
PORTUGAL RESIDENT

18/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • ALGARVE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

Interest in Algarve from foreign press skyrockets
T he number of international journalists and tour operators interested in visiting the
Algarve and learning more about the region has “increased exponentially”
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PORTUGAL RESIDENT

18/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • PORTUGAL RESIDENT

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 0

REACH: -1

Petition seeks to change departure flight path at Faro Airport
Disgruntled residents who fear for their safety and are concerned about air and noise
pollution have launched a petition calling for authorities to change the flight path for
departing planes at Faro Airport.
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SÁBADO

18/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 40

PROGRAMA • CAPA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • RAQUEL LITO

FAV: 6

AVE: € 9960

REACH: 31900

O Paraíso das Elites
Algarve - Os luxos e o dia a dia na Quinta do Lago
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EXPRESSO

18/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 85612

Verão supera expectativas e ajuda turismo a esquecer o tempo
‘negro’ da pandemia
T udo aponta para que este seja o melhor verão de sempre para o turismo em Portugal,
podendo atingir-se já o que apenas era esperado para 2023. A ocupação ainda está
abaixo de 2019, mas os preços subiram e com eles as receitas do setor

As expectativas já eram elevadas e as várias frentes apontam para que sejam cumpridas: este é,
possivelmente, o melhor verão de sempre para o turismo em Portugal. Hotéis, alojamento local,
associações, patrões e também os mais recentes dados estatísticos indicam que este verão poderá já
atingir o que se esperava apenas para 2023.
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IMPALA NEWS

18/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 61869

Covid-19: Macau deixa de exigir vacinação a quem chega do
estrangeiro, mas mantém quarentenas - Impala
Macau, China, 18 ago 2022 (Lusa) - Macau anunciou hoje que já não exige o certificado
de vacinação contra o novo coronavírus a quem chega do estrangeiro, mas mantém a
obrigação de quarentenas e apresentação de um teste de ácido nucleico negativo."Os
indivíduos, de qualquer idade, que pretendam embarcar em meios de - Impala

Macau, China, 18 ago 2022 (Lusa) — Macau anunciou hoje que já não exige o certificado de vacinação
contra o novo coronavírus a quem chega do estrangeiro, mas mantém a obrigação de quarentenas e
apresentação de um teste de ácido nucleico negativo.

“Os indivíduos, de qualquer idade, que pretendam embarcar em meios de transporte civil do estrangeiro,
da Região Administrativa Especial de Hong Kong ou da Região de Taiwan, com destino à Região
Administrativa Especial de Macau, não precisam de apresentar o certificado de vacinação contra o novo
tipo de coronavírus”, informaram as autoridades.

“Contudo estes indivíduos que entram em Macau devem possuir um certificado de teste de ácido
nucleico com resultado negativo e cumprir as respetivas disposições referentes à observação médica”,
ressalvou o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus em comunicado.

As autoridades garantiram que acabar com esta exigência “não significa que a vacinação já não é
importante, mas (…) porque a maioria das pessoas já satisfaz os requisitos de vacinação”.
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Na prática, sublinharam, “a exigência da apresentação do certificado da vacinação deixa de ser um
inconveniente as pessoas que pretendam entrar em Macau”.

Macau segue a política de casos zeros imposta por Pequim, apostando na testagem massiva da
população e em confinamentos para evitar a propagação dos casos de covid-19.

Ao contrário do que acontece para quem entra pela fronteira com a China continental, quem chega do
estrangeiro é obrigado a cumprir uma quarentena de sete dias num hotel, um período que chegou a ser
de 28 dias, mas que tem sido reduzido progressivamente.

A região administrativa especial chinesa registou seis mortos e pouco mais de 1.800 casos desde o início
da pandemia.

JMC // EJ

By Impala News / Lusa
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PORTIMÃO JORNAL

18/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Antiga lota passou a acolher posto de turismo
Mudança ocorreu no dia 1 de agosto
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DN

18/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 17

PROGRAMA • DINHEIRO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 2

AVE: € 2450

REACH: 4100

Economia portuguesa é das mais atrasadas da Europa na retoma
da pandemia
O regresso dos turistas tem contribuído para o crescimento da economia.
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PÚBLICO

18/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • OPINIÃO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 3800

REACH: 15000

Babilónico de turistas, o Algarve já inspirou muitos poetas
Por: Nuno Pacheco
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JORNAL DO ALGARVE

18/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 13

PROGRAMA • LOCAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 840

REACH: -1

Parque de campismo bate recorde de visitantes
Pela primeira vez na última década, o parque de Campismo de Monte Gordo atingiu a sua
lotação máxima no passado fim de semana e registou o melhor mês de julho em termos
de receita absoluta, fator que demonstra a atratividade deste equipamento turístico
localizado a poucos metros do areal da praia de Monte Gordo
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NOTÍCIAS AO MINUTO

17/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 4978

REACH: -1

Máscaras deixam de ser obrigatórias nos aeroportos e aviões no
Brasil
A retirada do uso obrigatório deverá entrar em vigor quando a resolução for publicada no
Diário Oficial da União, que deverá acontecer entre hoje e amanhã, dia 18 de agosto.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) decidiu, esta quarta-feira, retirar a obrigatoriedade de
uso de máscaras nos aeroportos e aviões no Brasil, apesar de manter o uso recomendado.

A retirada do uso obrigatório deverá entrar em vigor quando a resolução for publicada no Diário Oficial da
União. Segundo a plataforma G1, tal deverá acontecer entre hoje e amanhã, dia 18 de agosto.

A decisão foi unânime entre os elementos da direção da agência que consideram que a atual situação
epidemiológica justifica a retirada da obrigatoriedade, no entanto, ressalvam que as máscaras e o
distanciamento físico continuam a ser recomendados para a mitigação do risco de transmissão da
doença.

Refira-se que a obrigatoriedade do uso de proteção facial vigorava desde maio de 2020, cerca de dois
meses após a pandemia se ter espalhado globalmente.
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POSTAL

17/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Movimento no Aeroporto de Faro cresce 421,5% no segundo
trimestre, atingindo 2,7 milhões de passageiros - Postal do
Algarve
O número de passageiros nos aeroportos nacionais mais do que quadruplicou no segundo
trimestre deste ano, crescendo 329,3% em relação ao período homólogo, para 14,5
milhões, indicou a ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil.O  número de passageiros nos
aeroportos nacionais mais do que quadruplicou no segundo trimestre deste ano,
crescendo 329,3% em relação ao período homólogo, para 14,5 milhões, indicou a ANAC –
Agência Nacional de Aviação Civil.

O aeroporto de Lisboa, com um aumento de 328,5%, atingiu 7,6 milhões de passageiros no segundo
trimestre, seguido pelo Porto (mais 292,1%), com 3,5 milhões de passageiros. Faro, com um
crescimento de 421,5% atingiu 2,7 milhões de passageiros, tendo o Funchal crescido 259,7%, para mais
de um milhão, e Ponta Delgada ultrapassado os 557 mil, mais 127,6%.

“O segundo trimestre de 2022 reforça a evolução positiva do trimestre anterior em termos de
passageiros transportados e movimentos realizados, aproximando-se dos valores de referência de
2019”, destacou a ANAC, num comunicado no seu ‘site’.

Assim, “no conjunto dos principais aeroportos, foram realizados 96% do número de movimentos e do
número de passageiros registados em igual período de 2019”, sendo que, “nestes indicadores, o mês de
junho já representou 97% do mês homólogo de 2019”.

De acordo com o regulador “as acentuadas variações homólogas do trimestre analisado refletem, ainda
para este período, o efeito das quebras acentuadas de 2021”, destacando ainda que “no conjunto das
principais infraestruturas aeroportuárias nacionais, foram operados cerca de 119 mil movimentos
comerciais”, um aumento de 122,0% em termos homólogos.

Segundo a ANAC, “dos principais aeroportos nacionais, o aeroporto de Faro apresentou as variações
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homólogas mais acentuadas, tanto em movimentos operados como em passageiros processados, em
virtude da agravada redução de tráfego registada neste aeroporto no segundo trimestre de 2021”.

Por sua vez, “o aeroporto de Lisboa continua a aproximar-se dos seus indicadores de tráfego de 2019”,
tendo, neste trimestre, atingido “91% dos valores registados em igual período de 2019, em número de
movimentos e em número de passageiros”.

“Em contrapartida, o aeroporto do Porto já superou o número de passageiros movimentados no
segundo trimestre de 2019, com mais 25 mil passageiros”, referiu, acrescentando que “Faro obteve
93% e 91% dos valores de 2019, para movimentos e passageiros, respetivamente”.

Além disso, “nos aeroportos das regiões autónomas, Funchal, Terceira, Porto Santo, Pico, Santa Maria,
Flores e Graciosa, os principais indicadores de tráfego já superam os valores do mesmo período de
2019”, de acordo com a ANAC.

O regulador destacou ainda que “as proporções dos segmentos internacional e doméstico, à semelhança
do trimestre anterior, igualaram os valores pré-pandémico”, sendo que, “dos movimentos e passageiros
efetuados no trimestre, cerca de 90% dos passageiros referem-se ao tráfego internacional”.

Em termos de quota de mercado de passageiros, a TAP liderou em Lisboa, com 47% e no Funchal, com
23%, seguida da Ryanair em ambas estruturas.

No Porto, a companhia aérea de bandeira surge em terceiro lugar, com 11%, sendo que neste aeroporto
lidera a Ryanair, com 35%,

Em Faro, a transportadora irlandesa é a primeira em quota, também com 35%, sendo que a TAP, de
acordo com a ANAC, está entre as últimas, com uma quota de apenas 3% em passageiros.

Em Ponta Delgada lidera a SATA Internacional, com 33%, seguida da SATA Air Açores, com 27%. A TAP
tem uma quota de 16%.
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POSTAL

17/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: -1

Odiana oferece experiências turísticas gratuitas no "Guadiana
Weekend" - Postal do Algarve
Iniciativa náutico-turística pretende uma dinamização de portas abertas para que a
população usufrua gratuitamente de um conjunto de experiências que o Baixo Guadiana
transfronteiriço tem para oferecer.Iniciativa náutico-turística pretende uma dinamização
de portas abertas para que a população usufrua gratuitamente de um conjunto de
experiências que o Baixo Guadiana transfronteiriço tem para oferecer.

No segundo fim de semana de setembro vão realizar-se atividades náuticas e turísticas diversificadas
pelo território raiano do Baixo Guadiana, desde passeios de Barco, Kayak, Jipe, Slide, Paddle Surf, Spa
Salino até ao Girocóptero. As experiências são gratuitas e pretendem valorizar e promover as empresas
e o território, fazendo jus ao slogan do projeto “Choose Guadiana – muito mais que um rio”.

Dias 10 e 11 de setembro o “Grande Rio do Sul” está em destaque com uma iniciativa que reúne
experiências turísticas distintas disponíveis para toda a população, seja para residentes ou turistas. Trata-
se do evento “Guadiana Weekend”, uma iniciativa náutico-turística que pretende uma dinamização de
portas abertas para que a população usufrua gratuitamente de um conjunto de experiências que o Baixo
Guadiana transfronteiriço tem para oferecer.

Os participantes são convidados a embarcar numa panóplia de atividades com a chancela de sete
operadores turísticos do território do Baixo Guadiana raiano. Para além do usufruto da experiência, esta
iniciativa pretende igualmente divulgar as empresas que operam no território, potenciando a economia
local e a sua promoção.

Estão disponíveis inscrições, exclusivamente online, para oito experiências diferentes: spa salino,
passeios de barco (várias modalidades), passeios de jipe, passeios de kayak, paddle surf, fly board, e
voos de girocóptero.

A iniciativa, que decorre em simultâneo com as “Festas de Alcoutim 2022”, surge através do projeto
“Choose Guadiana” cujo slogan dá mote a este evento: “muito mais que um rio”.

De acordo com a organização “trata-se de uma jornada estratégica para a dinamização e valorização da
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economia do Rio e dos seus empresários, permitindo dar visibilidade ao seu trabalho, promovendo o
cruzamento de diferentes abordagens e impulsionando sinergias”.

Para usufruir das inscrições disponíveis para oferta, basta a inscrição e a leitura do regulamento da
iniciativa. O primeiro passo é aceder ao website da organização www.odiana.pt onde encontra
o Regulamento da iniciativa e o Formulário de Inscrição (ambos obrigatórios).

Caso seja um dos mais rápidos a inscrever-se, receberá posteriormente o contacto da organização e
um email com um voucher numerado para usufruto da experiência.

As inscrições estão disponíveis a partir de dia 26 de agosto e estão limitadas ao número de experiências
disponibilizadas pela Organização, sendo que todas as dúvidas se encontram esclarecidas no
Regulamento.

A organização destaca que #as inscrições são exclusivamente online, através do formulário, não sendo
possível via telefónica ou presencial#.

Esta iniciativa é promovida pela Associação Odiana e integrada no projeto Choose Guadiana apresentado
ao Aviso ALG-53-2018-22 e financiado pelo Programa Operacional CRESC ALGARVE 2020 (SIAC
Qualificação).

Mais informações disponíveis no site www.odiana.pt, através do email: [email protected] e do telefone
281 531 171.
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ALGARVE NOTÍCIAS

17/08/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • NOTÍCIAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 6

AVE: € 0

REACH: -1

Interesse da imprensa internacional sobre o Algarve dispara
O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer
mais sobre a oferta da região enquanto destino turístico aumentou, de forma
exponencial, desde o início do ano, superando as expectativas do Turismo do Algarve.

O número de jornalistas internacionais interessados em visitar o Algarve e em conhecer mais sobre a
oferta da região enquanto destino turístico aumentou, de forma exponencial, desde o início do ano,
superando as expectativas do Turismo do Algarve.

No balanço da atividade relativa ao 1º semestre de 2022, a Associação Turismo do Algarve (ATA), a
agência responsável pela promoção externa da região, revela que, de janeiro a junho, foram já
realizadas 48 press trips, um número que praticamente alcança o total de visitas de jornalistas que o
Algarve recebeu durante todo o ano de 2019 (ano em que foram contabilizadas 52 ações desta
natureza).

Entre jornalistas, fotógrafos/videógrafos, bloggers e influencers, estiveram no Algarve, desde o início do
ano, em ações organizadas pela ATA, 102 participantes, provenientes de mercados distintos como o
Reino Unido, Alemanha, Irlanda, Holanda, Itália, França e Bélgica. O interesse pela região estendeu-se
ainda aos mercados do Norte da Europa (Suécia, Dinamarca e Noruega) e a mercados mais longínquos
como os EUA, Brasil e Emirados Árabes Unidos.

Esta vontade de descobrir mais sobre o destino é também partilhada por operadores turísticos
internacionais. Desde janeiro e até ao final de junho, a ATA teve já a oportunidade de organizar 10 fam
trips, com 72 participantes dos mercados estratégicos da região. Até ao final do ano, prevê-se triplicar o
número de participantes nas visitas de reconhecimento do destino direcionadas a estes profissionais do
setor. Através de programas feitos à medida, estas ações têm como objetivo dar a conhecer, no
terreno, as mais-valias da região, para que os participantes possam experimentar aquilo que torna o
Algarve um destino único e perceber os motivos que explicam os vários prémios e distinções
internacionais que o destino tem vindo a conquistar.

“O interesse em torno do Algarve não nos surpreende já que, à exceção do período em que estivemos
em confinamento total, nunca deixámos de organizar iniciativas com a imprensa e operadores
internacionais, fruto também da estratégia que implementámos para manter a elevada notoriedade do
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destino durante a pandemia. Ainda assim, a rapidez da recuperação da atividade turística está a superar
as nossas melhores expectativas”, afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

“Neste esforço de promoção, para além das nossas praias – que continuam a ser um dos principais
cartões de visita da região – procuramos dar a conhecer outras facetas do Algarve e surpreender os
participantes com a diversidade e riqueza da nossa oferta turística. Uma das nossas grandes apostas
tem sido a promoção do Turismo de Natureza e desportivo, em especial de produtos como as
caminhadas, a vela, o surf, o mergulho ou os passeios de bicicleta, que têm registado uma enorme
adesão”, explica. “Para além de, em conjunto com outros elementos - como a gastronomia, os vinhos,
a cultura e a autenticidade da região -, ajudarem na construção do conceito de destino multifacetado,
capaz de dar resposta a diferentes motivações, estes são produtos que geram procura pela região
durante todo o ano, incluindo no interior do território, contribuindo assim para esbater a litoralização e a
sazonalidade”, acrescenta João Fernandes.

Na primeira metade do ano, a promoção externa do Algarve foi também materializada na participação
em 15 eventos internacionais, estrategicamente selecionados, onde a ATA esteve a representar o
destino e os seus associados. Adicionalmente, esteve envolvida na preparação de cerca de 70
campanhas de marketing, realizadas em colaboração com operadores turísticos e companhias aéreas
que operam a região. Estas campanhas resultaram do esforço levado a cabo, com sucesso, pelo
Turismo do Algarve para retomar as ligações aéreas existentes (e que haviam sido suspensas pela
pandemia) e para captar novas rotas.

Vendo validada a estratégia de promoção turística que tem vindo a implementar, a ATA alcançou, neste
primeiro semestre de 2022, os 398 associados, o número mais alto de sempre na história da
Associação e significativamente representativo das várias atividades de turismo a que os agentes da
região se dedicam. “Estamos empenhados em envolver cada vez mais empresas neste desígnio de
promoção de um destino que é o nosso maior ativo”, revela João Fernandes. “A nossa vontade é poder
contar com o esforço e a participação ativa de todos, em torno de um objetivo comum: consolidar o
Algarve como um destino turístico inspirador e autêntico, com uma oferta de qualidade diferenciada, que
contribui positivamente para a região e para os seus residentes, os de hoje e os de amanhã”.

Olhando para o segundo semestre com algum otimismo, o Turismo do Algarve espera dar continuidade a
toda esta dinâmica de recuperação, de forma sólida e consistente, e chegar ao final do ano com valores
próximos dos 2019, um ano de boa memória para o turismo da região.

Promoc¸a~o externa do Algarve em nu´meros

[balanc¸o: 1 janeiro 2022 – 30 junho 2022]

> 48 press trips realizadas |102 participantes, provenientes de 13 mercados

> 10 fam trips | participac¸a~o de 72 operadores/agentes de viagens, provenientes de 8 mercados

> presenc¸a do destino em 15 eventos internacionais

> preparac¸a~o de cerca de 70 campanhas de co-marketing com operadores turí sticos e companhias
ae´reas

> 3 candidaturas de apoio a empresas aprovadas no a^mbito do Portugal Events.

Ademar Dias

(Link)

27/32

https://www.algarvenoticias.com/pt-pt/noticias/interesse-da-imprensa-internacional-sobre-o-algarve-dispara


BARLAVENTO

17/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 9

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

José Avillez inaugura primeiro restaurante no Algarve
Ao CUÁ CUÁ Club, na Quinta do Lago, junta-se, desde junho, o restaurante T ASCA do
conceituado chef José Avillez
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BARLAVENTO

17/08/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • REGIONAL

PÁGINA • 8

PROGRAMA • DESTAQUE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Solar Alvura é aposta finlandesa de turismo de saúde no barrocal
algarvio
Médica especializada em obesidade escolheu o sul de Portugal para concretizar uma
unidade hoteleira dedicada ao bem-estar
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RTP 1

17/08/2022

TIPO • TV

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • JORNAL DA TARDE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 99754

REACH: -1

O Turismo do Algarve quer poupar água nos hotéis, mas sem
afetar o conforto dos hóspedes
O T urismo do Algarve quer poupar água nos hotéis, mas sem afetar o conforto dos
hóspedes

O Turismo do Algarve quer poupar água nos hotéis, mas sem afetar o conforto dos hóspedes
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