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A1  
Antena 1

 	Duração: 00:00:41

 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 85253864

 
05-03-2020 07:02

Flybe entrou em liquidação judicial

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=10c26598-14e0-459e-bf9a-

f4c935532f5f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Nesta altura Portugal tem 6 casos confirmados de infeção. O mais recente é uma mulher na casa dos
40 anos, num caso registado na região de Lisboa. O Coronavírus e a crise turística já fez uma vítima a
companhia aérea regional britânica Flybe anunciou o fim de todas as atividades. A Flybe entrou em
liquidação judicial.
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 	OCS: Renascença - Notícias
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05-03-2020 15:02

Bolsa de Turismo de Lisboa foi adiada para maio

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ae913270-8962-44e0-ad0b-

7c46b9e972cb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Por causa da epidemia, a BTL foi mesmo adiada para o mês de Maio. Em comunicado, a Fundação AIP
diz que depois da desistência do Turismo de Portugal e também da TAP, não estavam reunidas as
condições para assegurar a realização desta feira de turismo de Lisboa.
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05-03-2020 15:05

Bolsa de Turismo de Lisboa vai ser adiada

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8698dc18-7e43-4fea-9185-

7ff9c122346e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Vai mesmo ser adiada a Bolsa de Turismo de Lisboa. Uma fonte da comissão organizadora garantiu à
TSF que a feira não vai acontecer nas datas previstas de 11 a 15 de Março. A decisão da Fundação AIP
vai ser anunciada até ao final da tarde. O Turismo de Portugal e as regiões de turismo anunciaram que
não vão estar presentes na BTL.
Declarações de João Fernandes, presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve, de Rita
Marques, secretária de Estado do Turismo.
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05-03-2020 12:05

Coronavírus: Bolsa de Turismo de Lisboa está em risco

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0e2c13d5-ac12-4a9a-a27e-

2b5f0544ca5a&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A realização da Bolsa de Turismo de Lisboa está em risco, devido aos perigos de contágio. Foi
anunciada uma ausência de peso na maior Feira do setor em Portugal. O Instituto de Turismo de
Portugal cancelou a participação na BTL, marcada para a próxima semana.
Declarações de João Fernandes, Região Turismo do Algarve; Ceia da Silva, Turismo do Alentejo.
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Renascença
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 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 85264758

 
05-03-2020 13:04

Coronavírus coloca em causa a BTL

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e7415832-ceef-4775-a2a5-

2e81fec10352&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo admite que a Bolsa de Turismo de Lisboa pode ser adiada. A secretária de Estado do
Turismo admitiu esta manhã que está em contactos com a organização nesse sentido. O Turismo
Portugal já anunciou o cancelamento da sua participação presidencial na BTL.
Declarações de Rita Marques, secretária de Estado do Turismo.
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  Corte: 1 de 1ID: 85253303 05-03-2020

Coronavírus afeta 
Bolsa de Turismo 
DESISTÊNCIAS  O Turismo de Por-
tugal anunciou o cancelamento 
da sua participação presencial na 
Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), 
tal como as estruturas regionais 
de turismo do continente, Açores 
e Madeira e de outras sete associa-
ções do setor. Para aquelas entida-
des, "não estão reunidas as condi-
ções para manter a participação na 
BTL 2020, seja através de stand 
próprio, seja através dos eventos 
inicialmente programados".• 
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SIC Notícias
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Última Hora: Turismo de Portugal cancela presença na BTL

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=131e27aa-8f16-4a5f-b12a-

1f95d8ba9c05&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Turismo de Portugal e as regiões de Turismo de todo o país cancelaram a presença na bolsa de
Turismo de Lisboa.
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-03-05 06:15
 SIC - Edição da Manhã , 2020-03-05 07:13
 SIC - Edição da Manhã , 2020-03-05 08:15
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-03-04 00:21
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-05 06:16
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-05 07:14
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-05 08:15
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-05 09:11
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-03-05 10:05
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-03-05 12:14
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TSF

 	Duração: 00:03:16
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05-03-2020 12:11

Casos de coronavírus em Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0c222f35-c39f-4e12-bccb-

24ca33a366a2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As companhias aéreas mundiais podem perder receitas até 101 mil milhões de euros, devido ao
impacto da epidemia do novo coronavírus. Em Portugal subiu para 8 o número de pessoas infetadas
com o novo coronavírus, a direção-geral da Saúde num comunicado indica que são 2 homens que
estão internados no Hospital de São João no Porto. A organização da BTL ainda não cancelou a feira
de turismo que começa na FIL no dia 11 deste mês, mas há várias regiões do país que já fizeram
saber que não vão estar presentes por causa do novo vírus.
Declarações de João Fernandes, Entidade Regional Turismo do Algarve.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-03-05 13:10
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SIC
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Impacto do coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d4f6fc6d-4900-43e1-be2f-

96bbd2a813d8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Começou esta manhã em Fátima um encontro internacional sobre o turismo religioso. Os
organizadores decidiram manter este encontro apesar do receio do novo vírus da pneumonia. A
verdade é que muitos dos participantes decidiram não comparecer.
Declarações da secretária de Estado Rita Marques; Purificação Reis, Associação Empresarial Ourém-
Fátima.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal das Duas , 2020-03-05 14:19
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Impacto do coronavírus

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=6e35a5c8-f960-4ce3-b508-

ddfd99817cd6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Dezenas de feiras, espetáculos e congressos estão a ser cancelados ou adiados por causa do novo
coronavírus. A Ordem dos Médicos e a Apifarma recomendam que sejam evitadas grandes
concentrações, mas a verdade é que arranca amanhã no Algarve, um encontro sobre diabetes que
reúne 1500 especialistas nacionais e estrangeiros.
Comentários de António Ceia da Silva, presidente do Turismo do Alentejo e Ribatejo; Elidério Viegas,
pres. Ass. Hotéis e Empr. Turísticos do Algarve.
 
Repetições: RTP 3 - Eixo Norte Sul , 2020-03-05 15:38
 RTP 3 - 3 às... , 2020-03-05 16:23
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Antena 1
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 	OCS: Antena 1 - Notícias

 
ID: 85264519

 
05-03-2020 13:04

Coronavírus: Bolsa de Turismo de Lisboa está em risco

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3cc1679c-5718-457b-b37f-

de1cf1fd3e17&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A realização da Bolsa de Turismo de Lisboa está em risco, devido aos perigos de contágio. Foi
anunciada uma ausência de peso na maior feira do setor em Portugal. O Instituto de Turismo de
Portugal cancelou a participação na BTL, marcada para a próxima semana.
Declarações de Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte de Portugal.
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Renascença
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Impacto do COVID-19 no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=34fa95bf-b0ef-422a-96df-

bc2cfd90d4ee&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A epidemia de COVID-19 começa a ter um impacto forte no setor do turismo em Portugal, admite o
ministro da Economia. À Renascença, Siza Vieira afirma que há um ritmo acelerado de cancelamentos
nas reservas para a Páscoa.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-03-05 10:01
 Renascença - Notícias , 2020-03-05 11:01
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Renascença
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05-03-2020 08:06

Entrevista a Pedro Siza Vieira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e6dff47d-0f8f-4ae5-978f-

2fc0fcde6cd6&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A epidemia de COVID-19 começa a ter um impacto forte no setor do turismo em Portugal, admite o
ministro da Economia. À Renascença, Siza Vieira afirma que há um ritmo acelerado de cancelamentos
nas reservas para a Páscoa.
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Efeitos do COVID-19 no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=30558951-43ae-4c7a-8b5e-

bc95de4b1fff&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O setor hoteleiro no Algarve está preocupado com a evolução do COVID-19 e também o registo dos
primeiros cancelamentos de reservas.
Declarações de Elidérico Viegas, Associação de Hóteis do Algarve.
 
Repetições: TVI - Diário da Manhã , 2020-03-05 08:34
 TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-03-05 08:34
 TVI 24 - Notícias , 2020-03-05 10:10
 TVI 24 - Notícias , 2020-03-05 11:17
 TVI - Jornal da Uma , 2020-03-05 13:25
 TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-03-05 13:26
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Impacto do Coronavírus na economia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=c7ee7985-3525-4879-8329-

2727949c5485&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O primeiro-ministro anunciou a criação de uma linha de crédito de 100 milhões de euros, para apoiar
empresas afetadas pelo novo coronavírus. Neste debate quinzenal, António Costa desvalorizou o
impacto do surto na economia portuguesa, mas admitiu que vai ter de mexer nas previsões de
crescimento, quando entregar o novo programa de estabilidade em Abril.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-03-04 20:02
 SIC Notícias - Edição da Noite , 2020-03-04 22:17
 SIC - Edição da Manhã , 2020-03-05 06:09
 SIC - Edição da Manhã , 2020-03-05 07:09
 SIC - Edição da Manhã , 2020-03-05 08:09
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-03-04 00:08
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-05 06:10
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-05 07:10
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-03-05 08:10
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Covid-19: Linha de crédito de 100 MEUR para ajudar empresas afetadas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=da8a8766-8461-4cfa-874a-

f7f2d4886ad1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
António Costa garantiu, esta tarde, que o Governo está preparado para ajudar as empresas que sejam
afetadas pela epidemia do COVID-19. Costa diz que foi criada uma linha de crédito de 100 milhões de
euros.
Declarações de António Costa, primeiro-ministro.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-03-04 19:09
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A17Sessão de esclarecimento: Sociedade Portuguesa de Autores
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/03/2020

Meio: Algarve Económico Online  (O)

URL: http://oalgarve.pt/sessao-de-esclarecimento-sociedade-portuguesa-de-autores/

 
O Auditório da Região de Turismo do Algarve abrirá portas a uma sessão de esclarecimento da
Sociedade Portuguesa de Autores, organizada pela ACRAL, dia 12 de março, pelas 14h30.
 
A sessão irá durar cerca de 2 horas e serão debatidas questões como:
 
A captação de produtos audiovisuais.
Creative Commons - O que são?
Os direitos de autor são universais?
Utilização de músicas protegidas por direitos de autor em espaços públicos.
Os logótipos das empresas.
Adaptações e traduções.
Direitos de autor nas redes sociais.
 
Esta iniciativa de participação gratuita é aberta à comunidade em geral. No entanto para participar
deverá inscrever-se obrigatoriamente, através do número 289 887 130 ou do endereço eletrónico
secretariadodirecao@acral.pt.
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A18

Coronavírus obriga a cancelar ou a adiar vários eventos em Portugal
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/03/2020

Meio: Jornal Económico Online (O) Autores: Mariana Bandeira

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=81e3fffc

 
Encontros ligados à saúde, alimentação ou outros setores económicos foram adiados ou cancelados
devido aos receios de propagação do Covid-19.
 
Portugal tem, neste momento, oito casos do novo coronavírus confirmados, mas, mesmo antes de
chegar à meia dúzia, várias empresas e associações decidiram precaver-se e cancelar eventos que
iriam reunir centenas de participantes, seguindo as recomendações da Direção-Geral de Saúde. A
maioria das instituições descarta alarmismos e garante novas datas em breve.
 
Indústria do mobiliário sem agenda para o Home Week
 
A organização do Portugal Home Show, um evento que reúne as empresas de mobiliário no Porto,
optou por cancelar a edição prevista para 2020 porque as datas colidem com as do Salone del Mobile
(Milão). O calendário deste encontro em Itália foi alterado devido aos receios de propagação do novo
coronavírus e, consequentemente, o evento nacional ficou prejudicado. "As melhores empresas
nacionais da Fileira Casa [que geraram cerca de 3,5 mil milhões de euros em 2018] estarão de
regresso à Alfândega do Porto em 2021, com expetativas redobradas ao nível da afirmação
internacional do evento", garante a Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins, numa
nota divulgada esta quinta-feira.
 
Fundação Champalimaud cancela conferência
 
A conferência "Metamorfose: ciência, informação, planeta e democracia" ("Metamorphosis: science,
information, planet and democracy"), que deveria acontecer na Fundação Champalimaud (FC) na
próxima semana (12 e 13 de março), foi adiada pelos mesmos motivos. Numa publicação no
Facebook, a FC lamentou a decisão, que justificou com "os dados conhecidos até ao momento e as
preocupações associadas à disseminação do coronavírus". "Esperamos realizar esta conferência no
futuro, informação que confirmaremos com a maior brevidade possível", explicou a instituição, num
post publicado no dia que em que foram confirmados os primeiros dois casos do surto em Portugal.
 
32º Encontro Nacional de Epileptologia sofre com o surto
 
A Liga Portuguesa Contra a Epilepsia (LPCE) decidiu adiar o 32º Encontro Nacional de Epileptologia,
que iria realizar-se a 13 e 14 de março, e o XXII Fórum da Cirurgia da Epilepsia devido aos apelos
quer da Ordem dos Médicos quer da Apifarma. As instituições emitiram um comunicado onde
incentivam todos os médicos a não participarem em reuniões médicas "não essenciais". "Esperamos
realizar o Encontro logo que houver condições de segurança e estabilidade para o fazer, mas é nosso
propósito que se realize este ano , o mais brevemente possível", admitiu a LPCE.
 
Roda da Alimentação... Mais tarde
 
O Continente seguiu as recomendações da DGS em relação aos eventos e optou por adiar o Festival à
Roda da Alimentação. "Atendendo ao impacto do Covid-19 a nível mundial, às situações de doença
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ocorridas na Europa, assim como às perspetivas e confirmação de casos em Portugal comunicados por
parte das entidades de saúde, o Continente alia-se às instituições na salvaguarda da saúde pública",
refere a cadeia de supermercados do grupo Sonae. O reagendamento do festival ainda está a ser
estudado.
 
Jogos adiados ou à porta fechada?
 
A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) informou, no início desta semana, que os clubes da I
e II Ligas de futebol vão aceitar a realização de jogos à porta fechada ou o possível adiamento de
jornadas. Depois de uma reunião extraordinária, a LPFP explicou que "caso seja decretada a realização
de jogos à porta fechada, haverá acatamento nos jogos de competições profissionais por parte de
todas as entidades envolvidas".
 
Turismo de Portugal não vai ter 'stands' na BTL
 
O Turismo de Portugal cancelou a participação presencial na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) de
Lisboa, que decorre entre os dias 11 e 15 de março de 2020, por entender que "não estão reunidas as
condições" para ter um stand próprio no local ou manter os eventos programados. No entanto, o
evento continua 'de pé' e assim se deverá manter, segundo a informação divulgada recentemente pela
Fundação AIP. "De forma minimizar os possíveis impactos inerentes a este vírus, a organização
anuncia igualmente a implementação de um Plano de Mitigação de Riscos, tendo em conta as
orientações da OMS e da DGS", refere a entidade presidida por Jorge Rocha de Matos.
 
O comunicado do Turismo de Portugal foi assinado igualmente pela Secretaria Regional da Energia,
Ambiente e Turismo dos Açores, a Secretaria Regional de Turismo e Cultura da Madeira, a Entidade
Regional de Turismo do Algarve, a Entidade Regional do Turismo do Alentejo, a Entidade Regional de
Turismo do Centro de Portugal, a Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa, a Entidade
Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal, a Associação de Turismo dos Açores (ATA), a
Associação de Promoção da Região Autónoma da Madeira (APM), a Associação Turismo do Algarve
(ATA), a Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, a Associação Turismo de Lisboa (ATL),
Visitors and Convention Bureau, a Agência Regional de Promoção Turística do Centro de Portugal, a
Associação de Turismo do Porto e Norte de Portugal e NEST - Centro de Inovação do Turismo.
 
Ler mais
 
Mariana Bandeira
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A20

Tourism boards pull out of Lisbon´s BTL tourism fair over coronavirus fears
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/03/2020

Meio: Portugal Resident Online Autores: Michael Bruxo

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9ca27991

 
Portugal's national and regional tourism boards - including the Algarve tourism board (RTA) - have
confirmed that they will not be taking part in Lisbon's BTL tourism fair due to concerns over the
coronavirus outbreak.
 
The announcement was made on Wednesday just two days after the Portuguese Industrial Association
(AIP) guaranteed that the event, which is due to take place between March 11 and 15, would not be
cancelled.
 
Organisers also announced the creation of a "risk mitigation plan" which follows recommendations by
the World Health Organisation (WHO) and Portugal's Health Board (DGS).
 
The plan includes "information about the precautions that should be taken displayed in visible parts of
the pavilion, disinfectant gel dispensers at the venue's entrances and exits, an increase in medical
support at the event and the distribution of information among employees of the AIP in order to
minimise the potential risk associated to their duties".
 
However, the risk seems to be too high for national tourism authority Turismo de Portugal and the
country's tourism boards.
 
"We feel that there aren't the right conditions for us to participate in BTL 2020, be it through our own
stand or the events that had been initially planned," the tourism entity said in a statement.
 
"However, we are aware of the event's importance and considering that it is a moment in which many
representatives from the (tourism) sector meet, all entities are doing their best to maintain some of
the scheduled events in a digital format," it added, saying that it is also willing to participate in the
event physically if it is held at a later date.
 
Through this digital platform, Turismo de Portugal hopes to carry out "some previously arranged
meetings with international buyers with a specific interest in Portugal as a destination".
 
It remains to be seen whether AIP will push forward or give in and cancel the event altogether.
 
Fears over the coronavirus outbreak have already led to the cancellation of international tourism fairs
in Berlin and Paris, scheduled to be held this month.
 
michael.bruxo@algarveresident.com
 
Michael Bruxo -
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Algarve Spa Week começa em Março
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/03/2020

Meio: Presstur Online

URL: http://www.presstur.com/promocoes/algarve-spa-week-comeca-em-marco/

 
05-03-2020 (15h48)
 
A Algarve Spa Week vai começar com um evento de boas vindas no fim de
 
semana de 14 e 15 de Março, antes dos dois momentos do evento, entre 28
 
de Março e 5 de Abril, e entre 10 e 18 de Outubro.
 
A 11ª edição da Algarve Spa Week começa com o evento Digital Detox - Connecting Yourself to
Wellness, nos dias 14 e 15 de Março, durante os quais os clientes têm acesso a um menu criado para
a Algarve Spa Week e às instalações dos Spas aderentes a preços reduzidos.
Entre 28 de Março e 5 de Abril, ao menu criado para o evento acresce a possibilidade de fazer o
tratamento de rosto e corpo, com a duração de 65 minutos, Tranquility Mind & Body Massage.
Durante os moments do evento, vai ser possível usufruir de tratamentos exclusivos e acesso às
instalações de Spas de hotéis de 5-estrelas no Algarve.
Os Spas aderentes nas proximidades de Vilamoura incluem os hotéis Anantara Vilamoura, Crown Plaza
Vilamoura Hotel, Hilton Vilamoura, Tivoli Marina Vilamoura e The Lake Spa Resort.
Em Albufeira, vai ser possível participar no evento nos Spas dos NAU Salgados Palace, NAU São Rafael
Atlântico e Vidamar Resort Hotel, enquanto que no Carvoeiro, os Spas aderentes fazem parte dos
hotéis Monte Santo Resort, Tivoli Carvoeiro e Vale d'Oliveiras.
Clique para ver mais: Promoções
Clique para ver mais: Cá Dentro
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eis as novas tendências dos vinhos no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 05/03/2020
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Nova logomarca e nova estratégia foram apresentadas pela CVA no Museu de Portimão
 
Espumantes e late harvests algarvios certificados, vinhos biológicos e o regresso dos vinhos palhete.
São estas as grandes tendências do setor vinícola na região, anunciadas esta segunda-feira, dia 2 de
Março, durante o lançamento do novo logotipo dos Vinhos do Algarve, no Museu de Portimão.
 
Em entrevista ao Sul Informação, Sara Silva, presidente da Comissão Vitivinícola do Algarve (CVA),
adiantou que  cada vez mais há produtores a apostar na produção biológica. Há também o tal
ressuscitar dos palhetes, dos claretes, um tipo de vinhos que já existia há muitos anos no Algarve e
que agora estão a ser retomados, na tendência de termos vinhos menos alcoólicos, que estão mais
dentro do que os consumidores atuais procuram .
 
Quanto aos espumantes, que já são produzidos no Algarve há década e meia - o primeiro foi o Quê,
da Quinta do Barranco Longo, lançado em 2005 -, está agora a ser desenvolvido o processo para que
possam vir a ser certificados com a DOP de Vinhos do Algarve. O mesmo se passa com os vinhos de
colheita tardia (late harvest), que também já se produzem na região, mas ainda sem certificação.
 
A juntar ao aumento da qualidade do vinho produzido no Algarve - com castas regionais (Negra Mole),
nacionais e mesmo internacionais, dando origem a brancos, tintos e rosés premiados a nível nacional
e internacional - Sara Silva salienta que a aposta é  para cada vez mais termos um ramalhete de
produtos mais diversificado .
 
A direção da CVA, presidida por Sara Silva, decidiu criar uma nova marca que não só dê uma imagem
uniforme a todos os vinhos algarvios, como os distinga de todos os outros. Para isso, a empresa de
branding NUTS, de Laura Lopes, pegou nos elementos que definem a região - mar, vinha, uvas, sol,
peixe, vinho, platibanda e chaminé - e nas vibrantes cores algarvias para criar uma nova marca, um
logotipo a usar por todos os vinhos, mas também, no futuro, por quem vende e dá a consumir os
néctares do Algarve.
 
Temos agora uma marca que nos pode identificar e diferenciar como região , explicou Sara Silva ao
nosso jornal.  Estamos no Algarve, o vinho é do Algarve e aquele logotipo na garrafa traduz tudo da
região algarvia - a gastronomia, o sol, o mar, o património. Quisemos torná-lo um elemento que fosse
reconhecível mesmo a nível de comunicação e para que pudéssemos ultrapassar essa barreira da
pergunta frequente: "há vinho no Algarve?". Há e com muita qualidade, é a resposta que esta nova
marca dá.
 
Vítor Neto, presidente da NERA, a Associação Empresarial do Algarve e ex-secretário de Estado do
Turismo, também presente na sessão, disse ao Sul Informação que a criação da nova marca  é
importante, porque cria uma personalidade e dá uma identidade que pode ser mais um fator positivo
para dinamizar a reforçar a venda dos vinhos do Algarve .
 
Neste momento, como revelou Sara Silva, já há 45 agentes económicos inscritos na CVA, entre
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produtores, viticultores e engarrafadores, dos quais 31 são efetivamente produtores a colocar vinho
no mercado.
 
A média das propriedades é de cerca de cinco hectares, sendo, na generalidade, vinhos de quinta,
com produções reduzidas. Além disso, o preço da terra na região é muito alto, devido à concorrência
do turismo e do imobiliário, pelo que não é fácil investir no setor da vinha.
 
Apesar de a produção vinícola algarvia estar a crescer de ano para ano, tendo atingido 1,3 milhões de
garrafas na campanha de 2019, a verdade é que também não será pela quantidade que a região
poderá competir. Rui Falcão, jornalista de vinhos convidado pela CVA para duas palestras durante o
lançamento da nova identidade dos Vinhos do Algarve, recordou que  só o vinho Muralhas de Monção
[vinho verde] produz 6 milhões de garrafas todos os anos . No total, os 31 produtores algarvios são
responsáveis por apenas 1,3 milhões de garrafas...
 
Por tudo isso, os preços dos vinhos do Algarve são mais altos que nas restantes regiões vitivinícolas
do país. Então, que trunfos poderão explorar os produtores algarvios? Sara Silva defende que  o nosso
caminho é vingarmos pela qualidade e genuinidade dos nossos produtos .
 
Facto curioso é que 40% dos vitivinicultores algarvios são estrangeiros, das mais diversas
nacionalidades: suíços, britânicos, holandeses, belgas, alemães, franceses, sul-africanos.
 
A presidente da CVA sublinha que esse  é, de facto, um dos elementos que contribui para a
diversidade dos vinhos que temos. Não temos um tipo de vinho do Algarve, temos vários tipos. Há
aqui uma panóplia de nacionalidades que refletem tendências diferentes. Entre os produtores de
origem estrangeira, há quem aposte nas castas nacionais, outros nas internacionais. No meio disto
tudo, nascem os vinhos do Algarve, com esta diversidade toda .
 
A nível nacional, com uma produção pequena e, até agora, com pouca visibilidade, o Vinho do Algarve
ainda tem  pouca expressão . Mas essa também é uma imagem que a CVA pretende alterar, com a
nova logomarca e uma aposta mais forte na comunicação e no marketing.
 
Vítor Neto, presidente do NERA, defendeu, nas suas declarações ao nosso jornal, que o vinho é um
setor que ainda tem muito para dar ao Algarve.  Isso é evidente, sobretudo pela sua diferença, pelas
suas características físicas e pela sua qualidade. Não tanto pela quantidade, porque temos regiões do
país que produzem muito mais, mas o vinho do Algarve tem todas as condições para se afirmar. É
necessário dar a conhecer as suas diferentes castas, os seus diferentes tipos. Todos eles
correspondem a segmentos de mercado que existem e trata-se só de comunicarmos com eles essa
especificidade e essa qualidade .
 
Por seu lado, Pedro Valadas Monteiro, diretor regional de Agricultura, também presente no lançamento
da nova identidade, disse ao Sul Informação que  o trabalho ao nível da vinha, da produção, da
vinificação, da enologia já foi feito. Agora convém trabalhar-se mais no marketing dos vinhos do
Algarve e, pelo que vimos aqui, é nisso que se está agora a trabalhar .
 
Tendo em conta que temos uma produção muito pequena, há que apostar em força no marketing
associado ao território e à marca Algarve, que é uma marca que vende, que tem uma projeção
internacional enorme , acrescentou.
 
Sendo o Turismo a grande atividade económica da região, Pedro Valadas Monteiro defendeu que os
vinhos regionais só terão a ganhar com essa notoriedade internacional da marca Algarve.  O vinho, de
todas as culturas agrícolas, de todos os recursos endógenos, é aquele produto que, por tradição, tem
maior empatia e facilidade em criar sinergias com o turismo. Isso acontece, por exemplo, através da
associação com a gastronomia, sendo que o canal Horeca [Hotelaria, Restauração, Cafetaria e
Catering] é, para os vinhos do Algarve, o mais importante entre todas as regiões vitícolas do país. É
aqui, na nossa própria região, que nós temos o maior escoamento da produção .
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Também a Comissão Vitivinícola do Algarve pensa o mesmo, de tal forma que a sessão de segunda-
feira passada contou com muitos agentes do canal Horeca, desde distribuidores a donos de
restaurantes e garrafeiras ou responsáveis pelo F&B dos hotéis. Mas as iniciativas não se ficam por
aqui.
 
Já no próximo dia 23 de Março, de novo uma segunda-feira, a CVA irá organizar um dia aberto, que
levará os diversos agentes Horeca a visitar cerca de dezena e meia de produtores vitivinícolas da
região.  Há uma série de quintas que vão estar disponíveis nesse dia para visita por agentes
económicos do mercado profissional, no sentido de estimular a venda dos Vinhos do Algarve nos
restaurantes e hotéis da região. Quanto mais os agentes económicos souberem sobre os nossos
vinhos, mais gosto e interesse terão em vendê-los aos seus clientes , acrescentou a presidente da
CVA.
 
Se a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL) não for cancelada, a CVA deverá participar, em parceria com a
Rota dos Vinhos do Algarve. Além de dar a provar os vinhos, a ocasião será aproveitada para  fazer a
apresentação da APP melhorada e modificada dos vinhos do Algarve, que agora também já tem uma
versão para IOS. Queremos que essa aplicação seja uma ferramenta verdadeiramente útil .
 
Além disso, será reeditado o Concurso de Vinhos do Algarve, cuja 13ª edição terá lugar em Maio,  mas
com mudanças na organização, nomeadamente nos jurados . Durante o primeiro semestre deste ano,
deverão ter ainda lugar as Jornadas do Vinho, organizadas pela CVA, contando coma colaboração de
um  parceiro de peso  do setor.
 
Na região algarvia, até para tirar maior partido do mercado turístico, há, porém, uma área que falta
trabalhar mais: a do enoturismo.
 
Rui Falcão, o jornalista especializado em vinhos convidado pela CVA para falar sobre as tendências
atuais, já tinha chamado a atenção para o enoturismo, que, sublinhou,  pode representar até 50% das
vendas  de um produtor.
 
Patrick Agostini, o médico patologista que é produtor de vinho na sua Quinta do Francês (Silves) e que
tem apostado em força no enoturismo, sublinhou que este nicho  pode fazer muito pelo Algarve . O
vitivinicultor ofereceu-se mesmo para partilhar com outros produtores a sua experiência nessa área.
 
Para já, é conhecido que a Quinta da Aveleda, que há um ano comprou o Morgado da Torre, em
Portimão, está a investir fortemente no enoturismo. Mas o Sul Informação sabe que há outros grandes
investimentos na calha.
 
No Algarve, até já existe uma Rota dos Vinhos, operacionalizada por uma associação independente.
Mas nem sempre as visitas estão a funcionar, assim como são poucos os produtores que efetivamente
dela fazem parte.
 
A Comissão Vitivinícola, neste momento, está a tentar auxiliar a Rota, através do lançamento da
aplicação e da promoção da qualidade dos vinhos. Os produtores têm feito um trabalho muito pessoal
de projetar a sua própria quinta, com visitas, com experiências do enoturismo, mas de uma forma
muito isolada. Importa agregar essa oferta. O Turismo do Algarve vai dar apoio no sentido de
revitalizar a Rota dos Vinhos do Algarve, e assim ajudar os produtores nessa projeção, nos
restaurantes, nos hotéis. Temos aqui oportunidades à nossa porta, só temos de fazer chegar as
nossas propostas ao nível do enoturismo , considerou Sara Silva.
 
Para o diretor regional de Agricultura,  o setor tem de fazer cada vez mais uma aposta na visitação
das suas próprias adegas, no sentido de cativar turistas para o produto vitivinícola . Por seu lado, o
turismo também tem muito a ganhar com o enoturismo, enquanto  fator de diferenciação da oferta
turística regional .
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Ainda ninguém vem de propósito ao Algarve por causa dos nossos vinhos. Mas o turismo pode dar
uma boa ajuda para que isso aconteça , sublinhou João Gamboa, vereador da Câmara Municipal de
Portimão.
 
Fotos: Elisabete Rodrigues | Sul Informação
 
Sara Silva, presidente da CVA
 
Laura Lopes, da NUTS, e Sara Silva, presidente da CVA
 
As conservas artesanais algarvias Saboreal também estiveram presentes
 
Elisabete Rodrigues
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