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Fim de Ano no Algarve, boas propostas de divertimento e alegria
Fim de Ano no Algarve com muitas propostas para dar as boas-vindas a 2023
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Escolher o programa para a noite de fim de ano pode não ser tarefa fácil, mas o Algarve propõe várias
festas com música, fogo de artifício e animação  celebrando a entrada em 2023 com mar e
praia por perto… Rui Veloso, HMB, The Gift, Piruka e Toy são alguns dos concertos agendados (e
gratuitos) no principal destino de férias do país.

Em Portimão, a festa começa logo no dia 29 ao som do rapper português Piruka. Segue-se o músico
angolano Matias Damásio no dia 30 e para 31 está programado o concerto The Queen Greatest
Tribute, um tributo à banda de Freddy Mercury assegurado pelos Mercury Falls. Terão lugar pelas  às 22
00.na zona ribeirinha,  O habitual fogo de artifício iluminará os céus da praia da Rocha, da zona ribeirinha
de Portimão e também de Alvor.

Albufeira conciliará a música com um espectáculo multissensorial para deslumbrar o público. A partir das
22:00, a praia dos Pescadores receberá um concerto de Rui Veloso, onde o artista português fará uma
viagem por toda a sua carreira, com a participação especial de Tatanka. A caminho da meia-noite, terá
lugar um espectáculo piromusical aquático e uma performance de skydive artístico, uma coreografia
aérea com luz e pirotecnia inédita na Europa. Entretanto entrará em cena o DJ Guga com os melhores
temas e as melhores misturas para dançar até o dia raiar.  

Se preferir Lagos, serão The Gift (dia 31, às 22:30, na praça do Infante)a acompanhá-lo e também o DJ
Lighthouse, que ajudará a aquecer a multidão noite fora com batidas funk, reggaeton, quizomba e house
music.

Em Tavira, o cartaz das festas é extenso. Para a noite de 31 de Dezembro está prevista actuação do
grupo português HMB, liderado por Héber Marques, e pelas 00:10, logo a seguir ao fogo de artifício e ao
concerto de Rita Fox Band (este com início pelas 22:30), na praça da República.

De Tavira para Faro. Na capital algarvia os festejos acontecem no jardim Manuel Bívar a partir das
23:00, hora a que subirá ao palco o cantor popular português Toy. À meia-noite a música é brevemente
interrompida pelos estampidos do fogo de artifício e por volta da 01h00 assume o comando dos festejos
o DJ Wilson Honrado.
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https://cm-tavira.pt/site/noticia/passagemdeano/


Olhão também preparou um programa para quem decidiu passar a meia-noite longe de casa, sem bater
as tampas dos tachos à janela ou acompanhar as doze badaladas pela televisão. A começar a noite do
dia 31, às 22:30, atuará na zona ribeirinha a banda de tributo aos Queen Kind of Magic & The Flashing
Voices. Pelas 00:00 em ponto estarão todos de olhos postos no céu para o espetáculo pirotécnico.
Quinze minutos depois, é a vez do artista latino Ricky B animar o público.

Caminhando para sotavento, temos, Vila Real de Santo António que surge com uma proposta irrecusável
para o último dia do ano. Em Monte Gordo a festa começa no dia 30, na avenida marginal, com a banda
algarvia Plante Mutante e o projeto Alpha Heroes. E a noite do dia 31 estará entregue ao revivalismo dos
anos 90, com os Revenge of the 90’s.  

 Monchique sugere celebrar em beleza com novo circo. De 26 de Dezembro a 01 de Janeiro, a
companhia francesa Akoreacro apresenta o espectáculo Dans ton couer no heliporto de Monchique,
sempre pelas 21:00 (apenas dia 01 será pelas 17:00). A partir da vida quotidiana de um casal, um
conjunto de situações sem importância derrapam e dão lugar a acrobacias fantásticas por parte de
equilibristas, acrobatas e malabaristas, numa atuação para toda a família. Uma forma artística de dar as
boas-vindas a 2023, no concelho mais verde do Algarve.

Pode (re)ver estas e outras sugestões para o Fim de Ano no site «Algarve Eventos», acessível no
endereço eventos.visitalgarve.pt.

Link
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https://www.lavraromar.pt/programa/dans-ton-coeur/
https://eventos.visitalgarve.pt/
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Fim de ano? É no Algarve
Escolher o programa para a noite mais cobiçada do ano pode não ser tarefa fácil

Escolher o programa para a noite mais cobiçada do ano pode não ser tarefa fácil, mas o Algarve propõe
várias festas com música, fogo de artifício e animação dias a fio para celebrar a entrada em 2023 com
vista para a praia… ou para a serra. Rui Veloso, HMB, The Gift, Piruka e Toy são alguns dos concertos
agendados (e gratuitos) no principal destino de férias do país.

Em Portimão, a festa começa logo no dia 29 ao som do rapper português Piruka. Segue-se o músico
angolano Matias Damásio no dia 30 e a 31 o concerto The Queen Greatest Tribute, um tributo à banda
de Freddy Mercury assegurado pelos Mercury Falls. Todos decorrem na zona ribeirinha, às 22h00. O
habitual fogo de artifício iluminará os céus da praia da Rocha, da zona ribeirinha de Portimão e também
de Alvor.

Albufeira conciliará a música com um espectáculo multissensorial para deslumbrar o público. A partir das
22h00, a praia dos Pescadores receberá um concerto de Rui Veloso, onde o artista português fará uma
viagem por toda a sua carreira, com a participação especial de Tatanka. A caminho da meia-noite, terá
lugar um espectáculo piromusical aquático e uma performance de skydive artístico, uma coreografia
aérea com luz e pirotecnia inédita na Europa. Entretanto entrará em cena o DJ Guga com os melhores
temas e as melhores misturas para dançar até o dia raiar.

Quem escolher Lagos, entrará no novo ano na companhia dos The Gift (dia 31, às 22h30, na praça do
Infante) e do DJ Lighthouse, que ajudará a aquecer a multidão noite fora com batidas funk, reggaeton,
quizomba e house music.
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Quanto a Tavira, o cartaz das festas é extenso. Mas para a noite de 31 de Dezembro espera-se a
actuação do grupo português HMB, liderado por Héber Marques, às 00h10, logo a seguir ao fogo de
artifício e ao concerto de Rita Fox Band (este com início às 22h30), na praça da República.

De Tavira para Faro. Na capital algarvia os festejos acontecem no jardim Manuel Bívar a partir das
23h00, hora a que subirá ao palco o cantor popular português Toy. À meia-noite a música é brevemente
interrompida pelos estampidos do fogo de artifício e por volta da 01h00 assume o comando dos festejos
o DJ Wilson Honrado.

Olhão também preparou um programa para quem decidiu passar a meia-noite longe de casa, sem bater
as tampas dos tachos à janela ou acompanhar as doze badaladas pela televisão. A começar a noite do
dia 31, às 22h30, actuará na zona ribeirinha a banda de tributo aos Queen Kind of Magic & The Flashing
Voices. Às 00h00 em ponto estarão todos de olhos postos no céu para o espectáculo pirotécnico.
Quinze minutos depois, é a vez do artista latino Ricky B animar o público.

Mais para sotavento, Vila Real de Santo António surge com uma proposta irrecusável para o último dia
do ano. Em Monte Gordo a diversão arranca dia 30, na avenida marginal, com a banda algarvia Plante
Mutante e o projecto Alpha Heroes. E a noite do dia 31 estará entregue ao revivalismo dos anos 90,
com os Revenge of the 90’s.

Para algo completamente diferente, Monchique sugere celebrar em beleza com novo circo. De 26 de
Dezembro a 01 de Janeiro, a companhia francesa Akoreacro apresenta o espectáculo Dans ton couer no
heliporto de Monchique, sempre às 21h00 (apenas dia 01 às 17h00). A partir da vida quotidiana de um
casal, um conjunto de situações sem importância derrapam e dão lugar a acrobacias fantásticas por
parte de equilibristas, acrobatas e malabaristas, numa actuação para toda a família. Uma forma artística
de dar as boas-vindas a 2023, no concelho mais verde do Algarve.

Encontre estas e outras sugestões para o réveillon no site «Algarve Eventos», acessível no endereço
eventos.visitalgarve.pt.
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Propostas felizes para dar as boas-vindas a 2023 no Algarve
Escolher o programa para a noite mais cobiçada do ano pode não ser tarefa fácil, mas o
Algarve propõe várias festas com música, fogo de artifício e animação dias a fio para
celebrar a entrada em 2023 com vista para a praia…  ou para a serra. Rui Veloso, HMB,
T he Gift, Piruka e T oy são alguns dos concertos agendados (e gratuitos) no principal
destino de férias do país.

Em Portimão, a festa começa logo no dia 29 ao som do rapper português Piruka. Segue-se o músico
angolano Matias Damásio no dia 30 e a 31 o concerto The Queen Greatest Tribute, um tributo à banda
de Freddy Mercury assegurado pelos Mercury Falls. Todos decorrem na zona ribeirinha, às 22h00. O
habitual fogo de artifício iluminará os céus da praia da Rocha, da zona ribeirinha de Portimão e também
de Alvor.

Albufeira conciliará a música com um espetáculo multissensorial para deslumbrar o público. A partir das
22h00, a praia dos Pescadores receberá um concerto de Rui Veloso, onde o artista português fará uma
viagem por toda a sua carreira, com a participação especial de Tatanka. A caminho da meia-noite, terá
lugar um espetáculo piromusical aquático e uma performance de skydive artístico, uma coreografia aérea
com luz e pirotecnia inédita na Europa. Entretanto entrará em cena o DJ Guga com os melhores temas e
as melhores misturas para dançar até o dia raiar.

Quem escolher Lagos, entrará no novo ano na companhia dos The Gift (dia 31, às 22h30, na praça do
Infante) e do DJ Lighthouse, que ajudará a aquecer a multidão noite fora com batidas funk, reggaeton,
quizomba e house music.

Quanto a Tavira, o cartaz das festas é extenso (https://cm-tavira.pt/site/noticia/passagemdeano/). Mas
para a noite de 31 de dezembro espera-se a atuação do grupo português HMB, liderado por Héber
Marques, às 00h10, logo a seguir ao fogo de artifício e ao concerto de Rita Fox Band (este com início às
22h30), na praça da República.
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https://cm-tavira.pt/site/noticia/passagemdeano/


De Tavira para Faro. Na capital algarvia os festejos acontecem no jardim Manuel Bívar a partir das
23h00, hora a que subirá ao palco o cantor popular português Toy. À meia-noite a música é brevemente
interrompida pelos estampidos do fogo de artifício e por volta da 01h00 assume o comando dos festejos
o DJ Wilson Honrado.

Olhão também preparou um programa para quem decidiu passar a meia-noite longe de casa, sem bater
as tampas dos tachos à janela ou acompanhar as doze badaladas pela televisão. A começar a noite do
dia 31, às 22h30, atuará na zona ribeirinha a banda de tributo aos Queen Kind of Magic & The Flashing
Voices. Às 00h00 em ponto estarão todos de olhos postos no céu para o espetáculo pirotécnico. Quinze
minutos depois, é a vez do artista latino Ricky B animar o público.

Mais para sotavento, Vila Real de Santo António surge com uma proposta irrecusável para o último dia
do ano. Em Monte Gordo a diversão arranca dia 30, na avenida marginal, com a banda algarvia Plante
Mutante e o projeto Alpha Heroes. E a noite do dia 31 estará entregue ao revivalismo dos anos 90, com
os Revenge of the 90’s.

Para algo completamente diferente, Monchique sugere celebrar em beleza com novo circo. De 26 de
dezembro a 01 de janeiro, a companhia francesa Akoreacro apresenta o espetáculo Dans ton couer
(https://www.lavraromar.pt/programa/dans-ton-coeur/) no heliporto de Monchique, sempre às 21h00
(apenas dia 01 às 17h00). A partir da vida quotidiana de um casal, um conjunto de situações sem
importância derrapam e dão lugar a acrobacias fantásticas por parte de equilibristas, acrobatas e
malabaristas, numa atuação para toda a família. Uma forma artística de dar as boas-vindas a 2023, no
concelho mais verde do Algarve.

Encontre estas e outras sugestões para o réveillon no site «Algarve Eventos», acessível no endereço
https://eventos.visitalgarve.pt/.

Link
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https://www.lavraromar.pt/programa/dans-ton-coeur/
https://eventos.visitalgarve.pt/
https://www.algarvenoticias.com/pt-pt/noticias/propostas-felizes-para-dar-boas-vindas-2023-no-algarve
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Fim de Ano? É no Algarve: propostas felizes para dar as boas-
vindas a 2023
O Turismo do Algarve dá-lhe várias sugestões para o réveillon.
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Escolher o programa para a noite mais cobiçada do ano pode não ser tarefa fácil, mas o Algarve
propõe várias festas com música, fogo de artifício e animação dias a fio para celebrar a entrada
em 2023 com vista para a praia… ou para a serra. Rui Veloso, HMB, The Gift, Piruka e Toy são
alguns dos concertos agendados (e gratuitos) no principal destino de férias do país.

Em Portimão, a festa começa logo no dia 29 ao som do rapper português Piruka. Segue-se o músico
angolano Matias Damásio no dia 30 e a 31 o concerto The Queen Greatest Tribute, um tributo à banda
de Freddy Mercury assegurado pelos Mercury Falls. Todos decorrem na zona ribeirinha, às 22h00. O
habitual fogo de artifício iluminará os céus da praia da Rocha, da zona ribeirinha de Portimão e também
de Alvor.

Albufeira conciliará a música com um espetáculo multissensorial para deslumbrar o público. A partir das
22h00, a praia dos Pescadores receberá um concerto de Rui Veloso, onde o artista português fará uma
viagem por toda a sua carreira, com a participação especial de Tatanka. A caminho da meia-noite, terá
lugar um espetáculo piromusical aquático e uma performance de skydive artístico, uma coreografia aérea
com luz e pirotecnia inédita na Europa. Entretanto entrará em cena o DJ Guga com os melhores temas e
as melhores misturas para dançar até o dia raiar.  

Quem escolher Lagos, entrará no novo ano na companhia dos The Gift (dia 31, às 22h30, na praça do
Infante) e do DJ Lighthouse, que ajudará a aquecer a multidão noite fora com batidas funk, reggaeton,
quizomba e house music.
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Quanto a Tavira, o cartaz das festas é extenso. Mas para a noite de 31 de dezembro espera-se a
atuação do grupo português HMB, liderado por Héber Marques, às 00h10, logo a seguir ao fogo de
artifício e ao concerto de Rita Fox Band (este com início às 22h30), na praça da República.

De Tavira para Faro. Na capital algarvia os festejos acontecem no jardim Manuel Bívar a partir das
23h00, hora a que subirá ao palco o cantor popular português Toy. À meia-noite a música é brevemente
interrompida pelos estampidos do fogo de artifício e por volta da 01h00 assume o comando dos festejos
o DJ Wilson Honrado.

Olhão também preparou um programa para quem decidiu passar a meia-noite longe de casa, sem bater
as tampas dos tachos à janela ou acompanhar as doze badaladas pela televisão. A começar a noite do
dia 31, às 22h30, atuará na zona ribeirinha a banda de tributo aos Queen Kind of Magic & The Flashing
Voices. Às 00h00 em ponto estarão todos de olhos postos no céu para o espetáculo pirotécnico. Quinze
minutos depois, é a vez do artista latino Ricky B animar o público.

Mais para sotavento, Vila Real de Santo António surge com uma proposta irrecusável para o último dia
do ano. Em Monte Gordo a diversão arranca dia 30, na avenida marginal, com a banda algarvia Plante
Mutante e o projeto Alpha Heroes. E a noite do dia 31 estará entregue ao revivalismo dos anos 90, com
os Revenge of the 90’s.
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Para algo completamente diferente, Monchique sugere celebrar em beleza com novo circo. De 26 de
dezembro a 01 de janeiro, a companhia francesa Akoreacro apresenta o espetáculo Dans ton couer no
heliporto de Monchique, sempre às 21h00 (apenas dia 01 às 17h00). A partir da vida quotidiana de um
casal, um conjunto de situações sem importância derrapam e dão lugar a acrobacias fantásticas por
parte de equilibristas, acrobatas e malabaristas, numa atuação para toda a família. Uma forma artística
de dar as boas-vindas a 2023, no concelho mais verde do Algarve.

Link
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Governo disponibiliza mais 100 milhões para apoiar o turismo
A Comissão Europeia aprovou um plano de 453 milhões de euros para a reestruturação
da SATA
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Ao fim de quase três anos, Macau põe fim às quarentenas
obrigatórias em hotel
A nova regra entra em vigor às 00h de sábado (16h de sexta-feira em Lisboa) e
contempla todos aqueles – infetados ou não – que cheguem de Hong Kong, de T aiwan e
do exterior

O Governo de Macau anunciou esta sexta-feira o fim da obrigatoriedade das quarentenas em hotéis à
chegada ao território, alterando uma medida implementada há quase três anos.

A nova regra entra em vigor às 00h de sábado (16h de sexta-feira em Lisboa) e contempla todos
aqueles – infetados ou não – que cheguem de Hong Kong, de Taiwan e do exterior, já que quem vinha
do interior da China não era obrigado a cumprir observação médica num hotel designado pelas
autoridades.

De acordo com um comunicado do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de
Coronavírus, quem chegar a Macau vai ter de cumprir agora cinco dias de quarentena no domicílio ou no
hotel onde escolheu hospedar-se.

Se à chegada ao território, uma pessoa apresentar um teste positivo à covid-19, o código de saúde
ficará vermelho, o que significa que não pode deslocar-se a outras residências, participar em refeições ou
reuniões e ir ao hospital por razões não essenciais.

Caso o teste seja negativo, o código estabelecido é o amarelo, estando vedada também a participação
em refeições ou aglomerações.

Ao longo destes cinco dias e para que o código de saúde fique verde, ou seja sem restrições de
movimento, terão de ser realizados diariamente testes à covid-19.

Até à 00h do 9.º dia depois da entrada em Macau, “está proibida” a entrada no interior da China.
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A nova regra surge na sequência de um alívio gradual das medidas de prevenção da covid-19, anunciado
na semana passada pelas autoridades e em vigor desde segunda-feira.

Macau, que seguia até agora a política chinesa zero covid, apostando em testagens em massa,
confinamentos de zonas de risco e quarentenas, registou desde o início da pandemia sete mortes e mais
de 3300 casos, incluindo assintomáticos. A partir de agora e tal como na China, as autoridades deixaram
de apresentar dados para os casos assintomáticos.

“Atualmente a transmissibilidade é alta e é fácil de se recuperar após a infeção. Em Macau, a taxa de
vacinação é superior a 90%, pelo que há condições para o ajustamento das medidas de prevenção e
controlo da epidemia”, anunciou a secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Elsie Ao Ieong, numa
conferência de imprensa, na semana passada.

A responsável estimou que, nesta nova fase de convivência com o vírus, “a população infetada possa
chegar a ser entre 50% a 80%”.

O Governo começou também a distribuir gratuitamente kits antipandémicos à população, que incluem,
entre outros, antipiréticos, testes rápidos de antigénio e máscaras KN95.

15/71



TNEWS

15/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 1190

REACH: -1

Web Summit gerou mais de 5 milhões de euros em receitas para
a hotelaria da AML - TNEWS
TNEWS Hotelaria

Em 2019, a Web Summit recebeu 70 469 participantes, de 163 nacionalidades; 2150 start-ups; e 1221
investidores. Este ano, a feira – que decorreu entre 1 e 4 de novembro – recebeu mais participantes do
que no ano pré-pandemia, um total de 71 033, de 160 nacionalidades; e participaram 2296 start-ups e
1081 investidores.

Cristina Siza Vieira, recordou que em 2020 a Web Summit funcionou em regime remoto, devido à
pandemia. Em 2021, “voltou a meio-gás”, com 42 751 participantes de 128 países, “muito pouca
participação face ao que era esperado”, acrescentou.

Na Área Metropolitana de Lisboa (onde está incluída a cidade de Lisboa), 93% dos inquiridos pela AHP
registaram uma taxa de ocupação superior a 80% e, apenas 3% tiveram uma taxa de ocupação inferior
a 70%.

Na cidade de Lisboa, “tivemos claramente a hotelaria cheia neste período da Web Summit”, avançou a
vice-presidente. 82% dos participantes no inquérito registaram uma taxa de ocupação superior a 90%.
Apenas 1% tiveram taxas de ocupação inferiores a 70%, de acordo com os dados da AHP.

Comparativamente a 2019, na cidade de Lisboa, 31% dos inquiridos disseram que a taxa de ocupação
este ano foi “igual” ou “melhor”, 18% responderam que foi “muito melhor” e apenas 10% afirmaram que
foi pior do que em 2019.

16/71



Em toda a Área Metropolitana de Lisboa, 30% dos inquiridos disseram que a taxa de ocupação foi “igual”
a 2019, 35% afirmaram que foi “melhor”, 16% “muito melhor” e apenas 10% responderam que foi
“pior” do que em 2019.

Destaca-se que 82% dos inquiridos em Lisboa e 77% na AML tiveram uma taxa, nestas datas, de 91% a
100% de ocupação.

“Em relação ao preço médio, aqui de facto deu-se um salto muito grande [face a 2019]”, constatou
Cristina Siza Vieira. Em 2019, 155€ era o preço médio por quarto durante a Web Summit. Este ano o
preço aumentou 55€, para 210€ por quarto. Na Área Metropolitana de Lisboa, o preço médio também
subiu 51€, de 142€ em 2019 para 193€ em 2022.

Na cidade de Lisboa, 43% dos inquiridos disseram que o preço médio por quarto foi “melhor” do que em
2019 e 42% afirmaram que foi “muito melhor”. Em toda a Área Metropolitana de Lisboa, 47% dos
inquiridos também disseram que o preço em 2022 foi “melhor” e 41% “muito melhor”.

Inquiridos sobre quais foram os três principais mercados que receberam durante a Web Summit, 52%
dos estabelecimentos turísticos escolheram os EUA como um dos três principais mercados, 51%
escolheram o Reino Unido e 43% o mercado francês.

Em 2019, 61% dos inquiridos tinham escolhido o Reino Unido, 44% o mercado espanhol e 43% os EUA
como os três principais mercados.

Houve um crescimento, este ano, da presença do mercado norte-americano, visto que mais de metade
dos inquiridos escolheu este mercado como um dos três principais. “Achamos também interessante que
a Espanha já não esteja no TOP 3 dos principais mercados emissores”, referiu a vice-presidente. A
Alemanha também “perdeu algum peso relativo este ano”, assim como o Brasil e a Itália – que
desapareceu da tabela por completo. Pelo contrário, o Canadá e os Países Baixos destacaram-se em
2022.

93% dos inquiridos pela AHP, na cidade de Lisboa, disseram que tiveram reservas de participantes da
Web Summit nestas datas. Na AML, 86% dos inquiridos também disseram que “sim”.

O principal canal de reservas, este ano, foi a Booking.com, com 67% dos participantes a reservar
através desta OTA. 14% reservaram através do website próprio 8% na Expedia, 6% noutros canais
online e 5% no DMC próprio da Web Summit

“Esta situação para nós tem bastante significado. Se consultarem o último inquérito da AHP,
relativamente a qual foi o principal canal de reservas, as OTA’S (Booking e Expedia) cresceram. Ainda não
é possível fazer uma leitura, mas a Booking ganhou terreno e tornou-se no principal canal de reservas
neste evento”, afirmou a vice-presidente da AHP.

“As reservas no website próprio têm uma performance relativamente modesta neste evento, era algo
que nós gostaríamos muito que crescesse, tanto neste evento como no geral”, acrescentou, defendendo
que “quanto menos intermediação, melhor”.

A estimativa de receitas provenientes da Web Summit este ano é de 4 733 883€. Este valor foi objetivo
através da multiplicação do preço médio por quarto (210€) com a taxa média de ocupação (90%) e
com o número de quartos de quartos (25047). A estimativa de receitas em toda a AML é de 5 573
222€. Cristina Siza Vieira sublinha que, “se incluíssemos os quartos de alojamento local coletivo, com
mais de 10 quartos, estas receitas chegariam aproximadamente aos 7 milhões”.

120 estabelecimentos hoteleiros responderam a este inquérito, dos quais 84.2% pertencem à cidade de
lisboa e 18.8% à AML. O inquérito foi realizado entre 7 e 21 de novembro pelo Gabinete de Estudos e
Estatística da AHP, junto dos empreendimentos turísticos associados, não associados e aderentes ao
Hotel Monitor.
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JORNAL ECONÓMICO

16/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • MUNDO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 6

AVE: € 460

REACH: 10000

Hotelaria. Passagem de ano com taxa e ocupação de 82%
A hotelaria deverá atingir uma taxa de ocupação de 82% na passagem de ano, com a
Madeira, Açores, Lisboa e Alentejo a registarem uma maior procura, segundo a
Associação da Hotelaria de Portugal
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NOTÍCIAS AO MINUTO

15/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 4978

REACH: 560000

Hotelaria prevê fechar ano com aumento de 27% nos proveitos
face a 2019
A vice-presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP) disse hoje
esperar que o setor feche o ano em linha com o crescimento de cerca de 27% nos
proveitos face a 2019, registado em outubro.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados na quarta-feira, em outubro, "os
proveitos totais cresceram 48,2% [em termos homólogos], tendo atingido 497,7 milhões de euros", e
os "proveitos de aposento aumentaram 50,1%, com um valor de 370,6 milhões de euros".

"Comparando com outubro de 2019, registaram-se aumentos de 27,2% nos proveitos totais e 27,8%
nos relativos a aposento", acrescentou o INE.

Questionada sobre as expectativas de ultrapassar aquele valor no fecho do ano, durante a apresentação
de inquéritos sobre o impacto da Web Summit na hotelaria e sobre as expectativas para o Natal e
passagem de ano, Cristina Siza Vieira disse esperar que o valor fique "em linha" com o registado em
outubro.

"Não vamos ultrapassá-los, seguramente, mas podemos andar em linha com esse crescimento", disse a
responsável, lembrando que o mau tempo dos últimos dias levou a cancelamentos.

A vice-presidente executiva da AHP disse que a expectativa "ainda" é de que 2023 seja "um bom ano"
para a hotelaria, apesar de "sinais contraditórios", no que diz respeito ao contexto macroeconómico.

"Para 2023, consideraria que o maior risco é geopolítico e daí há o risco macroeconómico", vincou.

19/71



JORNAL ECONÓMICO

16/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 4

PROGRAMA • SUPLEMENTO -

EMPRESAS MAIS SUSTENTÁVEIS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • MARIANA BANDEIRA

FAV: 4

AVE: € 7600

REACH: 10000

Empresas mantêm investimentos na sustentabilidade
Grupo SAT A fez este ano o seu primeiro voo com combustível mais amigo do ambiente.
T abaqueira investiu 7 milhões em energia solar. GoParity teve recorde de financiamento
de impacto
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EXPRESSO

16/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 38

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • PAULO BRILHANTE

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

"Menos turistas e mais receita não é utopia, mas um desígnio"
O fundador e presidente do grupo Vila Galé, distinguido esta semana com o Prémio
Carreira 2022, aponta os caminhos para o turismo em Portugal
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JORNAL ECONÓMICO

16/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 32

PROGRAMA • IMOBILIÁRIO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

FAV: 4

AVE: € 5030

REACH: 10000

SPX negoceia compra do Palmares Ocean Living & Golf à Kronos
A gestora de ativos brasileira está com a portuguesa Green Jacket Partners a negociar a
compra do empreendimento de luxo Palmares Ocean Living & Golf, em Lagos, à Kronos. A
espanhola Kronos, por sua vez, prepara-se para, numa parceria com Davidson Kempner
(DK), fazer o desenvolvimento turístico dos ativos da ECS
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PÚBLICO

15/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34600

Lisboa no top 20 mundial da Booking para as festas
Lisboa em alta no índice da plataforma de alojamentos turísticos. O  Porto ocupa a 47.ª
posição entre os destinos mais procurados.

A cidade de Lisboa ocupa o 20.º lugar no índice das cidades mais procuradas pelos viajantes
internacionais para a época das festas, segundo as previsões da plataforma de alojamento Booking.

Eguzkiñe Añón, gerente de relações públicas da plataforma para Espanha, disse à Lusa que, segundo as
previsões de ocupação para este Natal e Ano Novo, Lisboa subirá duas posições, em relação a 2021,
quando ocupou o 22.º lugar na lista.

De acordo com pesquisas realizadas na Booking para o período de 23 de Dezembro a 1 de Janeiro,
"segue-se o Porto, que ocupa o 47.º lugar entre as cidades mais procuradas".

Em relação a outros destinos portugueses muito procurados para este período, a Madeira está
representada pelo Funchal (192.ª posição) e o Algarve por Albufeira (396.ª posição) na mesma lista de
preferências da plataforma que serve de intermediária entre hóspedes e alojamentos.

"Espanhóis, franceses, suíços, ingleses e dinamarqueses são os que mais procuram Portugal como
destino", adianta a plataforma.

Contactada pela Lusa, a plataforma Airbnb remeteu dados actualizados sobre a época festiva para a
próxima semana.

Entretanto, Samuel Pimenta, assessor de imprensa do serviço online que põe em contacto visitantes e
anfitriões, enviou à Lusa a contabilidade respectiva ao ano de 2021, altura em que "os anfitriões em
Portugal ganharam 13 milhões de euros".

Já é possível adiantar também que, no terceiro trimestre de 2022 (Julho a Setembro), "os anfitriões
ganharam globalmente mais de 16,8 mil milhões de dólares" (15,8 mil milhões de euros) e "metade" dos
anúncios recebeu a "primeira reserva no prazo de três dias".
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Em termos globais, o Natal e Ano Novo em Portugal deverá ser muito positivo para a hotelaria e o
turismo, esperando-se números “superiores a 2019”, como referiram ao PÚBLICO responsáveis de
entidades turísticas. Após dois anos sem grandes celebrações: já existem hotéis esgotados para as
festas um pouco por todo o país e as reservas trazem expectativas optimistas.
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JORNAL DE NEGÓCIOS

16/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 21

PROGRAMA • EMPRESAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

AUTOR • ANA PETRONILHO

FAV: 3

AVE: € 4800

REACH: 3700

Hotéis contra uso da receita da taxa turística em habitação em
Lisboa
Câmara de Lisboa admitiu o recurso às receitas da taxa turística – que este ano deverão
ascender a 32 milhões – para investir em habitação
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CORREIO DE LAGOS

15/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 410

REACH: -1

Intempéries: AHRESP solicitou reuniões às autarquias atingidas
- A sucessão de intempéries afecta dramaticamente muitos estabelecimentos de
restauração, similares e alojamento turístico; - A dimensão dos danos causados obriga à
disponibilização de soluções urgentes; - AHRESP já solicitou reuniões com carácter de
urgência junto das autarquias mais afectadas.

- A sucessão de intempéries afecta dramaticamente muitos estabelecimentos de restauração, similares e
alojamento turístico;

- A dimensão dos danos causados obriga à disponibilização de soluções urgentes;

- AHRESP já solicitou reuniões com carácter de urgência junto das autarquias mais afectadas.

As adversas condições climatéricas que assolaram em grande escala vários municípios provocaram
graves danos em empresas de restauração, similares e alojamento turístico, impossibilitando em muitos
casos o normal funcionamento dos estabelecimentos.

Neste sentido, a AHRESP já solicitou reuniões com carácter de urgência junto das autarquias mais
afectadas, com o objectivo de avaliar a dimensão dos danos causados e, acima de tudo, identificar os
mecanismos mais eficientes para a substituição de equipamentos e consequente reabertura dos espaços.

Pela necessidade de identificar com rigor os prejuízos decorrentes da deterioração de equipamentos,
instalações e matérias-primas, a AHRESP está a realizar um inquérito às empresas (aceda aqui) para a
recolha desta informação, a fim de a partilhar com as autarquias às quais foram solicitadas reuniões.

As tradicionais festas natalícias e de passagem de ano, muito importantes para a tesouraria das nossas
empresas, após dois anos de restrições por culpa da COVID-19, voltam a ser prejudicadas por força das
intempéries, com prejuízos avultados devido ao seu encerramento forçado.
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Perante este contexto, a AHRESP não pode deixar de sublinhar o grande sacrifício que as nossas
empresas têm vindo a atravessar, mas também todo o empenho e resiliência com que sempre
ultrapassam as adversidades, apelando por isso à urgência na disponibilização das melhores soluções
para se fazer face a esta situação.
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SAPO

16/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 0

AVE: € 0

REACH: 34000

Greve na CP nos dias antes e depois do Natal
Quadra natalícia com constrangimentos na circulação de comboios motivados pela
paralisação dos trabalhadores.

A greve foi convocada por oito sindicatos que representam os trabalhadores e apenas foram fixados
serviços mínimos para 25% das viagens programadas nos dias 23, 25 e 26 de dezembro e ainda 1 de
janeiro de 2023.

Nos dias 23 e 26 de dezembro a greve será de 24 horas, com efeitos na véspera e no dia seguinte.

Segundo o jornal ECO, a CP esteve reunida, esta quinta-feira, na Direção-Geral do Emprego e das
Relações de Trabalho (DGERT), mas a lista de comboios abrangidos nos serviços mínimos só será
divulgada nos próximos dias. A ata da reunião já está publicada na página da Direção-Geral do Emprego
e das Relações de Trabalho.

Os trabalhadores da CP reivindicam a “atribuição de um prémio financeiro anual que compense a perda
do poder de compra” ao longo de 2022, a “atualização do subsídio de alimentação”, o “fim da
discriminação entre trabalhadores” e “entre sindicatos” e o “cumprimento do Acordo de Empresa em
vigor”.

De acordo com a publicação, foi ainda convocada uma greve às horas extraordinárias entre os dias 23
de dezembro e 2 de janeiro de 2023 para as empresas do grupo Infraestruturas de Portugal.
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EXPRESSO

16/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 6

PROGRAMA • CADERNO DE

ECONOMIA

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • ANABELA CAMPOS

FAV: 4

AVE: € 8023

REACH: 58000

Crescem os jatos em Portugal
Saída dos voos particulares do aeroporto de Lisboa é hipótese para libertar espaço
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EXPRESSO

16/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 20

PROGRAMA • PRIMEIRO CADERNO

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • SEMANAL

AUTOR • VERA LÚCIA ARREIGOSO

FAV: 3

AVE: € 8023

REACH: 58000

Torres de descontrolo
Investigação aeronáutica deteta controladores em presença fictícia, com regras
aleatórias ou a verem televisão
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SUL INFORMAÇÃO

15/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 4

AVE: € 690

REACH: -1

Vai ser lançada "Rota Literária do Algarve"
Rota foi desenvolvida pela Universidade do Algarve, com a coordenação das professoras
Rita Baleiro e Sílvia Quinteiro

A “Rota Literária do Algarve” vai ser lançada pela Direção Regional de Cultura este sábado, 17 de
Dezembro, às 15h00, no Salão Nobre da Câmara de São Brás de Alportel.

Esta rota, desenvolvida pela Universidade do Algarve, com a coordenação das professoras Rita Baleiro e
Sílvia Quinteiro, «pretende oferecer um olhar diferenciado sobre a região, já que a grande maioria destes
itinerários sugere localidades do interior algarvio, bem como combater a sazonalidade do turismo na
região, ao mesmo tempo que promove a literatura portuguesa», diz a Direção Regional de Cultura do
Algarve.

Tendo como ponto de partida textos literários de autores algarvios e de outros que referiram o Algarve
nas suas obras, foi estabelecida uma relação entre estas referências e o espaço físico que gerou lugares
literários, posteriormente organizados e interligados através de narrativas que estabelecem a coerência
entre pontos de paragem.

«Estes passeios têm ainda o potencial em contexto escolar, na ocupação dos mais idosos, na formação
de guias locais e na promoção dos autores algarvios junto de um público internacional, no âmbito do
Turismo Literário», acrescenta.

«A cada itinerário corresponde uma brochura e um percurso sinalizado no terreno, para que o visitante o
possa realizar autonomamente. As brochuras oferecem uma narrativa que resulta do encontro dos
textos literários com as biografias dos escritores e o território, e é complementada com informação
sobre história, demografia, gastronomia, lendas e tradições de cada um destes lugares», diz.

Os itinerários literários estarão disponíveis gratuitamente, através de um website, em quatro línguas:
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português, inglês, francês e espanhol.
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JORNAL I

16/12/2022

TIPO • EPAPER

ALCANCE • NACIONAL

PÁGINA • 18

PROGRAMA • ZOOM

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 7100

REACH: 14000

Albufeira promete uma Quadra Natalícia com muita magia e uma
entrada em 2023 inesquecível
Este Natal, a magia, o sonho e a solidariedade são os protagonistas do Albufeira Natal
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ALGARVE VIVO

15/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PROGRAMA • SOCIEDADE

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • BIMESTRAL

FAV: 5

AVE: € 0

REACH: -1

Carvoeiro promove festa no fim de ano
A Praia do Carvoeiro quer festejar o fim de ano ao mais alto nível e, em preparação, está
uma grande noite para receber 2023. Música e fogo de artifício são os pratos principais
desta noite, no Largo da Praia, que pretende colocar a vila no roteiro das noites de
réveillon no Algarve.

A música começa a partir das 22h00, com um concerto da 5 Ex Band, que promete animar o serão. À
meia-noite, terá lugar o habitual espetáculo de pirotécnico, que terá a duração de dez minutos, e irá dar
as boas-vindas ao novo ano. Mas a festa continua e, logo de seguida, sobe ao palco o DJ Alexandre
Ramos que irá colocar toda a gente a dançar até às 2h00.

A organização está a cargo da União das Freguesias de Lagoa e Carvoeiro e Joaquim João, presidente da
entidade, lamentou, ao Lagoa Informa, o facto de poucos estabelecimentos da vila estarem abertos
nessa noite. “Os dois únicos restaurantes do Largo que irão abrir, já estão esgotados para a noite de fim
de ano. Queremos que esta seja uma festa que atraia mais pessoas à vila, mas sem a colaboração dos
empresários será difícil”, afirma o autarca. Ainda assim, garante a aposta numa noite “animada e com
bons espetáculos musicais e pirotécnicos”.

Link
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PUBLITURIS

15/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • NACIONAL

PROGRAMA • ÚLTIMAS

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • QUINZENAL

FAV: 5

AVE: € 3985

REACH: 1100

Turismo do Algarve lança campanha que convida turistas a
fugirem ao inverno rigoroso na região
Sob o mote “Algarve: a different kind of energy. T he only you should spend”, a nova
campanha vai estar em vigor nas redes sociais este mês de dezembro, dirigindo-se a
mercados como o Reino Unido, Países Baixos, Alemanha e Espanha.

 

O Turismo do Algarve e o NERA – Associac¸a~o Empresarial da Região do Algarve lançaram uma nova
campanha promocional que “pretende atrair turistas internacionais para a região durante a época baixa,
incentivando-os a tirar partido do clima ameno e da diversidade de atividades ao ar livre que o destino
oferece”.

A nova campanha, sob o mote “Algarve: a different kind of energy. The only you should spend”, “foi
pensada para dar resposta ao atual problema da crise energética que se vive um pouco por toda a
Europa, com particular expressão nos países do centro e do norte, onde o inverno é mais rigoroso e
onde há uma maior dependência de energia para aquecimento”, indica o Turismo do Algarve em
comunicado.

Esta campanha promocional, acrescenta o comunicado divulgado, pretende posicionar o Algarve como
“destino de eleição para todos aqueles que querem fugir do frio e do elevado custo energético que se
adivinha”.

A campanha vai estar em vigor nas redes sociais ao longo do mês de dezembro, dirigindo-se a mercados
internacionais como o Reino Unido, os Países Baixos, a Alemanha e Espanha, principalmente aos turistas
que podem trabalhar remotamente ou de realizar estadias de média e longa duração na região.
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“Queremos, com esta campanha, mostrar o Algarve como uma alternativa apelativa para quem quer
fugir ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura energética que se começa ja´ a sentir, um pouco por
toda a Europa. O sol e o clima ameno que o destino oferece ao longo do ano e a diversidade de
atividades ao ar livre que podem ser realizadas sa~o fortes argumentos para convencer todos aqueles
que querem apostar no seu bem-estar e conforto e passar um inverno tranquilo”, considera Joa~o
Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

Otimista em relação aos resultados da nova campanha mostra-se também Vítor Neto, presidente do
NERA, que considera que esta é também uma oportunidade para as empresas locais, já que “a chegada
de visitantes nesta época do ano é, certamente, benéfica para os negócios da região”.

(Link)
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TSF ONLINE

15/12/2022

TIPO • ONLINE

ALCANCE • REGIONAL

PAÍS • PORTUGAL

FREQUÊNCIA • DIÁRIO

FAV: 5

AVE: € 5760

REACH: 40244

Campanha promocional do Algarve inspira-se em Astérix e Obélix
A região é apresentada como boa para quem quer fugir ao frio e à subida dos preços da
energia.

Numa altura em que a Europa vive um inverno rigoroso, o Turismo do Algarve e Associação Empresarial
do Algarve (NERA) lançaram uma campanha promocional de vídeo que apresenta a região como uma
escolha apelativa para quem quer fugir ao frio e ao aumento da fatura energética nos seus países.

"Algarve: a different kind of energy. The only you should spend" é o mote desta iniciativa que foi beber
inspiração aos livros de Astérix e Obélix.

O vídeo começa por mostrar o mapa de toda a Europa com neve e termina na zona mais ocidental, um
reduto onde está bom tempo e as pessoas podem poupar mais na energia: o Algarve.

Identificando uma oportunidade-chave para a promoção da região, o Turismo do Algarve considera que
"a campanha pretende posicionar a região como destino de eleição para todos aqueles que querem fugir
do frio e do elevado custo energético que se adivinha". A iniciativa faz o desafio aos turistas para virem
para o Algarve passar férias ou trabalhar remotamente, usufruindo ao mesmo tempo do turismo de
natureza.

A campanha, que vai estar nas redes sociais e nos principais motores de busca é dirigida ao Reino Unido,
aos Países Baixos, à Alemanha e à Espanha.
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Nova campanha do Turismo do Algarve propõe que turistas
gastem a sua energia na região - TNEWS
TNEWS Destinos

“O sol, o clima ameno e as atividades ao ar livre que podem ser feitas no destino são os argumentos em
destaque, que convidam os turistas a vir gastar a sua energia na região, de uma forma mais
interessante”, descreve a entidade em comunicado.

“Algarve: a different kind of energy. The only you should spend” é o mote da nova campanha
promocional, que pretende atrair turistas internacionais para a região durante a época baixa,
incentivando-os a tirar partido do clima ameno e da diversidade de atividades ao ar livre que o destino
oferece.

Lançada pelo Turismo do Algarve, em parceria com o NERA (Associac¸a~o Empresarial da Região do
Algarve), esta ação “foi pensada para dar resposta ao atual problema da crise energética que se vive um
pouco por toda a Europa, com particular expressão nos países do centro e do norte, onde o inverno é
mais rigoroso e onde há uma maior dependência de energia para aquecimento. Identificando aqui uma
oportunidade-chave para a promoção da região, a campanha pretende posicionar o Algarve como
destino de eleição para todos aqueles que querem fugir do frio e do elevado custo energético que se
adivinha”.

A peça central desta ação de comunicação assenta num vídeo que dá destaque a produtos como a
Natureza, o Desporto e a Náutica e que convida as pessoas, neste inverno, a desligar as suas fontes
dispendiosas de energia, a reduzir os seus gastos de consumo, e a vir gastar a energia única que o
Algarve lhes proporciona. Caminhadas ao ar livre, partidas de golfe, birdwatching, passeios de bicicleta e
de barco, prática de surf e outros desportos aquáticos são apenas algumas das sugestões deixadas para
um consumo de energia mais apelativo.

A campanha digital está direcionada a mercados internacionais como o Reino Unido, os Países Baixos, a
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Alemanha e Espanha, e privilegia os visitantes que têm a possibilidade de trabalhar remotamente ou de
realizar estadias de média e longa duração.

“Queremos, com esta campanha, mostrar o Algarve como uma alternativa apelativa para quem quer
fugir ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura energética que se começa ja´ a sentir, um pouco por
toda a Europa. O sol e o clima ameno que o destino oferece ao longo do ano e a diversidade de
atividades ao ar livre que podem ser realizadas sa~o fortes argumentos para convencer todos aqueles
que querem apostar no seu bem-estar e conforto e passar um inverno tranquilo. Aqui, não só
recebemos os nossos visitantes com um abraço quente e acolhedor, como lhes proporcionamos formas
mais interessantes de gastarem a sua energia”, explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. “Para ale´m dos prec¸os apelativos da e´poca baixa e da poupanc¸a que se pode alcanc¸ar em
estadias mais prolongadas, visitar o Algarve nesta altura menos concorrida e´ tambe´m uma
oportunidade para conhecer a regia~o a um outro ritmo. Sendo este um perí odo mais tranquilo, os
turistas conseguem ter mais tempo e disponibilidade para viver e sentir a autenticidade do destino e para
experimentar tudo aquilo que torna o Algarve um lugar u´nico”, acrescenta.

Vítor Neto, presidente do NERA, acredita que esta é também uma oportunidade para as empresas locais:
“A chegada de visitantes nesta época do ano é, certamente, benéfica para os negócios da região, na
medida em que vem dinamizar e dar um alento adicional à nossa economia durante um período que, por
norma, é menos movimentado.”
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Turistas são convidados a vir gastar a sua energia no Algarve
Com o objectivo de atrair visitantes na época baixa, a nova campanha promocional
apresenta o Algarve como uma escolha apelativa para quem quer fugir ao inverno
rigoroso e ao aumento da fatura energética. O  sol, o clima ameno e as actividades ao ar
livre que podem ser feitas no destino são os argumentos em destaque, que convidam os
turistas a vir gastar a sua energia na região, de uma forma mais interessante.

Com o objectivo de atrair visitantes na época baixa, a nova campanha promocional apresenta o Algarve
como uma escolha apelativa para quem quer fugir ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura
energética. O sol, o clima ameno e as actividades ao ar livre que podem ser feitas no destino são os
argumentos em destaque, que convidam os turistas a vir gastar a sua energia na região, de uma forma
mais interessante.

“Algarve: a different kind of energy. The only you should spend.” Este é o mote da nova campanha
promocional, que pretende atrair turistas internacionais para a região durante a época baixa,
incentivando-os a tirar partido do clima ameno e da diversidade de actividades ao ar livre que o destino
oferece. Lançada pelo Turismo do Algarve, em parceria com o NERA (Associac¸a~o Empresarial da
Região do Algarve), esta acção foi pensada para dar resposta ao actual problema da crise energética que
se vive um pouco por toda a Europa, com particular expressão nos países do centro e do norte, onde o
inverno é mais rigoroso e onde há uma maior dependência de energia para aquecimento. Identificando
aqui uma oportunidade-chave para a promoção da região, a campanha pretende posicionar o Algarve
como destino de eleição para todos aqueles que querem fugir do frio e do elevado custo energético que
se adivinha. A peça central desta acção de comunicação assenta num vídeo que dá destaque a produtos
como a Natureza, o Desporto e a Náutica e que convida as pessoas, neste inverno, a desligar as suas
fontes dispendiosas de energia, a reduzir os seus gastos de consumo, e a vir gastar a energia única que
o Algarve lhes proporciona. Caminhadas ao ar livre, partidas de golfe, birdwatching, passeios de bicicleta
e de barco, prática de surf e outros desportos aquáticos são apenas algumas das sugestões deixadas
para um consumo de energia mais apelativo. Marcando presença nas principais redes sociais e motores
de pesquisa durante o mês de dezembro, esta campanha digital está direcionada a mercados
internacionais como o Reino Unido, os Países Baixos, a Alemanha e Espanha, e privilegia os visitantes que
têm a possibilidade de trabalhar remotamente ou de realizar estadias de média e longa duração.
“Queremos, com esta campanha, mostrar o Algarve como uma alternativa apelativa para quem quer
fugir ao inverno rigoroso e ao aumento da factura energética que se começa ja´ a sentir, um pouco por
toda a Europa. O sol e o clima ameno que o destino oferece ao longo do ano e a diversidade de
actividades ao ar livre que podem ser realizadas sa~o fortes argumentos para convencer todos aqueles
que querem apostar no seu bem-estar e conforto e passar um inverno tranquilo. Aqui, não só
recebemos os nossos visitantes com um abraço quente e acolhedor, como lhes proporcionamos formas
mais interessantes de gastarem a sua energia”, explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. “Para ale´m dos prec¸os apelativos da e´poca baixa e da poupanc¸a que se pode alcanc¸ar em
estadias mais prolongadas, visitar o Algarve nesta altura menos concorrida e´ tambe´m uma
oportunidade para conhecer a regia~o a um outro ritmo. Sendo este um perí odo mais tranquilo, os
turistas conseguem ter mais tempo e disponibilidade para viver e sentir a autenticidade do destino e para
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experimentar tudo aquilo que torna o Algarve um lugar u´nico”, acrescenta. Vítor Neto, presidente do
NERA, acredita que esta é também uma oportunidade para as empresas locais: “A chegada de visitantes
nesta época do ano é, certamente, benéfica para os negócios da região, na medida em que vem
dinamizar e dar um alento adicional à nossa economia durante um período que, por norma, é menos
movimentado.” Ver o vídeo da campanha:

www.youtube.com/watch?v=NYbycv4z63c

Sobre a ATA: A Associação Turismo do Algarve (ATA) é uma associação sem fins lucrativos que tem
como objectivos desenvolver, promover e divulgar o Algarve como destino turístico junto dos mercados
externos. Tendo por base um trabalho conjunto e sincronizado realizado entre entidades públicas e
privadas para a definição de objectivos e de um plano de promoção comuns, a actividade da ATA
materializa-se no estudo, na organização e desenvolvimento de acções específicas junto de públicos
estratégicos.

Acompanhe a ATA em:

algarvepromotion.pt

visitalgarve.pt

visitgolfalgarve.com
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Turistas são convidados a vir gastar a sua energia no Algarve
Com o objetivo de atrair visitantes na época baixa, a nova campanha promocional
apresenta o Algarve como uma escolha apelativa para quem quer fugir ao inverno
rigoroso e ao aumento da fatura energética.O  sol, o clima ameno e as atividades ao ar
livre que podem ser feitas no destino são os argumentos em destaque, que convidam os
turistas a vir gastar a sua energia na região, de uma forma mais interessante.

“Algarve: a different kind of energy. The only you should spend.” Este é o mote da nova campanha
promocional, que pretende atrair turistas internacionais para a região durante a época baixa,
incentivando-os a tirar partido do clima ameno e da diversidade de atividades ao ar livre que o destino
oferece.Lançada pelo Turismo do Algarve, em parceria com o NERA (Associação Empresarial da Região
do Algarve), esta ação foi pensada para dar resposta ao atual problema da crise energética que se vive
um pouco por toda a Europa, com particular expressão nos países do centro e do norte, onde o inverno
é mais rigoroso e onde há uma maior dependência de energia para aquecimento. Identificando aqui uma
oportunidade-chave para a promoção da região, a campanha pretende posicionar o Algarve como
destino de eleição para todos aqueles que querem fugir do frio e do elevado custo energético que se
adivinha.A peça central desta ação de comunicação assenta num vídeo que dá destaque a produtos
como a Natureza, o Desporto e a Náutica e que convida as pessoas, neste inverno, a desligar as suas
fontes dispendiosas de energia, a reduzir os seus gastos de consumo, e a vir gastar a energia única que
o Algarve lhes proporciona. Caminhadas ao ar livre, partidas de golfe, birdwatching, passeios de bicicleta
e de barco, prática de surf e outros desportos aquáticos são apenas algumas das sugestões deixadas
para um consumo de energia mais apelativo.Marcando presença nas principais redes sociais e motores
de pesquisa durante o mês de dezembro, esta campanha digital está direcionada a mercados
internacionais como o Reino Unido, os Países Baixos, a Alemanha e Espanha, e privilegia os visitantes que
têm a possibilidade de trabalhar remotamente ou de realizar estadias de média e longa
duração.“Queremos, com esta campanha, mostrar o Algarve como uma alternativa apelativa para quem
quer fugir ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura energética que se começa já a sentir, um pouco
por toda a Europa. O sol e o clima ameno que o destino oferece ao longo do ano e a diversidade de
atividades ao ar livre que podem ser realizadas são fortes argumentos para convencer todos aqueles que
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querem apostar no seu bem-estar e conforto e passar um inverno tranquilo. Aqui, não só recebemos os
nossos visitantes com um abraço quente e acolhedor, como lhes proporcionamos formas mais
interessantes de gastarem a sua energia“, explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
“Para além dos preços apelativos da época baixa e da poupança que se pode alcançar em estadias mais
prolongadas, visitar o Algarve nesta altura menos concorrida é também uma oportunidade para conhecer
a região a um outro ritmo. Sendo este um período mais tranquilo, os turistas conseguem ter mais tempo
e disponibilidade para viver e sentir a autenticidade do destino e para experimentar tudo aquilo que torna
o Algarve um lugar único“, acrescenta.Vítor Neto, presidente do NERA, acredita que esta é também uma
oportunidade para as empresas locais: “A chegada de visitantes nesta época do ano é, certamente,
benéfica para os negócios da região, na medida em que vem dinamizar e dar um alento adicional à nossa
economia durante um período que, por norma, é menos movimentado.“

Ver o vídeo da campanha:

www.youtube.com/watch?v=NYbycv4z63c
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Turistas são convidados a vir gastar a sua energia no Algarve
“Algarve: a different kind of energy. T he only you should spend.” Este é o mote da nova
campanha promocional, que pretende atrair turistas internacionais para a região durante
a época baixa, incentivando-os a tirar partido do clima ameno e da diversidade de
atividades ao ar livre que o destino oferece.

Lançada pelo Turismo do Algarve, em parceria com o NERA (Associac¸a~o Empresarial da Região do
Algarve), esta ação foi pensada para dar resposta ao atual problema da crise energética que se vive um
pouco por toda a Europa, com particular expressão nos países do centro e do norte, onde o inverno é
mais rigoroso e onde há uma maior dependência de energia para aquecimento. Identificando aqui uma
oportunidade-chave para a promoção da região, a campanha pretende posicionar o Algarve como
destino de eleição para todos aqueles que querem fugir do frio e do elevado custo energético que se
adivinha.

A peça central desta ação de comunicação assenta num vídeo que dá destaque a produtos como a
Natureza, o Desporto e a Náutica e que convida as pessoas, neste inverno, a desligar as suas fontes
dispendiosas de energia, a reduzir os seus gastos de consumo, e a vir gastar a energia única que o
Algarve lhes proporciona. Caminhadas ao ar livre, partidas de golfe, birdwatching, passeios de bicicleta e
de barco, prática de surf e outros desportos aquáticos são apenas algumas das sugestões deixadas para
um consumo de energia mais apelativo.

Marcando presença nas principais redes sociais e motores de pesquisa durante o mês de dezembro, esta
campanha digital está direcionada a mercados internacionais como o Reino Unido, os Países Baixos, a
Alemanha e Espanha, e privilegia os visitantes que têm a possibilidade de trabalhar remotamente ou de
realizar estadias de média e longa duração.

“Queremos, com esta campanha, mostrar o Algarve como uma alternativa apelativa para quem quer
fugir ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura energética que se começa ja´ a sentir, um pouco por
toda a Europa. O sol e o clima ameno que o destino oferece ao longo do ano e a diversidade de
atividades ao ar livre que podem ser realizadas sa~o fortes argumentos para convencer todos aqueles
que querem apostar no seu bem-estar e conforto e passar um inverno tranquilo. Aqui, não só
recebemos os nossos visitantes com um abraço quente e acolhedor, como lhes proporcionamos formas
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mais interessantes de gastarem a sua energia”, explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. “Para ale´m dos prec¸os apelativos da e´poca baixa e da poupanc¸a que se pode alcanc¸ar em
estadias mais prolongadas, visitar o Algarve nesta altura menos concorrida e´ tambe´m uma
oportunidade para conhecer a regia~o a um outro ritmo. Sendo este um perí odo mais tranquilo, os
turistas conseguem ter mais tempo e disponibilidade para viver e sentir a autenticidade do destino e para
experimentar tudo aquilo que torna o Algarve um lugar u´nico”, acrescenta.

Vítor Neto, presidente do NERA, acredita que esta é também uma oportunidade para as empresas locais:
“A chegada de visitantes nesta época do ano é, certamente, benéfica para os negócios da região, na
medida em que vem dinamizar e dar um alento adicional à nossa economia durante um período que, por
norma, é menos movimentado.”

Vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=NYbycv4z63c

Link
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Turismo do Algarve propõe aos turistas internacionais que
gastem a sua energia na região
“Algarve: a different kind of energy. T he only you should spend.” Este é o mote da nova
campanha promocional, que pretende atrair turistas internacionais para a região durante
a época baixa, incentivando-os a tirar partido do clima ameno e da diversidade de
atividades ao ar livre que o destino oferece.

Lançada pelo Turismo do Algarve, em parceria com o NERA (Associação Empresarial da Região do
Algarve), esta ação foi pensada para dar resposta ao atual problema da crise energética que se vive um
pouco por toda a Europa, com particular expressão nos países do centro e do norte, onde o inverno é
mais rigoroso e onde há uma maior dependência de energia para aquecimento. Identificando aqui uma
oportunidade-chave para a promoção da região, a campanha pretende posicionar o Algarve como
destino de eleição para todos aqueles que querem fugir do frio e do elevado custo energético que se
adivinha.

A peça central desta ação de comunicação assenta num vídeo que dá destaque a produtos como a
Natureza, o Desporto e a Náutica e que convida as pessoas, neste inverno, a desligar as suas fontes
dispendiosas de energia, a reduzir os seus gastos de consumo, e a vir gastar a energia única que o
Algarve lhes proporciona. Caminhadas ao ar livre, partidas de golfe, birdwatching, passeios de bicicleta e
de barco, prática de surf e outros desportos aquáticos são apenas algumas das sugestões deixadas para
um consumo de energia mais apelativo.

Marcando presença nas principais redes sociais e motores de pesquisa durante o mês de dezembro, esta
campanha digital está direcionada a mercados internacionais como o Reino Unido, os Países Baixos, a
Alemanha e Espanha, e privilegia os visitantes que têm a possibilidade de trabalhar remotamente ou de
realizar estadias de média e longa duração.

“Queremos, com esta campanha, mostrar o Algarve como uma alternativa apelativa para quem quer
fugir ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura energética que se começa já a sentir, um pouco por
toda a Europa. O sol e o clima ameno que o destino oferece ao longo do ano e a diversidade de
atividades ao ar livre que podem ser realizadas são fortes argumentos para convencer todos aqueles que
querem apostar no seu bem-estar e conforto e passar um inverno tranquilo. Aqui, não só recebemos os
nossos visitantes com um abraço quente e acolhedor, como lhes proporcionamos formas mais
interessantes de gastarem a sua energia”, explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
“Para além dos preços apelativos da época baixa e da poupança que se pode alcançar em estadias mais
prolongadas, visitar o Algarve nesta altura menos concorrida é também uma oportunidade para conhecer
a região a um outro ritmo. Sendo este um período mais tranquilo, os turistas conseguem ter mais tempo
e disponibilidade para viver e sentir a autenticidade do destino e para experimentar tudo aquilo que torna
o Algarve um lugar único”, acrescenta.

Vítor Neto, presidente do NERA, acredita que esta é também uma oportunidade para as empresas locais:
“A chegada de visitantes nesta época do ano é, certamente, benéfica para os negócios da região, na
medida em que vem dinamizar e dar um alento adicional à nossa economia durante um período que, por
norma, é menos movimentado.”

Link
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Turismo do Algarve lança nova campanha promocional para atrair
turistas internacionais
“Algarve: a different kind of energy. T he only you should spend.” Este é o mote da nova
campanha promocional, que pretende atrair turistas internacionais para a região durante
a época baixa, incentivando-os a tirar partido do clima ameno e da diversidade de
atividades ao ar livre que o destino oferece.

“Algarve: a different kind of energy. The only you should spend.” Este é o mote da nova campanha
promocional, que pretende atrair turistas internacionais para a região durante a época baixa,
incentivando-os a tirar partido do clima ameno e da diversidade de atividades ao ar livre que o destino
oferece.

Lançada pelo Turismo do Algarve, em parceria com o NERA (Associac¸a~o Empresarial da Região do
Algarve), esta ação foi pensada para dar resposta ao atual problema da crise energética que se vive um
pouco por toda a Europa, com particular expressão nos países do centro e do norte, onde o inverno é
mais rigoroso e onde há uma maior dependência de energia para aquecimento. Identificando aqui uma
oportunidade-chave para a promoção da região, a campanha pretende posicionar o Algarve como
destino de eleição para todos aqueles que querem fugir do frio e do elevado custo energético que se
adivinha.

A peça central desta ação de comunicação assenta num vídeo que dá destaque a produtos como a
Natureza, o Desporto e a Náutica e que convida as pessoas, neste inverno, a desligar as suas fontes
dispendiosas de energia, a reduzir os seus gastos de consumo, e a vir gastar a energia única que o
Algarve lhes proporciona. Caminhadas ao ar livre, partidas de golfe, birdwatching, passeios de bicicleta e
de barco, prática de surf e outros desportos aquáticos são apenas algumas das sugestões deixadas para
um consumo de energia mais apelativo.

Marcando presença nas principais redes sociais e motores de pesquisa durante o mês de dezembro, esta
campanha digital está direcionada a mercados internacionais como o Reino Unido, os Países Baixos, a
Alemanha e Espanha, e privilegia os visitantes que têm a possibilidade de trabalhar remotamente ou de
realizar estadias de média e longa duração.

“Queremos, com esta campanha, mostrar o Algarve como uma alternativa apelativa para quem quer
fugir ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura energética que se começa ja´ a sentir, um pouco por
toda a Europa. O sol e o clima ameno que o destino oferece ao longo do ano e a diversidade de
atividades ao ar livre que podem ser realizadas sa~o fortes argumentos para convencer todos aqueles
que querem apostar no seu bem-estar e conforto e passar um inverno tranquilo. Aqui, não só
recebemos os nossos visitantes com um abraço quente e acolhedor, como lhes proporcionamos formas
mais interessantes de gastarem a sua energia”, explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve. “Para ale´m dos prec¸os apelativos da e´poca baixa e da poupanc¸a que se pode alcanc¸ar
em estadias mais prolongadas, visitar o Algarve nesta altura menos concorrida e´ tambe´m uma
oportunidade para conhecer a regia~o a um outro ritmo. Sendo este um perí odo mais tranquilo, os
turistas conseguem ter mais tempo e disponibilidade para viver e sentir a autenticidade do destino e para
experimentar tudo aquilo que torna o Algarve um lugar u´nico”, acrescenta.

Vítor Neto, presidente do NERA, acredita que esta é também uma oportunidade para as empresas
locais: “A chegada de visitantes nesta época do ano é, certamente, benéfica para os negócios da região,
na medida em que vem dinamizar e dar um alento adicional à nossa economia durante um período que,
por norma, é menos movimentado.”

(Vídeo)

(Link)
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Nova campanha promocional do Algarve quer atrair mais turistas
internacionais no inverno
O T urismo do Algarve acaba de lançar a campanha promocional “Algarve: a different kind
of energy. T he only you should spend”, com o objetivo de atrair mais visitantes
internacionais, na época baixa, para aquela região.

O Turismo do Algarve acaba de lançar a campanha promocional “Algarve: a different kind of
energy. The only you should spend”, com o objetivo de atrair mais visitantes internacionais, na
época baixa, para aquela região.

A campanha, que conta com a parceria do NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve, foi
pensada para dar resposta ao atual problema da crise energética que se vive um pouco por toda a
Europa, principalmente nos países do centro e do Norte, onde o inverno é mais rigoroso.

Identificando aqui uma oportunidade-chave para a promoção da região, a campanha pretende posicionar
o Algarve como destino de eleição para todos aqueles que querem fugir do frio e do elevado custo
energético que se adivinha.

A peça central desta ação de comunicação assenta num vídeo que dá destaque a produtos como a
Natureza, o Desporto e a Náutica e que convida as pessoas, neste inverno, a desligar as suas fontes
dispendiosas de energia, a reduzir os seus gastos de consumo, e a vir gastar a energia única que o
Algarve lhes proporciona. Caminhadas ao ar livre, partidas de golfe, birdwatching, passeios de bicicleta e
de barco, prática de surf e outros desportos aquáticos são apenas algumas das sugestões deixadas para
um consumo de energia mais apelativo.

A nova campanha promocional estará presente nas principais redes sociais e motores de pesquisa
durante o mês de dezembro e está direcionada a mercados internacionais como o Reino Unido, os
Países Baixos, a Alemanha e Espanha.
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João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve avança que esta campanha pretende mostrar que
aquela região é “uma alternativa apelativa para quem quer fugir ao inverno rigoroso e ao aumento fatura
energética que se começa já a sentir, um pouco por toda a Europa”, acrescentando que o clima ameno
que o destino oferece durante todo o ano e a diversidade de atividades ao ar livre “são fortes
argumentos para convencer todos aqueles que querem apostar no seu bem-estar e conforto”.

“Para além dos preços apelativos da época baixa e da poupança que se pode alcançar em estadias mais
prolongadas, visitar o Algarve nesta altura menos concorrida é também uma oportunidade para conhecer
a região a um outro ritmo”, remata o mesmo responsável.

Vítor Neto, presidente do NERA, acredita que esta é também uma oportunidade para as empresas locais:
“A chegada de visitantes nesta época do ano é, certamente, benéfica para os negócios da região, na
medida em que vem dinamizar e dar um alento adicional à nossa economia durante um período que, por
norma, é menos movimentado.”

(Link)
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Turistas estrangeiros desafiados a fazer férias no Algarve para
poupar na fatura energética
“Algarve: a different kind of energy. T he only you should spend” é o mote de uma nova
campanha

Desafiar aqueles que vivem em países mais frios a passar uma temporada no Algarve, de modo a  «fugir
ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura energética», é o objetivo de uma campanha lançada pelo
Turismo do Algarve, em parceria com o NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve.

As duas entidades criaram uma campanha para atrair visitantes na época baixa, onde, além dos habituais
argumentos do sol, do clima ameno e das atividades ao ar livre que podem ser feitas no destino, usa o
trunfo da poupança de energia.

A campanha “Algarve: a different kind of energy. The only you should spend” – numa tradução livre,
“Algarve: um tipo de energia diferente. A única que deve gastar” –  «foi pensada para dar resposta ao
atual problema da crise energética que se vive um pouco por toda a Europa, com particular expressão
nos países do centro e do norte, onde o inverno é mais rigoroso e onde há uma maior dependência de
energia para aquecimento», segundo o Turismo do Algarve.

«Identificando aqui uma oportunidade-chave para a promoção da região, a campanha pretende
posicionar o Algarve como destino de eleição para todos aqueles que querem fugir do frio e do elevado
custo energético que se adivinha», acrescenta.

A peça central desta ação de comunicação assenta num vídeo «que dá destaque a produtos como a
Natureza, o Desporto e a Náutica e que convida as pessoas, neste inverno, a desligar as suas fontes
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dispendiosas de energia, a reduzir os seus gastos de consumo, e a vir gastar a energia única que o
Algarve lhes proporciona».

Caminhadas ao ar livre, partidas de golfe, birdwatching, passeios de bicicleta e de barco, prática de surf e
outros desportos aquáticos «são algumas das sugestões deixadas para um consumo de energia mais
apelativo».

A campanha, que vai decorrer nas principais redes sociais e motores de pesquisa durante o mês de
Dezembro, está direcionada a mercados internacionais como o Reino Unido, os Países Baixos, a
Alemanha e Espanha, e privilegia os visitantes que têm a possibilidade de trabalhar remotamente ou de
realizar estadias de média e longa duração.

«Queremos, com esta campanha, mostrar o Algarve como uma alternativa apelativa para quem quer
fugir ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura energética que se começa ja´ a sentir, um pouco por
toda a Europa. O sol e o clima ameno que o destino oferece ao longo do ano e a diversidade de
atividades ao ar livre que podem ser realizadas sa~o fortes argumentos para convencer todos aqueles
que querem apostar no seu bem-estar e conforto e passar um inverno tranquilo. Aqui, não só
recebemos os nossos visitantes com um abraço quente e acolhedor, como lhes proporcionamos formas
mais interessantes de gastarem a sua energia», explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve.

«Para ale´m dos prec¸os apelativos da e´poca baixa e da poupanc¸a que se pode alcanc¸ar em
estadias mais prolongadas, visitar o Algarve nesta altura menos concorrida e´ tambe´m uma
oportunidade para conhecer a regia~o a um outro ritmo. Sendo este um perí odo mais tranquilo, os
turistas conseguem ter mais tempo e disponibilidade para viver e sentir a autenticidade do destino e para
experimentar tudo aquilo que torna o Algarve um lugar u´nico», acrescenta.

Vítor Neto, presidente do NERA, acredita que esta é também uma oportunidade para as empresas locais:
«A chegada de visitantes nesta época do ano é, certamente, benéfica para os negócios da região, na
medida em que vem dinamizar e dar um alento adicional à nossa economia durante um período que, por
norma, é menos movimentado».
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Turistas são convidados a vir gastar a sua energia na região
Com o objetivo de atrair visitantes na época baixa, a nova campanha promocional do
T urismo do Algarve apresenta a região como uma escolha apelativa para quem quer fugir
ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura energética.

Com o objetivo de atrair visitantes na época baixa, a nova campanha promocional do Turismo
do Algarve apresenta a região como uma escolha apelativa para quem quer fugir ao inverno
rigoroso e ao aumento da fatura energética.

O sol, o clima ameno e as atividades ao ar livre que podem ser feitas no destino são os argumentos em
destaque, que convidam os turistas a vir gastar a sua energia na região, de uma forma mais
interessante.

“Algarve: a different kind of energy. The only you should spend” é o mote da nova campanha
promocional, que pretende atrair turistas internacionais para a região durante a época baixa.

Lançada pelo Turismo do Algarve, em parceria com o NERA (Associação Empresarial da Região do
Algarve), a ação foi pensada “para dar resposta ao atual problema da crise energética que se vive um
pouco por toda a Europa, com particular expressão nos países do centro e do norte, onde o inverno é
mais rigoroso e onde há uma maior dependência de energia para aquecimento”. Identificando aqui uma
oportunidade-chave para a promoção da região, a campanha pretende “posicionar o Algarve como
destino de eleição para todos aqueles que querem fugir do frio e do elevado custo energético que se
adivinha”.

A peça central da ação de comunicação assenta num vídeo que dá destaque a produtos como a
Natureza, o Desporto e a Náutica e que convida as pessoas, neste inverno, a desligar as suas fontes
dispendiosas de energia, a reduzir os seus gastos de consumo, e a vir gastar a energia única que o
Algarve lhes proporciona.

Caminhadas ao ar livre, partidas de golfe, birdwatching, passeios de bicicleta e de barco, prática de surf e
outros desportos aquáticos são apenas algumas das sugestões deixadas para um consumo de energia
mais apelativo.

Marcando presença nas principais redes sociais e motores de pesquisa durante o mês de dezembro, esta
campanha digital está direcionada a mercados internacionais como o Reino Unido, os Países Baixos, a
Alemanha e Espanha, e privilegia os visitantes que têm a possibilidade de trabalhar remotamente ou de
realizar estadias de média e longa duração.

(Link)
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Descomunal assina campanha do Turismo do Algarve para atrair
turistas à região na época baixa (com vídeo) - Meios &
Publicidade
“Algarve: a different kind of energy. T he only you should spend” é o mote da nova
campanha institucional do T urismo do Algarve para atrair turistas estrangeiros durante a
época baixa.

“Algarve: a different kind of energy. The only you should spend” é o mote da nova campanha
institucional do Turismo do Algarve para atrair turistas estrangeiros durante a época baixa.

Lançada em parceria com o NERA – Associac¸a~o Empresarial da Região do Algarve -,a campanha
digital, assinada pela agência Descomunal e com produção da Bang Produções, vai estar presente nas 
principais redes sociais e motores de pesquisa, durante o mês de dezembro, sendo direcionada a
mercados internacionais como o Reino Unido, os Países Baixos, a Alemanha e Espanha.

Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do Algarve, refere, em comunicado, que a ação foi pensada
para dar resposta ao atual problema da crise energética que se vive, particularmente, nos países do
centro e do norte da Europa, onde o inverno é mais rigoroso e onde há uma maior dependência de
energia para aquecimento.

“Queremos, com esta campanha, mostrar o Algarve como uma alternativa apelativa para quem quer
fugir ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura energética que se começa ja´ a sentir, um pouco por
toda a Europa. O sol e o clima ameno que o destino oferece ao longo do ano e a diversidade de
atividades ao ar livre que podem ser realizadas sa~o fortes argumentos para convencer todos aqueles
que querem apostar no seu bem-estar e conforto e passar um inverno tranquilo. Aqui, não só
recebemos os nossos visitantes com um abraço quente e acolhedor, como lhes proporcionamos formas
mais interessantes de gastarem a sua energia”, salienta o responsável, que acrescenta: “Para ale´m dos
prec¸os apelativos da e´poca baixa e da poupanc¸a que se pode alcanc¸ar em estadias mais
prolongadas, visitar o Algarve nesta altura menos concorrida e´ tambe´m uma oportunidade para
conhecer a regia~o a um outro ritmo. Sendo este um perí odo mais tranquilo, os turistas conseguem
ter mais tempo e disponibilidade para viver e sentir a autenticidade do destino e para experimentar tudo
aquilo que torna o Algarve um lugar u´nico”.
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Vítor Neto, presidente do NERA, acredita que esta é também uma oportunidade para as empresas locais:
“A chegada de visitantes nesta época do ano é, certamente, benéfica para os negócios da região, na
medida em que vem dinamizar e dar um alento adicional à nossa economia durante um período que, por
norma, é menos movimentado.”

(Vídeo)
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Campanha do Turismo do Algarve promove atividades ao ar livre
na região
Para atrair visitantes na época baixa, a nova campanha promocional do T urismo do
Algarve apresenta a região a quem quer fugir ao aumento da fatura energética.

 

Para atrair visitantes na época baixa, a nova campanha
promocional do Turismo do Algarve apresenta a região a quem
quer fugir ao aumento da fatura energética.
Com o objetivo de atrair visitantes na época baixa, a nova campanha promocional apresenta o Algarve
como uma escolha apelativa para quem quer fugir ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura
energética.

O sol, o clima ameno e as atividades ao ar livre que podem ser feitas no destino.

são os argumentos em destaque, que convidam os turistas a vir gastar a sua energia na região, de uma
forma mais interessante.

«Algarve: a different kind of energy. The only you should spend». Este é o mote da nova campanha
promocional, que pretende atrair turistas internacionais para a região durante a época baixa,
incentivando-os a tirar partido do clima ameno e da diversidade de atividades ao ar livre que o destino
oferece.

Lançada pelo Turismo do Algarve, em parceria com o NERA – Associac¸a~o Empresarial da Região do
Algarve, esta ação foi pensada para dar resposta ao atual problema da crise energética que se vive um
pouco por toda a Europa, com particular expressão nos países do centro e do norte, onde o inverno é
mais rigoroso e onde há uma maior dependência de energia para aquecimento. Identificando aqui uma
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oportunidade-chave para a promoção da região, a campanha pretende posicionar o Algarve como
destino de eleição para todos aqueles que querem fugir do frio e do elevado custo energético que se
adivinha.

A peça central desta ação de comunicação assenta num vídeo que dá destaque a produtos como a
Natureza, o Desporto e a Náutica e que convida as pessoas, neste inverno, a desligar as suas fontes
dispendiosas de energia, a reduzir os seus gastos de consumo, e a vir gastar a energia única que o
Algarve lhes proporciona.

Caminhadas ao ar livre, partidas de golfe, birdwatching, passeios de bicicleta e de barco, prática de surf e
outros desportos aquáticos são apenas algumas das sugestões deixadas para um consumo de energia
mais apelativo.

Marcando presença nas principais redes sociais e motores de pesquisa durante o mês de dezembro, esta
campanha digital está direcionada a mercados internacionais como o Reino Unido, os Países Baixos, a
Alemanha e Espanha, e privilegia os visitantes que têm a possibilidade de trabalhar remotamente ou de
realizar estadias de média e longa duração.

«Queremos, com esta campanha, mostrar o Algarve como uma alternativa apelativa para quem quer
fugir ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura energética que se começa ja´ a sentir, um pouco por
toda a Europa. O sol e o clima ameno que o destino oferece ao longo do ano e a diversidade de
atividades ao ar livre que podem ser realizadas sa~o fortes argumentos para convencer todos aqueles
que querem apostar no seu bem-estar e conforto e passar um inverno tranquilo. Aqui, não só
recebemos os nossos visitantes com um abraço quente e acolhedor, como lhes proporcionamos formas
mais interessantes de gastarem a sua energia», explica Joa~o Fernandes, presidente do Turismo do
Algarve.

 

«Ale´m dos prec¸os apelativos da e´poca baixa e da poupanc¸a que se pode alcanc¸ar em estadias
mais prolongadas, visitar o Algarve nesta altura menos concorrida e´ tambe´m uma oportunidade para
conhecer a regia~o a um outro ritmo. Sendo este um perí odo mais tranquilo, os turistas conseguem
ter mais tempo e disponibilidade para viver e sentir a autenticidade do destino e para experimentar tudo
aquilo que torna o Algarve um lugar u´nico», acrescenta.
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Vítor Neto, presidente do NERA, acredita que esta é também uma oportunidade para as empresas locais:
«A chegada de visitantes nesta época do ano é, certamente, benéfica para os negócios da região, na
medida em que vem dinamizar e dar um alento adicional à nossa economia durante um período que, por
norma, é menos movimentado».

A Associação Turismo do Algarve (ATA) é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivos
desenvolver, promover e divulgar o Algarve como destino turístico junto dos mercados externos.

Tendo por base um trabalho conjunto e sincronizado realizado entre entidades públicas e privadas para a
definição de objetivos e de um plano de promoção comuns, a atividade da ATA materializa-se no estudo,
na organização e desenvolvimento de ações específicas junto de públicos estratégicos.

(Link)
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Algarve é a escolha para fugir ao inverno e à fatura energética
Turismo propõe aos turistas internacionais que gastem a sua energia no Algarve

(Vídeo)

Turismo propõe aos turistas internacionais que gastem a sua energia no Algarve

Com o objetivo de atrair visitantes na época baixa, a nova campanha promocional apresenta o Algarve
como uma escolha apelativa para quem quer fugir ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura
energética.

O sol, o clima ameno e as atividades ao ar livre que podem ser feitas no destino são os argumentos em
destaque, que convidam os turistas a vir gastar a sua energia na região, de uma forma mais
interessante.

“Algarve: a different kind of energy. The only you should spend.” Este é o mote da nova campanha
promocional, que pretende atrair turistas internacionais para a região durante a época baixa,
incentivando-os a tirar partido do clima ameno e da diversidade de atividades ao ar livre que o destino
oferece.

Lançada pelo Turismo do Algarve, em parceria com o NERA (Associação Empresarial da Região do
Algarve), esta ação foi pensada para dar resposta ao atual problema da crise energética que se vive um
pouco por toda a Europa, com particular expressão nos países do centro e do norte, onde o inverno é
mais rigoroso e onde há uma maior dependência de energia para aquecimento. Identificando aqui uma
oportunidade-chave para a promoção da região, a campanha pretende posicionar o Algarve como
destino de eleição para todos aqueles que querem fugir do frio e do elevado custo energético que se
adivinha.

A peça central desta ação de comunicação assenta num vídeo que dá destaque a produtos como a
Natureza, o Desporto e a Náutica e que convida as pessoas, neste inverno, a desligar as suas fontes
dispendiosas de energia, a reduzir os seus gastos de consumo, e a vir gastar a energia única que o
Algarve lhes proporciona. Caminhadas ao ar livre, partidas de golfe, birdwatching, passeios de bicicleta e
de barco, prática de surf e outros desportos aquáticos são apenas algumas das sugestões deixadas para
um consumo de energia mais apelativo.

Marcando presença nas principais redes sociais e motores de pesquisa durante o mês de dezembro, esta
campanha digital está direcionada a mercados internacionais como o Reino Unido, os Países Baixos, a
Alemanha e Espanha, e privilegia os visitantes que têm a possibilidade de trabalhar remotamente ou de
realizar estadias de média e longa duração.

“Queremos, com esta campanha, mostrar o Algarve como uma alternativa apelativa para quem quer
fugir ao inverno rigoroso e ao aumento da fatura energética que se começa já a sentir, um pouco por
toda a Europa. O sol e o clima ameno que o destino oferece ao longo do ano e a diversidade de
atividades ao ar livre que podem ser realizadas são fortes argumentos para convencer todos aqueles que
querem apostar no seu bem-estar e conforto e passar um inverno tranquilo. Aqui, não só recebemos os
nossos visitantes com um abraço quente e acolhedor, como lhes proporcionamos formas mais
interessantes de gastarem a sua energia”, explica João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.
“Para além dos preços apelativos da época baixa e da poupança que se pode alcançar em estadias mais
prolongadas, visitar o Algarve nesta altura menos concorrida é também uma oportunidade para conhecer
a região a um outro ritmo. Sendo este um período mais tranquilo, os turistas conseguem ter mais tempo
e disponibilidade para viver e sentir a autenticidade do destino e para experimentar tudo aquilo que torna
o Algarve um lugar único”, acrescenta.

Vítor Neto, presidente do NERA, acredita que esta é também uma oportunidade para as empresas locais:
“A chegada de visitantes nesta época do ano é, certamente, benéfica para os negócios da região, na
medida em que vem dinamizar e dar um alento adicional à nossa economia durante um período que, por
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norma, é menos movimentado.”

(Link)

71/71

https://regiao-sul.pt/economia/algarve-e-a-escolha-para-fugir-ao-inverno-e-a-fatura-energetica/607350

