economia regional e nacional e na vida das
populações residentes”, as palavras da  secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro, durante a
sessão de encerramento da Jornada de Trabalho dedicada ao Impacto dos Fundos Comunitários na
Cultura e no Património Cultural, promovida pela Autoridade de Gestão do Programa Operacional -CRESC
ALGARVE 2030 e pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, em
parceria com o Município de Lagos e com a Direção Regional de Cultura.

O encontro decorreu no Museu de Lagos Dr. José Formosinho (um dos equipamentos requalificados,
com um investimento total na ordem dos 7 milhões e duzentos mil euros, com uma comparticipação do
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) de cerca de 2 milhões e 700 mil euros e cuja
requalificação mereceu uma menção honrosa por parte da Associação Portuguesa de Museologia
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(APOM) e reuniu vários agentes culturais, turísticos e decisores políticos que, durante toda a tarde,
revisitaram parte dos projetos financiados com fundos comunitários e o impacto social e económico que
já possível aferir destes investimentos, e que permite prospetivar a continuação da aposta na Cultura no
âmbito do próximo programa ALGARVE 2030.

Para José Apolinário, presidente da CCDR Algarve, “a região tem um Património Natural e Cultural imenso
que, durante anos, repousou no Sol e Mar, que é, efetivamente, o grande fator diferenciador do Algarve.
Apostar na requalificação e modernização do Património Cultural, construindo narrativas autênticas e
atrativas, a par com uma programação consistente e com variável geográfica das indústrias criativas,
permite, não só, melhorar de forma substancial a vida da população residente, mas também requalificar
o Turismo, garantindo visitantes durante todo o ano. Conquistando novos turistas que, para além do Sol
e Mar, aqui encontram outros motivos de interesse”.

O presidente da CCDR Algarve evocou os grandes impactos regionais que os dos investimentos na área
da Cultura e Património Cultural têm conseguido, apontando, desde logo, para a criação de mais
emprego e para a estabilidade na procura hoteleira, de restauração e de outros serviços, “garantindo que
não haja distinção entre época baixa e época alta e valorizando tanto o litoral, como o interior da
Região”, disse.

José Apolinário, aproveitando a presença de representantes do Governo, mas também de vários
autarcas, reiterou que a Cultura vai continuar a ser uma das mais fortes apostas no âmbito do próximo
quadro comunitário de apoio, mas lembrou o princípio da adicionalidade que caracteriza os investimentos
europeus: “a ideia é que acrescentem, que fortaleçam os investimentos, que devem, em primeira linha,
ser assumidos quer pelas entidades nacionais e concelhias, sejam públicas ou privadas”, afirmou o
Presidente da CCDR Algarve.

Exemplos: Sé de Silves entre estes

Já o presidente da Câmara Municipal de Lagos, Hugo Pereira, mostrou-se bastante satisfeito pela
iniciativa estar a decorrer no seu Concelho: “Considero que esta escolha evidencia que estamos a fazer
bem e que a nossa aposta na Cultura está, desde já, ganha. Este Museu, de que muito nos orgulhamos,
é a melhor prova disso, sendo que nele queremos continuar a investir, porque os museus são evolutivos
e este, em particular, tem matéria para crescer através da criação de novos polos, disseminados pelo
Concelho, nunca perdendo de vista a vontade de que todos, mesmo os que têm necessidades especiais
ao nível, por exemplo, da visão e da audição, possam dele usufruir. Continuaremos a apostar na área
cultural como fator crucial de desenvolvimento de Lagos e, para tal, é verdade que continuaremos a
contar com o apoio dos Fundos Europeus”, afirmou.

Na sessão de trabalho dedicada aos Investimentos com Fundos Europeus na Cultura e Património
Cultural foram apresentados o projeto Banhos Islâmicos e Casa Senhorial dos Barretos (Loulé), o
Projeto Revelim e Castelo (Castro Marim), o projeto da Sé (Silves), o Projeto de requalificação do Cine-
Teatro António Pinheiro (Tavira), o projeto dos Monumentos Megalíticos de Alcalar (Portimão) e o
Projeto Bezaranha, Cultura em Rede, da responsabilidade da Comunidade Intermunicipal do Algarve
(AMAL).

Houve tempo também para prospetivar os desafios desta área para o curto/ médio prazo, sendo as
várias intervenções* convergiram na necessidade de continuar a requalificar património, de trabalhar em
rede, de internacionalizar, de concertar estratégias com o setor do turismo e de basear toda a estratégia
na sustentabilidade.

Fonte: CCDR Algarve
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EXPRESSO

31/07/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 3

AVE: € 9636

REACH: 85612

Seca: no Algarve, corta-se a água das fontes e pede-se para não
trocar toalhas
Baixas reservas de água obrigam a medidas para reduzir o consumo. Projetos falados
após seca de 2005 não avançaram

Corte da água em fontes ornamentais, rega dos espaços verdes à noite e sensibilização dos hóspedes
para que não troquem as toalhas dos quartos todos os dias... Estas são algumas das medidas que os
empreendimentos turísticos algarvios se preparam para adotar, depois de o ministro do Ambiente,
Duarte Cordeiro, ter anunciado, na semana passada, a necessidade de se conseguir uma redução do
consumo de água nas unidades hoteleiras, face à grave seca que se vive na região.

“Não se trata de um racionamento”, explica ao Expresso João Fernandes, presidente da Região de
Turismo do Algarve (RTA). “São medidas de contingência a adotar pelos empreendimentos turísticos, de
forma a reduzir o consumo, que não afetam diretamente a atividade”, acrescenta. Fora da equação
ficam quaisquer restrições na água para consumo humano — conforme já tinha garantido o ministro
Duarte Cordeiro.

O s empresários do sector aceitam a necessidade de controlo. Se “não há água, a situação é grave”,
reconhece Hélder Martins, presidente da Associação de Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA), adiantando que “muitos hotéis já estavam a praticar medidas de contenção no consumo” e
estão disponíveis para aplicar as que forem decididas.

Também de forma a sensibilizar os turistas para a necessidade de poupar água, as unidades hoteleiras
vão divulgar aos hóspedes a campanha ‘Um minuto por dia, vamos fechar a torneira à seca’, da Agência
Portuguesa do Ambiente. E a própria RTA tem em curso, nas redes sociais, a campanha ‘A Natureza não
tira férias’, dirigida a turistas.

Estas medidas, no entanto, apenas visam responder, no imediato, à seca que se sente na região este
ano. E Hélder Martins destaca a necessidade de se adotarem soluções com maior impacto, para se
combater o problema da falta de água no Algarve. “Eu lembro-me da seca de 2005 e, na altura, falou-se
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de uma série de investimentos que depois caíram no esquecimento”, lamenta. “Agora fala-se da ligação
ao Pomarão [uma nova captação de água no rio Guadiana] e da dessalinização e é importante que se
concretizem”, continua o responsável da AHETA.

Ambos os projetos estão previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito do Plano de
Eficiência Hídrica para a região do Algarve. Na semana passada, no mesmo dia em que foi anunciada a
necessidade de redução do consumo de água nos empreendimentos turísticos algarvios, o Ministério do
Ambiente e da Ação Climática avançou que a central de dessalinização está em fase de projeto, tendo
sido iniciados os procedimentos para a Avaliação de Impacto Ambiental. E anunciou que já foi adjudicado
o projeto para o reforço do abastecimento de água com a ligação ao Pomarão.

Também já em curso estão projetos para tornar mais eficaz o consumo de água nos campos de golfe.
“Têm sido feitas reduções na área de relva dos campos e a substituição das relvas por espécies de
menor consumo”, refere João Fernandes. A melhoria da eficiência das drenagens e da rega também tem
sido implementada e existe a intenção de utilizar águas residuais tratadas para regar os campos. Esta
solução, no entanto, tem enfrentado problemas técnicos das estações de tratamento de águas e só está
prevista para 2025.

Refira-se ainda que, em setembro do ano passado, e também no âmbito do PRR, foi lançado um
programa para a melhoria das redes de abastecimento de água das Câmaras algarvias que tenham
elevados níveis de perdas.

Albufeiras em mínimos

O ano de 2021/22 é o segundo mais seco desde 1931 (considerando o período de outubro a julho e só
atrás de 2004/05). A percentagem de água no solo tem diminuído em todo o território, com destaque
para os distritos de Castelo Branco, Setúbal, Beja e Faro, com áreas em que os valores chegam a ser
inferiores a 10% e “iguais ao ponto de emurchimento permanente”, diz o IPMA.

A quase totalidade do território (99,7%) está em seca severa ou extrema. E com valores de precipitação
em valores bastante abaixo do normal, o volume de água em albufeiras vai diminuindo até valores
inferiores à média habitual em julho, atingindo níveis preocupantes em algumas zonas do país.

Segundo o último boletim da Agência Portuguesa do Ambiente, a água armazenada na albufeira da
Bravura, no Barlavento Algarvio, é a que está em pior situação, com um volume que representa apensas
12% da sua capacidade total.
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RTP 1

30/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 124693

REACH: -1

Turistas nacionais enchem praias do Algarve
T uristas nacionais já enchem as praias do Algarve, e espera-se que sejam ainda mais em
agosto. Os operadores turísticos queixam-se de grande dificuldade em contratar
trabalhadores, mas mesmo assim calculam que o verão seja igual ou melhor que o de
2019.
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JORNAL DE NOTÍCIAS

30/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 6330

REACH: 35000

Políticos quase todos no Sul, alguns no interior
As três principais figuras do Estado devem rumar ao Algarve, que tem a preferência da
maioria. Há, contudo, quem fique longe da costa
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RTP 1

29/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 3

AVE: € 124693

REACH: -1

Os hotéis do Algarve estão a tentar reduzir os consumos de água
devido à seca
Os hotéis do Algarve estão a tentar reduzir os consumos de água devido à seca

Os hotéis do Algarve estão a tentar reduzir os consumos de água devido à seca
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SIC

28/07/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA NOITE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 102470

REACH: -1

Imobiliário de Luxo no Algarve
Imobiliário de Luxo no Algarve

Imobiliário de Luxo no Algarve
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CORREIO DA MANHÃ

30/07/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 24

PROGRAMA • ESPECIAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • BERNARDO FERREIRA

FAV: 7

AVE: € 11020

REACH: 66000

Turismo: Agosto deverá manter indicadores de crescimento
Ocupação turística rstá em crescimento desde o início do cerão e deverá manter-se nos
níveis de pré-pandemia de 2019
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SAPO LIFESTYLE

01/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 2880

REACH: -1

Festival da Sardinha e Dias Medievais voltam a animar o verão
algarvio
O regresso dos Dias Medievais, do Festival da Sardinha e da FAT ACIL são os grandes
destaques de capa da edição de agosto do “Guia Algarve”, publicação que reúne mais ...

Entre os muitos eventos que voltam a realizar-se após dois anos de ausência devido à pandemia está o
maior acontecimento de Castro Marim: os Dias Medievais, que de 24 a 28 de agosto animam a vila
algarvia com a exibição de artes e ofícios, trocas comerciais, espetáculos teatrais e musicais e
banquetes. Será uma genuína e inesquecível viagem à magia da Idade Média.

De igual modo, a Feira Medieval de Silves regressa de 10 a 20 de agosto, com 11 dias de recriação
histórica do período medieval da antiga capital do Reino do Algarve. Uma viagem no tempo que convida
a experienciar “Um dia na História”, com torneios e espetáculos no castelo, animação fixa e itinerante,
tascas medievais, um acampamento berbere com mercadores de produtos exóticos, entre outras
atrações.

O Festival da Sardinha, maior evento gastronómico de verão do Algarve, volta para animar a zona
ribeirinha de Portimão de 3 a 7 de agosto. Durante os cinco dias do festival, a sardinha assada a pingar
no pão volta a ser rainha, mas não faltam outros motivos de interesse. Do artesanato à doçaria, da
animação de rua à música, merecem destaque os artistas e bandas nacionais: João Leote com Marisa
Liz (dia 3), David Fonseca (4), Bárbara Tinoco (5), Wet Bed Gang (6) e David Carreira (7).

Também a FATACIL, feira que junta exposições de comércio, artesanato ao vivo, agricultura, espetáculos
equestres, gastronomia regional, animação de rua e concertos, está de regresso a Lagoa. De 19 a 28 de
agosto adivinha-se uma romaria de visitantes nacionais e estrangeiros, com um cartaz musical à altura:
Expensive Soul (dia 19), Gipsy Kings by Diego Baliardo (20), João Pedro Pais (21), Profjam (22), Quim
Barreiros (23), Plutónio (24), Bárbara Bandeira (25), Resistência (26), Fernando Daniel (27) e, para
encerrar em grande festa, Tony Carreira (28).

Outra iniciativa marcante da época estival é o Verão em Tavira. Regressa revigorado e renovado,
mantendo a qualidade das propostas culturais que fazem deste programa uma referência na região e no
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país. O Parque do Palácio da Galeria é um dos principais palcos do evento, onde será possível assistir a
concertos marcantes dos The Gift (03 de agosto), do compositor, cantor e produtor algarvio Diogo
Piçarra (11) e de outro ilustre algarvio, e nome incontornável da música portuguesa, Dino D´Santiago
(17).

Estas e muitas outras sugestões, incluindo apresentações de dança, teatro, exposições, feiras, mercados
e eventos desportivos, dão brilho à agenda cultural algarvia em agosto. Dirigida a residentes e turistas e
editada mensalmente pela Região de Turismo do Algarve, o "Guia Algarve" é uma publicação bilingue
(português e inglês), com uma tiragem de 35 mil exemplares e distribuição gratuita nos hotéis, agências
de viagens, postos de turismo, aeroporto de Faro, rent-a-cars e campos de golfe da região.
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O TURISMO

01/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 2480

REACH: -1

Algarve luta e 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

Campanha de Turismo do Algarve pretende sensibilizar para um turismo sustentável e chamar a
atenção para as consequências das alterações climáticas no destino. A campanha arranca já nesta
esta segunda-feira  prolongando-se até Setembro, desejando e pedindo que ,as boas práticas sejam
mantidas por todos, mesmo em período de férias.
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"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., refere a nota de imprensa

Por outro lado foi 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 colectivo 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
atractiva".destaca João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, que continua "A região depara-
se com questões ambientalmente sensíveis que podem influir negativamente, ou até mesmo
comprometer, a estratégia de desenvolvimento do destino". E a terminar João Fernandes remata
afirmando "É por isso fundamental consciencializar e encorajar a população a contribuir
activamente, através das suas ações, para mitigar estas questões. O turismo, como pilar da
economia da região, tem um papel fundamental no desenvolvimento dessa consciência»,

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).

Para além da campanha que ora se inicia ,estão programadas, até ao fim do ano,  mais duas
campanhas, uma dirigida ao trade, a desenvolver também 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.

(Link)
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https://www.oturismo.pt/destinos/46862-algarve-luta-e-apela-a-um-turismo-sustentavel.html

