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Fórum TSF: eleições no Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=78ec81ab-dbf7-4e60-90b8-

fa9916e05ff1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As eleições no Reino Unido em análise no Fórum TSF.
Declarações de António Costa, PM; Augusto Santos Silva, MNE.
Comentário de Leonídeo Paulo Ferreira, Ricardo Alexandre e Rosália Amorim, António Saraiva,
Elidérico Viegas.

Página 1



A2  
TSF

 	Duração: 00:05:11

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 83964583

 
13-12-2019 12:04

Boris Johnson vence eleições no Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1313c3bf-982e-4fd2-9d79-

304f4ddbd2c0&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Boris Johnson já deixou o Palácio de Buckingham, onde foi pedir autorização a Rainha para formar
governo depois de ter ganho as eleições com maioria absoluta.
Declarações de Leonídio Paulo Ferreira, Diário de Notícias; Augusto Santos Silva, MNE; António
Saraiva, CIP; Elidérico Viegas, Associação de Hotéis e Empreendimento Turísticos do Algarve.
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Coffee Break
Bárbara Reis

Uma coisa o deputado João Cotrim 

de Figueiredo está a fazer com 

sucesso: semana após semana, as 

suas ideias cam mais claras. No 

debate quinzenal de terça-feira, 

cámos a saber que o presidente 

da Iniciativa Liberal vê os fundos 

europeus como “esmolas”. 

Tendo em conta que Portugal 

recebeu da União Europeia 96 mil 

milhões de euros de fundos 

estruturais e de coesão entre 1989 e 

2013 — 43 mil milhões para 

desenvolvimento regional, 18 mil 

milhões para projectos sociais, 11 

mil milhões para desenvolvimento 

rural, 800 milhões para pescas e 

nove mil milhões para coesão — co 

baralhada sobre o signi cado da 

palavra “esmolas”. 

Para o deputado Cotrim não há 

dúvida: “Trinta anos depois de 

Portugal aderir à União Europeia, 

continuamos a ir a Bruxelas 

mendigar esmolas dos países ricos 

europeus.” Não contente, 

continuou: “O Governo não sabe 

viver sem o dinheiro dos outros 

europeus e todos nós conhecemos a 

frase: ‘O socialismo dura até 

terminar o dinheiro dos outros’.” 

Depois de consultar 25 anos de 

Portugal Europeu — A economia, a 

sociedade e os fundos estruturais, 

coordenado pelo economista 

Augusto Mateus (sim, foi secretário 

de Estado do socialista António 

Guterres), editado pela Fundação 

Francisco Manuel dos Santos (2013), 

a primeira coisa que salta à vista é 

que os últimos nove governos são 

todos, a nal, socialistas disfarçados, 

de Cavaco Silva a Pedro Passos 

Coelho, passando por Durão 

Barroso e Santana Lopes. Todos 

terríveis socialistas que só sabiam 

governar porque tinham fundos 

europeus. 

Não cabe aqui um retrato 

completo do investimento feito em 

Portugal com os fundos europeus. 

Só alguns exemplos: nos primeiros 

anos foram construídos e 

reabilitados 9452km de estradas e 

auto-estradas; 6546km de redes e 

condutas de distribuição de água, 

429 estações de tratamento de 

águas residuais e dez aterros 

sanitários; 2087 escolas; 132 

infra-estruturas culturais; 

renovados 2353km de via férrea e 

oito portos, “como o 

prolongamento do cais do terminal 

norte do porto de Aveiro”, a 

construção do terminal roll on/roll 

off Ford/VW no porto de Setúbal e 

as intervenções no metro do Porto; 

construídos nove hospitais, entre os 

quais os de Leiria, Matosinhos e 

Ponta Delgada, 22 centros de saúde, 

3071km de rede de distribuição de 

gás, 142 centros de convívio, 70 ATL, 

66 serviços de apoio domiciliário, 

67 centros comunitários, 31 centros 

de formação e reabilitação 

pro ssional, 26 centros de 

formação e reinserção 

sociopro ssional, 26 auditórios, 64 

bibliotecas, 57 museus e 72 centros 

culturais. 

Estas contas são a soma dos três 

quadros de fundos do período 

coberto pelo estudo de Augusto 

Mateus. No nanciamento das 

empresas vale a pena ir por partes: 

entre 1994-99 foram nanciadas 

8319 empresas e aprovados 5096 

projectos de investimento industrial 

(70% dos quais PME); entre 

2000-06, foram nanciadas 11.684 

empresas (76% PME) e a seguir, até 

2011, receberam ajudas directas ao 

investimento 4826 empresas e “776 

novas empresas cuja criação foi 

apoiada, com destaque para 

sectores intensivos em 

conhecimento e média-alta e alta 

tecnologia”, lê-se no livro. 

João Cotrim de Figueiredo 

conhece bem o mundo das 

empresas tecnológicas. Foi business 

angel e ainda hoje é accionista da 

Faber Ventures, um fundo de 

investimento e acelerador de 

startups fundado em 2012, do qual 

foi administrador não executivo 

durante 2,5 anos. 

Isto serve para dizer que Cotrim 

sabe que até no mundo das 

startups — que só na aparência são 

projectos de pura iniciativa privada 

— há muito dinheiro público, muito 

do qual é dinheiro comunitário. E 

sabe que sem Estado não há 

startups. E que o nanciamento 

público pode ser directo ou não, 

mas está sempre lá. 

A Faber Ventures ajuda a 

perceber como o ecossistema 

Summit? Não concordou que o 

Estado tivesse pago 1,3 milhões no 

primeiro ano, uma parte dos quais 

do seu orçamento do Turismo de 

Portugal? Acha que o Estado não 

devia pagar os 11 milhões/ano que 

paga agora e devia deixar a Web 

Summit ir para outra cidade? 

Quando em 2015 mostrou orgulho 

pelo trabalho feito (“foi um 

trabalho difícil, mas é um marco: 

mais do que as dormidas que pode 

trazer e a movimentação turística, 

a Web Summit posiciona Portugal 

enquanto centro de inovação, 

partilha de experiências e 

criatividade”) era teatro? 

Isso foi em 2015. Agora, ao 

anunciar que ia candidatar-se a 

deputado pela Iniciativa Liberal, o 

seu post no Facebook (where else?), 

explicava que “os portugueses só 

precisam que os deixem ser livres” 

e “que o Estado não lhes tolha os 

passos”. O Estado cobra impostos 

aos cidadãos mas depois, 

imagine-se, usa milhões desses 

impostos para ajudar startups a 

fazerem o seu caminho e paga à 

Web Summit para car em Lisboa e 

não ir para Berlim. 

Cotrim foi ao engano? 

Obrigaram-no a candidatar-se ao 

cargo de presidente do Turismo de 

Portugal? Talvez. Mas concorreu ao 

concurso público gerido pela 

Comissão de Recrutamento e 

Selecção para a Administração 

Pública (CReSAP). Não sabia que o 

turismo trabalha com fundos 

comunitários? Ou, sabendo, 

anunciou “vamos desenvolver o 

turismo de Portugal só com o nosso 

dinheiro”? Mas o dinheiro 

comunitário também “é nosso” e 

dos nossos impostos. 

As pessoas podem mudar de 

ideias, é claro. Há quatro anos, 

quando o PSD-CDS estava no poder, 

o dinheiro público e os fundos 

europeus podiam ser investidos 

para desenvolver o país. Agora que 

o PS está no poder, percebeu que 

passaram 30 anos da adesão à UE e 

está na altura de deixar de “ir a 

Bruxelas mendigar esmolas dos 

países ricos”. 

Fico sem perceber qual é a 

utilidade de usar o tempo nos 

debates parlamentares com frases 

que são um vazio e slogans 

neoliberais sem adesão à realidade. 

Se é para atrair eleitores jovens, não 

vai longe: eles sabem que até as 

empresas privadas da Alemanha 

recebem milhões de fundos 

europeus. 

Quantos dos 813 milhões de esmolas 
Cotrim ajudou a gerir?

DANIEL ROCHA

Jornalista. Escreve à sexta-feira 
breis@publico.pt

funciona: nunca se candidatou a 

fundos do Programa Operacional 

Competitividade e 

Internacionalização (Compete, 

entidade do Estado português que 

gere fundos europeus), mas 

recebeu investimento de cinco 

“entidades veículo” que são detidas 

por business angels que foram 

co- nanciados pelo Compete. A 

Faber Ventures não se candidatou 

ao Compete, mas entre 2012 e 2015 

o seu capital foi reforçado com 

cerca de 1,1 milhões de euros dos 

fundos europeus do Compete. Na 

visão do deputado Cotrim, 1,1 

milhões de “esmolas de Bruxelas”. 

Nos três anos em que foi 

presidente do Turismo de Portugal 

(2013 e 2016), Cotrim também 

trabalhou com esmolas europeias, 

mas em maior quantidade. Nos 

últimos 12 anos (dois quadros 

comunitários de apoio, QREN e 

PT2020), o turismo português 

recebeu 835 milhões de euros da 

União Europeia, isto apenas no 

incentivo às empresas. 

Cotrim era contra essas 

“esmolas” e achava os fundos 

indignos? É um liberal arrependido 

por ter acreditado no Estado e nos 

fundos europeus? Foi com pesar 

que ajudou a montar a candidatura 

de Lisboa a an triã da Web 
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Portugal acolhe 
marroquinos 

Portugal vai acolher os jo-
vens migrantes que desem-
barcaram numa praia no Al-
garve. O grupo de nacionali-
dade marroquina pernoitou 
em Vila Real de Santo António. 
Os jovens, com idades entre os 
16 e os 26 anos, fizeram viagem 
de cinco dias desde Marrocos. 
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Portugal acolhe oito marroquinos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=64843e0b-1de0-479d-a6fb-

a215a5109c3c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os oito jovens marroquinos que desembarcaram na Praia de Monte Gordo, no Algarve, vão passar a
noite em pensões de Lisboa. Amanhã vão estar com uma assistente social e vão também ser
interrogados pelo SEF.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal das Dez , 2019-12-13 10:23
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“O Turismo de 
qualidade e de compras 
será no futuro um dos 
pilares do crescimento 
económico português. 
É pois necessário que 
seja colocado na agenda 
política e económica”, 
referiu hoje Miguel 
Júdice, presidente do 
comité organizador 
da “Summit Shopping 
Tourism & Economy 
Lisboa 2019”.  

Nos primeiros seis meses de 
2019, o sector do turismo regis-
tou um crescimento em Portu-
gal, com base sobretudo no tu-
rismo de longa distância, apesar 
da conjuntura de abrandamento 
da economia a nível mundial, e 
em particular europeu. 

Foi neste contexto que se rea-
lizou no Pestana Palace Hotel, 
em Lisboa, mais um fórum que 
reuniu entidades públicas e pri-
vadas para discutir o futuro do 
sector. A aposta no Turismo, 
que representa hoje 8,2 do PIB 
nacional, é assumidamente uma 
prioridade para o Governo, 
como salientou Rita Marques, 
secretária de Estado do Turis-
mo, na abertura do evento.    

Embora Portugal já tenha 
entrado no “grand tour”, como 
referiu Cristina Siza Vieira, 
presidente da Associação de 
Hotelaria de Portugal e as con-
dições de base estejam criadas, 
é necessário ainda uma estraté-
gia de crescimento que evite os 
excessos e erros cometidos por 
outras cidades europeias, como 
Madrid e Barcelona, cujos au-
tarcas presentes alertaram para 
o risco. 

Autenticidade é a chave 
do sucesso

Não há segredos, a chave do 
sucesso está em nunca perder a 
autenticidade, o carácter único 
dos destinos. E muito importan-
te, não deixar que os habitantes 
da cidade se sintam estrangeiros 
na sua própria terra e que sofram 
um sentimento de perda. 

As previsões do Turismo de 
Portugal são de que 2019 en-
cerre ultrapassando a barrei-
ra dos 24 milhões de turistas 

– em 2018, segundo as con-
tas do INE, recebeu um total 
de 22,8 milhões de turistas, o 
que colocou o país no 17º lu-
gar no ranking dos países com 
maior número de turistas a ní-
vel mundial, de acordo com a 
OMT – Organização Mundial 
de Turismo.

O turismo em Portugal tem 
crescido mais de 10% ao ano 
desde 2014 e o seu peso na 
economia nacional passou 
de cerca de 4% do PIB antes 
da crise para mais de 8% em 
2018, o que representa um 
crescimento a um ritmo mui-
to superior ao do conjunto da 

economia. Em 2021, deverá 
chegar aos 9,3%, tendo em
conta a previsão do Banco de 
Portugal, podendo ultrapassar 
a fasquia dos 20 mil milhões 
de euros. Caso se confirme, 
significa que os gastos de tu-
ristas estrangeiros irão tripli-
car entre 2009 e 2021.

Portugal pode ultrapassar a barreira 
dos 24 milhões de turistas

Entidades públicas e privadas discutiram o futuro do setor do Turismo na “Summit Shopping Tourism & Economy 
Lisboa 2019”.

O turismo em Portugal 
cresce mais de 10% e 
representa mais de 8% 
do PIB
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Alcoutim to get new 
motorhome park 

By MICHAEL BRUXO 

michael.bruxo@algarveresident.com

PROJECT  ||  Alcoutim Coun-
cil has announced plans 
to build a new motorhome 
park in the town.

It is expected to be com-
pleted by April 30, 2021 
and represent a €150,000 
investment, with €105,000 
of the sum being covered by 
community funding.

The park will be located on 
Avenida José Maria Mendes 
Amaral on a 3,000sqm plot 
of land and will have a capac-
ity for 25 motorhomes. It will 
also boast a “support build-
ing, a service station and 
eight public parking spots”.

In a communiqué sent out 
to the press, the council says 
that the motorhome park 
will help “attract and wel-
come visitors” to the small 

town whilst also bolstering 
the local economy.

The bid for funding was 
made through the PADRE 
programme.

The announcement came 
just one week after the 
Algarve’s tourism board 
(RTA) launched a new 
campaign encouraging 
motorhomers to park up at 

sites (see story ‘Algarve 

urges motorhomers to park 
portu-

galresident.com) in a bid to 
bring an end to illegal camp-
ing and parking.

There are around 30 
sites in the Algarve where 
motorhomers can legally 
park, including campsites, 
motorhome parks and ser-
vice areas, all of which can 
be found online at www.
autocaravanalgarve.com
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Outrage over 
oyster farm

P14

Where’s the 
money going?

P6

Portugal sticks to ‘open investment’ guns as US Secretary of State jets in to Lisbon 
for rendezvous with Israeli PM || P4-5

Hongkongers 
eye up Portugal 

P26

Eastern Algarve struggles  
to cope with drought

MONEY TALKS
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Alcoutim to get 
motorhome park 

P13

Faro’s A&E crisis 
gets worse

P12

Dams in the eastern Algarve are at their lowest levels in years. 
The government is urging citizens and businesses to conserve water. P15

The Algarve’s favourite weekly read since 1989 THURSDAY, DECEMBER 12, 2019 Publisher: Bruce HawkerWeekly newspaper

www.portugalresident.com

VOL. 30 #50 | €1.50

P19-21

Your guide to Christmas 
events and festive 
dining in the Algarve

Carvoeiro gets 
ready to party!

P19

Picture: Odeleite dam
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Alojamento Local gera 
980 milhões de euros 
por ano no Algarve 
O primeiro estudo sobre o 
Alojamento Local (AL) no Al-
garve, um trabalho promo-
vido pela AHRESP – Asso-
ciação da Hotelaria, Restau-
ração e Similares, no âmbi-
to do seu programa QUALI-
TY – Valorização e Qualifica-
ção do AL, foi apresentado, 
na passada quinta-feira, 5 de 
dezembro, no Auditório Mu-
nicipal de Albufeira, aos em-
presários do sector. O estu-
do foi realizado pelo ISCTE 
- Instituto Universitário de 

Lisboa, entre julho de 2018 
e junho de 2019.  Existem 
32405 AL listados no Regis-
to Nacional de Alojamen-
to Local (RNAL), dos quais 
mais de 50 por cento estão 
concentrados nos concelhos 
de Albufeira (7361), Loulé 
(5033) e Portimão (4319). 
68,8 por cento dos alojamen-
tos têm taxas superiores a 50 
por cento. Este negócio ge-
rou um volume de negócios 
de 981,5 milhões de euros 
por ano (gastos diretos dos 

turistas), o que equivale a 19 
por cento do PIB da região, 
tendo o Estado arrecadado 
cerca de 160 milhões de eu-

ros. A atividade envolve cer-
ca de 20 mil empregos dire-
tos e 46 mil indiretos, num 
total de 66 mil empregos.
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NEGATIVO

POSITIVO

Três vítimas mortais 
em acidente na A22
Um grande acidente de via-
ção envolveu quatro viatu-
ras na Via do Infante (A22), 
junto ao nó de Boliqueime, 
na tarde de terça-feira, 3 
de dezembro. Dele resulta-
ram três vítimas mortais, 
dois feridos graves e cinco 
ligeiros, como confirmou 
ao «barlavento» fonte do 
Comando Distrital de Ope-
rações de Socorro (CDOS) 

de Faro. Segundo a mes-
ma fonte, as vítimas mor-
tais são duas mulheres, de 
60 e 35 anos, e um menino 
de cerca de 10 anos. Os dois 
feridos graves, uma criança 
de dois anos e um homem 
de 64, foram transporta-
dos para o hospital de Faro. 
A colisão entre as quatro 
viaturas causou ainda seis 
feridos ligeiros, quatro do 

sexo masculino – dois ho-
mens de 53 e 28 anos, um 
menino de anos anos e um 
bebé de nove meses – e ain-
da uma mulher de 25 anos, 
que foram também trans-
portados para a unidade de 
Faro do Centro Hospitalar 
e Universitário do Algar-
ve (CHUA). O acidente, que 
ocorreu às 15h43, obrigou 
ao corte da autoestrada 

junto ao nó de Boliqueime, 
no sentido entre Lagos e 
Faro. Ainda de acordo com 
fonte do Comando Distrital 
de Operações de Socorro 
(CDOS) de Faro, estiveram 
no local 35 operacionais 
dos Bombeiros, GNR, Insti-
tuto Nacional de Emergên-
cia Médica (INEM) e Cruz 
Vermelha por 17 veículos 
de socorro.

ROSA 
PALMA

Presidente 
da Câmara 
Municipal 

de Silves

O município iniciou no presente mês trabalhos de limpe-
za das linhas de água nas zonas afetadas pelo incêndio 
que deflagrou em zona florestal do concelho, no passa-
do ano de 2018. A intervenção inclui trabalhos em diver-
sas áreas, desde zonas queimadas a passagens hidráuli-
cas e em áreas não afetadas pelo incêndio. Os principais 
objetivos destas intervenções passam por promover a 
regularização da rede hidrográfica severamente afetada 
pelo incêndio, por forma a restaurar o bom funcionamen-
to da rede hidrológica, prevenir constrangimentos de es-
coamento e promover o restabelecimento do bom estado 
ecológico dos ecossistemas. Estes trabalhos são financia-
dos pelo Fundo Ambiental e serão executados pela autar-
quia no âmbito do protocolo estabelecido com a Agência 
Portuguesa do Ambiente. 

LUÍS 
ENCARNAÇÃO

Presidente 
da Câmara 
Municipal 

de Lagoa

A Câmara Municipal entregou à Direção-geral de Rein-
serção e Serviços Prisionais (DGRSP) de Portimão – Equi-
pa Algarve 2, organismo responsável pela prevenção cri-
minal, execução de penas, reinserção social e gestão dos 
sistemas tutelar educativo e prisional, uma pintura da 
autoria das professoras e alunas das oficinas de pintura 
e de cerâmica da Escola Municipal de Artes Mestre Fer-
nando Rodrigues. Trata-se de um trabalho em tela com 
recurso a diferentes técnicas desde a pintura em acríli-
co, óleo, cerâmica, azulejo e colagem. A obra foi entregue 
a quem trabalha diariamente com consequências da vio-
lência doméstica, pela vice-presidente da Câmara de La-
goa, também responsável pelo pelouro da ação social e 
saúde, acompanhada da sua equipa técnica.

Turismo de Portugal apoia 
campanha dirigida à comunidade 
LGBTI por empresa algarvia
A primeira campanha turís-
tica destinada à comunidade 
LGBTI (Lésbicas, Gays, Bis-
sexuais, Trans e Intersexo) 
tem o selo da KOBU Agen-
cy, com sede em Faro. Ao 
longo dos últimos nove me-
ses, a empresa algarvia foi 
responsável pela criação da 
campanha intitulada «Por-
tugal. Travel to Feel» (Por-
tugal. Viajar para Sentir), 
que promove o país como 
um destino seguro, tran-
quilo e sem preconceitos. A 
mensagem reflete um Por-
tugal avançado no que toca 
à proteção legal dos direi-
tos das pessoas LGBTI mas, 

acima de tudo, um país re-
conhecido pela qualidade da 
sua oferta turística diver-
sificada, ideal para viagens 
em família, a solo, à desco-
berta de cidades e locais que 
transpiram história e aven-
tura. Segundo as contas da 
Variações – Associação de 
Comércio e Turismo LGBTI 
de Portugal, promotora da 
campanha, em 2018, cerca 
de dois milhões de turistas 
deste segmento visitaram 
o território nacional. Ape-
sar de ainda existir caminho 
a percorrer no que toca às 
mentalidades, no início de 
2019, Portugal foi nomea-

do como o destino mais gay 
friendly pelo Spartacus Gay 
Travel Index. E também dos 
países mais seguros para os 
viajantes LGBTI, segundo o 
ranking do site de viagens 
Asher & Lyric. Estima-se que 
este turista viaja, em média, 
cinco vezes mais e com pa-
drões de consumo acima da 
média. «Quanto iniciámos 
este projeto, concluímos que 
a melhor forma de abordar a 
campanha seria através dos 
viajantes que já passam por 
Portugal e tentar compreen-
der qual a perceção com que 
ficaram. Através de ferra-
mentas de social media liste-

ning e entrevistas, falámos 
com turistas de mais de 60 
países, o que, além de nos 
informar em termos de es-
tratégia, permitiu-nos reco-
lher e partilhar user-gene-
rated content que já alimen-
ta as redes sociais do proje-
to», explicou Nuno Tenazi-
nha, CEO na KOBU Agency. O 
vídeo promocional apresen-
ta várias personagens, de 
diversas faixas etárias, re-
presentantes de segmentos 
e perfis de viajantes daque-
la comunidade, e foi gravado 
entre junho e julho em Faro, 
Quinta do Lago, Loulé, entre 
outros.
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A11PIB no Norte e Lisboa cresce acima da média nacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2019

Meio: Executive Digest Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=39dd70c1

 
Todas as regiões portuguesas terão registado crescimentos do PIB em termos reais, no ano passado,
mas Norte e Área Metropolitana de Lisboa destacam-se
 
PIB no Norte e Lisboa cresce acima da média nacional
 
Por Filipa Almeida
 
11:36, 13 Dez 2019
 
Todas as regiões portuguesas terão registado crescimentos do PIB em termos reais, no ano passado,
de acordo com as estimativas do Instituto Nacional de Estatística (INE). Porém, há regiões que se
destacam mais do que outras: os resultados provisórios das Contas Regionais 2018 revelam que Norte
(2,9%) e Área Metropolitana de Lisboa (2,6%) foram as únicas a crescer acima da média nacional de
2,4%.
 
O INE justifica o crescimento do Norte com o turismo (que alavanca comércio, transportes, alojamento
e restauração), mas também com o ramo da indústria e energia.
 
O Algarve, por seu turno, apresenta um salto no PIB idêntico à média portuguesa (2,4%), ao passo
que o Centro e a Região Autónoma dos Açores ficam ligeiramente abaixo, com crescimentos de 2,2 e
2%, respectivamente.
 
O Alentejo e a Região Autónoma da Madeira são as que apresentam os aumentos mais baixos, não
indo além de 1 e 0,6%, respectivamente. Neste caso, o INE explica o abrandamento com a diminuição
do comércio no Centro Internacional de Negócios da Madeira e com o desempenho negativo da
indústria e energia no Alentejo - especialmente na fabricação de coque, produtos petrolíferos,
electricidade, gás, vapor,água quente e fria e ar frio.
 
Olhando para os resultados finais de 2016 e 2017, o INE sublinha "que as assimetrias do PIB per
capita entre as vinte e cinco regiões atingem a sua expressão máxima na comparação do Alentejo
Litoral (138,9) com a do Tâmega e Sousa (60,8)". Face a 2016, verifica-se um aumento da
disparidade regional, passando a diferença entre essas duas regiões de 72,1 para 78,1%. Para esta
mudança terá contribuído o crescimento do PIB per capita do Alentejo Litoral.
 
No entanto, em 2017, Portugal destacava-se por ser um dos países da União Europeia com
assimetrias regionais mais baixas em termos de PIB per capita.
 
Ler Mais
 
partilhar
 
https://executivedigest.sapo.pt/author/falmeida/
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Alojamentos turísticos registaram 2,5 milhões de hóspedes em Outubro, mais 5,4%
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2019

Meio: Diário Imobiliário Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=c905518a

 
Turismo
 
Alojamentos turísticos registaram 2,5 milhões de hóspedes em Outubro, mais 5,4%
 
13 de dezembro de 2019
 
O sector do alojamento turístico registou 2,5 milhões de hóspedes e 6,4 milhões de dormidas em
Outubro, mais +5,4% e 2,1% em relação ao período homólogo e mais 5,1% e 3,4% em relação ao
mês anterior.
 
O Instituo Nacional de Estatística - INE avança hoje que as dormidas de residentes cresceram 0,1%
(+4,6% em Setembro) e as de não residentes aumentaram 2,7% (+2,9% no mês anterior).
 
No mês em análise, a estada média (2,55 noites) reduziu-se 3,2% (-1,0% nos residentes e -4,7% nos
não residentes).
 
Já a taxa líquida de ocupação (48,7%) recuou 1,2 p.p. (-1,3 p.p. em Setembro).
 
Os proveitos totais desaceleraram para 5,4% (+6,8% em Setembro), atingindo 387,9 milhões de
euros. Os proveitos de aposento (289,1 milhões de euros) cresceram 6,7% (+6,9% no mês anterior).
O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 50,3 euros, o que se traduziu num
aumento de 2,2% (+1,7% no mês anterior) e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu
84,8 euros (+3,1%, +2,8% no mês anterior).
 
Os dezasseis principais mercados emissores representaram 85,7% das dormidas de não residentes
nos estabelecimentos de alojamento turístico em Outubro. O mercado britânico (21,4% do total das
dormidas de não residentes) registou um aumento de 2,7%. No conjunto dos dez primeiros meses do
ano, este mercado cresceu 1,1%. As dormidas de hóspedes alemães (13,5% do total) diminuíram
8,9% em Outubro.
 
Desde o início do ano, este mercado reduziu-se 6,9%. O mercado francês (8,6% do total) diminuiu
2,6% em Outubro e 1,6% desde o início do ano. As dormidas de hóspedes espanhóis (7,3% do total)
registaram um decréscimo de 5,9% em Outubro. No conjunto dos dez primeiros meses do ano, este
mercado aumentou 6,6%. O mercado norte-americano (6,4% do total) evidenciou-se com um
crescimento de 20,5% no mês em análise. Desde o início do ano, este mercado cresceu 19,7%. Em
Outubro, destacaram-se também os mercados chinês (+17,7%) e brasileiro (+15,6%). Desde o início
do ano, o realce vai para os mesmos mercados, com crescimentos de 16,4% e 14,0%,
respectivamente.
 
O INE avança ainda que nos primeiros dez meses de 2019, as dormidas na hotelaria (82,9% do total)
aumentaram 2,0%, correspondendo ao menor acréscimo de entre os vários segmentos de alojamento
turístico: +14,5% no alojamento local (14,3% do total) e +6,3% no turismo no espaço rural e de
habitação (2,8% do total).

Página 12



 
Relativamente ao segmento da hotelaria, o Algarve representou 34,8% das dormidas desde o início do
ano, secundado pela AM Lisboa, com uma quota de 24,4%. No segmento do alojamento local, desde o
início do ano, a AM Lisboa concentrou 37,6% das dormidas, seguindo-se o Norte (quota de 21,1%).
No que respeita ao turismo no espaço rural e de habitação, o Norte concentrou 30,3% das dormidas
totais nos primeiros dez meses do ano, seguindo-se o Alentejo (24,8%) e o Centro (20,3%).
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Dormidas de turistas crescem 2,1% em outubro suportadas pelo alojamento local
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2019

Meio: RTP Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=49e76596

 
As dormidas em alojamento turístico desaceleraram em outubro, aumentando 2,1% face ao mês
homólogo de 2018 e impulsionadas pelo alojamento local, que subiu 11,3%, já que a hotelaria cresceu
0,7%, divulgou hoje o INE.
 
Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam aumentos de 2,1% nas dormidas, para
6,4 milhões, e de 5,4% nos hóspedes, para 2,5 milhões, que comparam com 3,4% e 5,1%,
respetivamente, registada em setembro.
 
Em outubro, as dormidas de residentes registaram um "forte abrandamento" e apresentaram um
"aumento marginal" de 0,1% em termos homólogos (+4,6% em setembro), para 1,6 milhões, ficando
aquém da subida de 2,7% das dormidas de estrangeiros (+2,9% em setembro).
 
Segundo o INE, nos primeiros 10 meses do ano as dormidas aumentaram 3,7%, com contributos
positivos quer dos residentes (+5,8%), quer dos não residentes (+2,9%).
 
As dormidas na hotelaria representaram 83,4% do total e registaram um aumento de 0,7%, enquanto
as dormidas nos estabelecimentos de alojamento local (peso de 14,2% no total) cresceram 11,3% e
as de turismo no espaço rural e de habitação (quota de 2,3%) aumentaram 0,9%.
 
A estada média (2,55 noites) reduziu-se 3,2% (-1,0% nos residentes e -4,7% nos não residentes) e a
taxa líquida de ocupação (48,7%) recuou 1,2 pontos percentuais (-1,3 p.p. em setembro).
 
Já os proveitos totais desaceleraram em outubro para 5,4% (+6,8% em setembro), atingindo 387,9
milhões de euros, enquanto os proveitos de aposento (289,1 milhões de euros) cresceram 6,7%
(+6,9% no mês anterior).
 
O rendimento médio por quarto disponível (RevPAR) situou-se em 50,3 euros, aumentando 2,2%
(+1,7% no mês anterior) e o rendimento médio por quarto ocupado (ADR) atingiu 84,8 euros
(+3,1%, +2,8% no mês anterior).
 
Dos 16 principais mercados emissores, representativos de 85,7% das dormidas de não residentes em
outubro, destacaram-se o mercado britânico (21,4% do total de dormidas de não residentes, com um
aumento de 2,7%) e norte-americano (6,4% do total, com uma crescimento de 20,5%).
 
Dos mercados que mais aumentaram as dormidas, destacam-se também o chinês (+17,7%) e
brasileiro (+15,6%), que desde o início do ano já acumulam crescimentos de 16,4% e 14,0%,
respetivamente.
 
Em quebra estiveram as dormidas de hóspedes alemães (13,5% do total), que diminuíram 8,9% em
outubro e 6,9% desde o início do ano, franceses (8,6% do total e uma diminuição de 2,6% em
outubro e de 1,6% desde o início do ano) e espanhóis (7,3% do total e um decréscimo de 5,9% em
outubro, apesar de desde janeiro estar a aumentar 6,6%).
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Em outubro, registaram-se aumentos das dormidas em todas as regiões com exceção do Algarve (-
0,6%) e Madeira (-5,9%), tendo-se o Norte e os Açores destacado com crescimentos de 7,6%.
 
O Algarve concentrou 30,5% das dormidas, seguindo-se a Área Metropolitana de Lisboa (27,1%) e o
Norte (15,6%).
 
Desde o início do ano, o INE realça os acréscimos no Norte (+9,4%), Alentejo (+7,4%) e Açores
(+6,6%).
 
Lusa
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Turismo do Algarve lança campanha para promover o destino para a Passagem de
Ano junto de Andaluzia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2019

Meio: Ambitur Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=82ccf636

 
"Nochevieja 2019. Pásalo Bien! Pásalo en Algarve!" é o mote da mais recente campanha lançada pela
Região Turismo do Algarve (RTA), com o objetivo de promover o destino para a Passagem do Ano,
junto dos residentes em Andaluzia, Espanha.
 
O vídeo da campanha passará nas salas de cinema de Huelva e Sevilha e o spot de rádio será
divulgado na plataforma Audioemotion. A promoção publicitária conta também com uma forte
presença nos meios online da região de Andaluzia, nomeadamente, nos jornais Diário de Sevilha e
Huelva Informácion e no El Tiempo.
 
Estará também presente nos outdoors disponíveis nos acessos rodoviários às cidades de Huelva e de
Sevilha e em mupis digitais. No meio digital, a campanha conta com diversas publicações nas
plataformas Facebook e Instagram.
 
"O Algarve e a Andaluzia têm uma ligação histórica muito forte. A nossa região é muitas vezes a
escolha dos turistas andaluzes para viagens curtas. O que pretendemos com esta campanha, que
decorre ao longo do mês de dezembro, é atrair os turistas espanhóis, dando a conhecer a cultura, a
gastronomia e a animação do Algarve enquanto destino privilegiado para a celebração da passagem
do ano", afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
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Turismo do Algarve lança campanha dirigida à Andaluzia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2019

Meio: iPress Journal Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8491bb5a

 
A Região Turismo do Algarve (RTA), lançou a campanha  Nochevieja 2019. Pásalo Bien! Pásalo en
Algarve! , com o objetivo de promover a Passagem do Ano
 
A Região Turismo do Algarve (RTA), lançou a campanha  Nochevieja 2019. Pásalo Bien! Pásalo en
Algarve! , com o objetivo de promover o destino para a Passagem do Ano, junto dos residentes em
Andaluzia, Espanha.
 
O vídeo da campanha passará nas salas de cinema de Huelva e Sevilha e o spot de rádio será
divulgado na plataforma Audioemotion. A promoção publicitária conta também com uma forte
presença nos meios online da região de Andaluzia, nomeadamente nos jornais Diário de Sevilha e
Huelva Informácion e no El Tiempo.
 
Estará também presente nos outdoors disponíveis nos acessos rodoviários às cidades de Huelva e de
Sevilha e em mupis digitais. No meio digital, a campanha conta com diversas publicações nas
plataformas Facebook e Instagram.
 
O Algarve e a Andaluzia têm uma ligação histórica muito forte. A nossa região é muitas vezes a
escolha dos turistas andaluzes para viagens curtas. O que pretendemos com esta campanha, que
decorre ao longo do mês de dezembro, é atrair os turistas espanhóis, dando a conhecer a cultura, a
gastronomia e a animação do Algarve enquanto destino privilegiado para a celebração da passagem
do ano , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
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Algarve quer entrar em 2020 na companhia de turistas andaluzes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2019

Meio: Marketeer Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=681ea8ea

 
"Nochevieja 2019. Pásalo Bien! Pásalo en Algarve!" é a mensagem deixada pela Região Turismo do
Algarve (RTA)
 
Algarve quer entrar em 2020 na companhia de turistas andaluzes
 
Por Marketeer
 
em 10:51, 13 Dez, 2019
 
"Nochevieja 2019. Pásalo Bien! Pásalo en Algarve!" é a mensagem deixada pela Região Turismo do
Algarve (RTA) na sua nova campanha dirigida aos turistas andaluzes. O objectivo é promover o Sul de
Portugal como destino para a Passagem de Ano.
 
Segundo explica João Fernandes, presidente da RTA, o Algarve e a região espanhola de Andaluzia têm
uma ligação histórica muito forte.  O que pretendemos com esta campanha, que decorre ao longo do
mês de Dezembro, é atrair os turistas espanhóis, dando a conhecer a cultura, a gastronomia e a
animação do Algarve enquanto destino privilegiado para a celebração da passagem do ano , adianta o
mesmo responsável.
 
A campanha é composta por um vídeo, que será exibido em salas de cinema em Huelva e Sevilha, um
spot de rádio com divulgação na plataforma Audioemotion, e materiais online com destino a jornais
como Diário de Sevilha, Huelva Informácion e El Tiempo. Facebook e Instagram também fazem parte
da estratégia de meios online.
 
A campanha vai estar presente também nos outdoors nos acessos rodoviários às cidades de Huelva e
de Sevilha e em mupis digitais
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Turismo do Algarve com campanha para turistas da Andaluzia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 13/12/2019

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=b4546fed

 
Início Breves Turismo do Algarve com campanha para turistas da Andaluzia
 
Turismo do Algarve com campanha para turistas da Andaluzia
 
Dezembro 13, 2019
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
"Nochevieja 2019. Pásalo Bien! Pásalo en Algarve!" é o mote da mais recente campanha lançada pela
Região Turismo do Algarve (RTA), com o objectivo de promover o destino para a Passagem do Ano,
junto dos residentes em Andaluzia, Espanha.
 
O vídeo da campanha passará nas salas de cinema de Huelva e Sevilha e o spot de rádio será
divulgado na plataforma Audioemotion. A promoção publicitária conta também com uma forte
presença nos meios online da região de Andaluzia.
 
Estará também presente nos outdoors disponíveis nos acessos rodoviários às cidades de Huelva e de
Sevilha e em mupis digitais. No meio digital, a campanha conta com diversas publicações nas
plataformas Facebook e Instagram.
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Luís de Magalhães
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Nova Campanha do Turismo do Algarve | "Nochevieja 2019. Pásalo Bien! Pásalo en
Algarve"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/12/2019

Meio: + Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=e59a0997

 
Nochevieja 2019. Pásalo Bien! Pásalo en Algarve!  é o mote da mais recente campanha lançada pela
Região Turismo do Algarve (RTA), com o objetivo de promover o destino para a Passagem do Ano,
junto dos residentes em Andaluzia, Espanha.
 
O vídeo da campanha passará nas salas de cinema de Huelva e Sevilha e o spot de rádio será
divulgado na plataforma Audioemotion. A promoção publicitária conta também com uma forte
presença nos meios online da região de Andaluzia, nomeadamente nos jornais Diário de Sevilha e
Huelva Informácion e no El Tiempo.
 
Estará também presente nos outdoors disponíveis nos acessos rodoviários às cidades de Huelva e de
Sevilha e em mupis digitais. No meio digital, a campanha conta com diversas publicações nas
plataformas Facebook e Instagram.
 
O Algarve e a Andaluzia têm uma ligação histórica muito forte. A nossa região é muitas vezes a
escolha dos turistas andaluzes para viagens curtas. O que pretendemos com esta campanha, que
decorre ao longo do mês de dezembro, é atrair os turistas espanhóis, dando a conhecer a cultura, a
gastronomia e a animação do Algarve enquanto destino privilegiado para a celebração da passagem
do ano , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
Fonte: LPM
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Algarve promove-se em Espanha
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/12/2019

Meio: Algarve Económico Online  (O)

URL: http://oalgarve.pt/algarve-promove-se-em-espanha-2/

 
Nochevieja 2019. Pásalo Bien! Pásalo en Algarve!  é o mote da mais recente campanha lançada pela
Região Turismo do Algarve (RTA), com o objetivo de promover o destino para a Passagem do Ano,
junto dos residentes em Andaluzia, Espanha.
 
O vídeo da campanha passará nas salas de cinema de Huelva e Sevilha e o spot de rádio será
divulgado na plataforma Audioemotion. A promoção publicitária conta também com uma forte
presença nos meios online da região de Andaluzia, nomeadamente nos jornais Diário de Sevilha e
Huelva Informácion e no El Tiempo.
 
Estará também presente nos outdoors disponíveis nos acessos rodoviários às cidades de Huelva e de
Sevilha e em mupis digitais. No meio digital, a campanha conta com diversas publicações nas
plataformas Facebook e Instagram.
 
O presidente da RTA, João Fernandes, diz que o que se pretende com esta campanha "é atrair os
turistas espanhóis, dando a conhecer a cultura, a gastronomia e a animação do Algarve enquanto
destino privilegiado para a celebração da passagem do ano".
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Turismo do Algarve lança campanha promocional especialmente dirigida aos
andaluzes
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 12/12/2019

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=805da66b

 
Nochevieja 2019. Pásalo Bien! Pásalo en Algarve!  é o mote
da mais recente campanha lançada pela Região Turismo do Algarve (RTA), com o objetivo
de promover o destino para a Passagem do Ano, junto dos residentes em
Andaluzia, na vizinha Espanha. O vídeo da campanha passará nas salas de cinema
de Huelva e Sevilha e o spot de rádio será divulgado na plataforma Audioemotion.
 
A promoção publicitária conta também com uma forte presença
nos meios online da região de Andaluzia, nomeadamente nos jornais Diário de
Sevilha e Huelva Informácion e no El Tiempo. Estará ainda presente nos outdoors
disponíveis nos acessos rodoviários às cidades de Huelva e de Sevilha e em mupis
digitais. No meio digital, a campanha conta com diversas publicações nas
plataformas Facebook e Instagram. "O Algarve e a Andaluzia têm uma ligação
histórica muito forte. A nossa região é muitas vezes a escolha dos turistas andaluzes
para viagens curtas. O que pretendemos com esta campanha, que decorre ao longo
do mês de dezembro, é atrair os turistas espanhóis, dando a conhecer a cultura,
a gastronomia e a animação do Algarve enquanto destino privilegiado para a
celebração da passagem do ano", explica o presidente da RTA, João Fernandes.
 
Daniel Pina
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RTA lança campanha dirigida aos turistas andaluzes
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Nochevieja 2019. Pásalo Bien! Pásalo en Algarve!  é a nova campanha do Turismo do Algarve
 
Nochevieja 2019. Pásalo Bien! Pásalo en Algarve!  é o mote da mais recente campanha lançada pela
Região Turismo do Algarve (RTA), com o objetivo de promover o destino para a Passagem do Ano,
junto dos residentes em Andaluzia, Espanha.
 
O vídeo da campanha passará nas salas de cinema de Huelva e Sevilha e o spot de rádio será
divulgado na plataforma Audioemotion. A promoção publicitária conta também com uma forte
presença nos meios online da região de Andaluzia, nomeadamente nos jornais Diário de Sevilha e
Huelva Informácion e no El Tiempo.
 
Estará também presente nos outdoors disponíveis nos acessos rodoviários às cidades de Huelva e de
Sevilha e em mupis digitais. No meio digital, a campanha conta com diversas publicações nas
plataformas Facebook e Instagram.
 
O Algarve e a Andaluzia têm uma ligação histórica muito forte. A nossa região é muitas vezes a
escolha dos turistas andaluzes para viagens curtas. O que pretendemos com esta campanha, que
decorre ao longo do mês de dezembro, é atrair os turistas espanhóis, dando a conhecer a cultura, a
gastronomia e a animação do Algarve enquanto destino privilegiado para a celebração da passagem
do ano , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
Ademar Dias
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Nochevieja 2019. Pásalo Bien! Pásalo en Algarve! é o convite aos turistas andaluzes
para a passagem de ano
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A Região de Turismo do Algarve (RTA) lançou uma campanha para promover o destino para a
passagem do ano junto dos residentes de Andaluzia, na vizinha Espanha, sob o mote  Nochevieja
2019. Pásalo Bien! Pásalo en Algarve! .
 
O vídeo da campanha passará nas salas de cinema de Huelva e Sevilha e o  spot  de rádio será
divulgado na plataforma Audioemotion.
 
A promoção publicitária conta também com uma forte presença nos meios online da região de
Andaluzia, nomeadamente nos jornais Diário de Sevilha e Huelva Informácion e no El Tiempo.
 
Estará também presente nos outdoors disponíveis nos acessos rodoviários às cidades de Huelva e de
Sevilha e em mupis digitais.
 
No meio digital, a campanha conta com diversas publicações nas plataformas Facebook e Instagram.
 
..diariOnline RS
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Algarve promove-se como destino de Passagem do Ano no mercado espanhol
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Nochevieja 2019. Pásalo Bien! Pásalo en Algarve!  é o mote da campanha
 
Nochevieja 2019. Pásalo Bien! Pásalo en Algarve!  é o mote da mais recente campanha lançada pela
Região Turismo do Algarve (RTA), com o objetivo de promover o destino para a Passagem do Ano,
junto dos residentes em Andaluzia, Espanha.
 
O vídeo da campanha passará nas salas de cinema de Huelva e Sevilha e o spot de rádio será
divulgado na plataforma Audioemotion. A promoção publicitária conta também com uma forte
presença nos meios online da região de Andaluzia, nomeadamente nos jornais Diário de Sevilha e
Huelva Informácion e no El Tiempo.
 
Estará também presente nos outdoors disponíveis nos acessos rodoviários às cidades de Huelva e de
Sevilha e em mupis digitais. No meio digital, a campanha conta com diversas publicações nas
plataformas Facebook e Instagram.
 
O Algarve e a Andaluzia têm uma ligação histórica muito forte. A nossa região é muitas vezes a
escolha dos turistas andaluzes para viagens curtas. O que pretendemos com esta campanha, que
decorre ao longo do mês de dezembro, é atrair os turistas espanhóis, dando a conhecer a cultura, a
gastronomia e a animação do Algarve enquanto destino privilegiado para a celebração da passagem
do ano , afirma o presidente da RTA, João Fernandes.
 
Publituris
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Campanha da RTA quer que espanhóis venham ao Algarve na passagem de ano
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O Algarve e a Andaluzia têm uma ligação histórica muito forte , realça João Fernandes
 
"Nochevieja 2019. Pásalo Bien! Pásalo en Algarve!". Este é o mote da mais recente campanha lançada
pela Região de Turismo do Algarve (RTA), com o objetivo de convencer os espanhóis, residentes na
Andaluzia (Espanha), a vir ao Algarve na passagem de ano.
 
O vídeo da campanha passará nas salas de cinema de Huelva e Sevilha e o spot de rádio será
divulgado na plataforma Audioemotion. A promoção publicitária conta também com uma forte
presença nos meios online da região de Andaluzia, nomeadamente nos jornais Diário de Sevilha,
Huelva Informácion e no El Tiempo.
 
Estará também presente nos outdoors disponíveis nos acessos rodoviários às cidades de Huelva e de
Sevilha e em mupis digitais. No meio digital, a campanha conta com diversas publicações nas
plataformas Facebook e Instagram.
 
O Algarve e a Andaluzia têm uma ligação histórica muito forte. A nossa região é muitas vezes a
escolha dos turistas andaluzes para viagens curtas. O que pretendemos com esta campanha, que
decorre ao longo do mês de Dezembro, é atrair os turistas espanhóis, dando a conhecer a cultura, a
gastronomia e a animação do Algarve enquanto destino privilegiado para a celebração da passagem
do ano , afirma João Fernandes, presidente da RTA.
 
Sul Informação
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RTA lança campanha dirigida a andaluzes
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"Nochevieja 2019. Pásalo Bien! Pásalo en Algarve!" é o mote da mais recente campanha da Região
Turismo do Algarve, lançada com o objectivo de promover o destino para a passagem de ano, junto
dos residentes da Andaluzia.
 
O vídeo da campanha passará nas salas de cinema de Huelva e Sevilha, com o spot de rádio a ser
divulgado na plataforma Audioemotion. A promoção publicitária será também feita em meios online da
Andaluzia, em concreto nos jornais Diário de Sevilha e Huelva Informácion e no El Tiempo.
 
A campanha estará presente nos outdoors disponíveis nos acessos rodoviários às cidades de Huelva e
de Sevilha e em mupis digitais. No digital, conta com publicações no Facebook e Instagram.
 
"O que pretendemos com esta campanha, que decorre ao longo do mês de Dezembro, é atrair turistas
espanhóis, dando a conhecer a cultura, a gastronomia e a animação do Algarve enquanto destino
privilegiado para a celebração da passagem de ano", elucida João Fernandes, presidente da RTA.
 
S.C.
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