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Siza Vieira no Parlamento

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=05bded08-712c-4731-a205-

17af4f48d1de&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo vai lançar uma nova linha de crédito de mil milhões de euros para as micro e pequenas
empresas afetadas pela pandemia. A medida foi anunciada pelo ministro da Economia- Pedro Siza
Vieira garante que vai ser dada uma atenção especial ao setor do turismo e à região do Algarve.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-07-07 14:12
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-07 16:11
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A2  
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1 1 1

Algarve sem turistas britânicos

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=648966e3-e4ce-41a0-bc50-

d68592cf6e27&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A estratégia do Turismo do Algarve passa agora para reforçar as campanhas promocionais da região,
ao mesmo tempo que procura diversificar os mercados. Os autarcas acreditam que os britânicos
residentes no Algarve, podem ajudar a passar a mensagem de que a região é um destino seguro.
Declarações de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve, de António Pina,
presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-07-07 13:37
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Corredor turístico britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=b9ce45f6-2d8a-42f1-be86-

2ab1c7a6d2ae&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Reino Unido vai rever no final do mês, a polémica lista de países isentos de quarentena; abre-se
assim uma esperança para o turismo português, sobretudo na região do Algarve, mas agora é a
Irlanda admitir que poderá excluir Portugal da lista de países seguros.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-07-07 13:36
 SIC Notícias - Jornal das Duas , 2020-07-07 14:51
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Turismo no Algarve em queda

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ef065a90-29a3-4ade-b7a2-

177cfddbcb1d&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Sem corredores turísticos a partir do Reino Unido, Marcelo Rebelo de Sousa promete a viajar todas as
semanas ao Algarve, para aproveitar o sol e o bom tempo. No encontro com autarcas da região, o
Presidente vincou que é preciso puxar pelo turismo português e estrangeiro.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal da Uma , 2020-07-07 13:35
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-07 16:41

Página 4



A5  
RTP 1

 	Duração: 00:02:50

 	OCS: RTP 1 - Jornal da Tarde

 
ID: 87426840

 
07-07-2020 13:26

1 1 1

Ajuntamentos de jovens em Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=027af247-d6f0-42f0-b339-

33767992c167&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A ajuntamentos de jovens há várias noites na Rua da Oura em Albufeira. São na maioria estrangeiros.
As autoridades estão preocupadas e os empresários da noite pedem ao Governo que flexibilize o
atendimento durante o verão.
Comentários de Liberto Mealha, Associação de Discotecas do Sul e Algarve.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-07-07 14:26
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Bares abertos em Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0d334f8f-d244-49f9-b504-

fab73465fe19&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Começamos pelos acontecimentos da noite passada no Algarve e que violam as normas de saúde
pública. Cerca de 2400 estudantes holandeses de férias concentraram-se junto aos bares da Oura, em
Albufeira. As autoridades começaram por tentar uma abordagem pedagógica que acabou por evoluir
para momentos de tensão.
 
Repetições: SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-07-07 13:00
 SIC Notícias - Jornal das Duas , 2020-07-07 14:33
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Muitas praias com lotação máxima

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4a8ece03-b09c-45cf-91e7-

116233a47a51&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Calor leva muitos portugueses às praias de Norte a Sul do país. Apresentação do semáforos das
praias.
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Governo anunciou o lançamento de uma nova linha de crédito de apoio às pequenas e médias
empresas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d5cf31ec-6ea8-4e4a-b084-

02e0daa73f85&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo anunciou o lançamento de uma nova linha de crédito de mil milhões de euros para micro e
pequenas empresas. O ministro da Economia diz que o objetivo é que os apoios cheguem às empresas
ao mais rapidamente possível.
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Siza Viera anuncia nova linha de crédito este mês

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f7c8a687-4d1d-4b7b-a29f-

ee70ab3f6acb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O ministro da Economia no Parlamento anunciou o lançamento de uma nova linha de crédito para
ajuda às pequenas empresas no valor de mais de  mil milhões de euros.
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 	Duração: 00:01:14

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87425835
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Governo está a preparar um programa especial de apoio o Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=198d38ae-e061-4106-80df-

1d321ddc581f&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Ministro da Economia diz que o Governo está a preparar um programa especial de apoio o Algarve
tendo em conta também a forte dependência do turismo.
Declarações de Pedro Siza Vieira, Ministro da Economia.

Página 10



A11  
Antena 1

 	Duração: 00:01:53

 	OCS: Antena 1 - Notícias
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Relatório da OCDE

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e273de55-f99a-4474-ab55-

8c6329316e40&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A OCDE confirma as consequências desastrosas para o emprego e sobretudo para o turismo. No
Algarve podem estar em risco mais de 40% dos postos de trabalho.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-07 13:03
 Antena 1 - Notícias , 2020-07-07 14:04
 Antena 1 - Notícias , 2020-07-07 16:04
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Praias com sinal vermelho

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8363ab14-e2bc-4220-b55a-

60641e32057e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As temperaturas desceram um pouco em relação a ontem, mas ainda assim, o dia está muito quente e
muitas pessoas a quererem aproveitar para ir à praia. Por isso, mesmo esta hora já são muitas as
praias com sinal vermelho.
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Comunidade Intermunicipal do Algarve diz que é preciso reforçar o empenho diplomático

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1c88f30a-ac7a-466e-b501-

c374d7f74fde&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Já o presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve diz que é preciso reforçar o empenho
diplomático com o Reino Unido e com a Irlanda.
Declarações de António Miguel Pina.
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Marcelo Rebelo de Sousa no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=72756317-4b49-407f-8199-

b711c88a3a1e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em visita ao Algarve, o Presidente da República prometeu regressar à região pelo menos uma vez por
semana e acrescentou que é necessário olhar para a frente e lutar. Numa altura em que o Algarve
atravessa grandes dificuldades, Marcelo Rebelo de Sousa jantou em Monte Gordo com 19 autarcas da
região, representantes da região de turismo e ainda associações empresariais.
 
Repetições: TVI 24 - Notícias , 2020-07-07 12:14
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Governo anunciou o lançamento de uma nova linha de crédito de apoio às pequenas e médias
empresas

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a4b58849-23cc-45f1-b78f-

2efad2b85d5c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo anunciou o lançamento de uma nova linha de crédito de apoio às pequenas e médias
empresas Cerca de mil milhões de euros. Anúncio feito esta manhã no Parlamento pelo Ministro da
Economia Pedro Siza Vieira.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-07 12:06
 Antena 1 - Notícias , 2020-07-07 13:05
 Antena 1 - Notícias , 2020-07-07 16:07
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Marcelo Rebelo de Sousa no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=71b056c9-1a86-4146-867b-

bcc7b9b5343c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Apesar das adversidades o turismo do Algarve vai conseguir sobreviver. É a convicção de Marcelo
Rebelo de Sousa. O Presidente da República esteve reunido ontem à noite com representantes do
setor e com autarcas em Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
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Renascença

 	Duração: 00:01:07

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87422655
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Turismo algarvio em risco

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=56c50a2c-7220-4fe9-8da3-

18a634f237eb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve dá o Verão como praticamente perdido depois
do anúncio de que o Governo britânico só no próximo dia 27 vai rever a lista de países isentos de
quarentena nas chegadas ao Reino Unido.
Declarações de António Pina.
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Renascença

 	Duração: 00:00:23

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87422957
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Turismo algarvio em risco

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=e51917b5-5b38-469c-9d65-

3e9a603b31da&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve dá o Verão como praticamente perdido depois
do anúncio de que o Governo britânico só no próximo dia 27 vai rever a lista de países isentos de
quarentena nas chegadas ao Reino Unido.
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Renascença

 	Duração: 00:01:27

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87421029

 
07-07-2020 09:00

Impacto da pandemia no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=1e816889-28fc-4f56-85a5-

9fb828614868&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
É tarde demais. O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve considera que a decisão do
Governo britânico em rever apenas no próximo dia 27 a lista de países isentos de quarentena nas
chegadas ao Reino Unido vai ter um grande impacto nos sectores do turismo e restauração algarvios.
António Pina fala num verão praticamente perdido face aos prejuízos que se preveem.
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Impacto da pandemia no turismo

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=4d89ca55-5e07-441e-a777-

ca32bab84897&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Há cada vez mais nuvens negras sobre o turismo nacional. A expectativa de que os britânicos possam
retirar Portugal da lista de países obrigados a quarentena fica adiada, na melhor das hipóteses, para o
fim do mês. O Governo de Londres anunciou que só vai reavaliar a situação no próximo dia 27, ou
seja, praticamente todo o mês de julho está perdido no que toca ao mercado britânico. Um anúncio
que prejudica em especial o Algarve.
Comentários de José Vitorino, presidente da União Empresarial do Algarve.

Página 20



A21  
Renascença

 	Duração: 00:01:03

 	OCS: Renascença - Notícias

 
ID: 87419932

 
07-07-2020 08:05

Autoridade Marítima preocupada com a ocupação abusiva de algumas praias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bdbfc936-e451-4f0a-a7ce-

065fa94914e5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Ainda notícia da preocupação da Autoridade Marítima com a ocupação abusiva de algumas praias. Isto
porque há quem deixe durante toda a noite chapéus de sol para marcar lugar para o dia seguinte.
Para evitar abusos, foram tomadas então medidas.

Página 21



A22  
Rádio Comercial

 	Duração: 00:00:19

 	OCS: Rádio Comercial - Notícias

 
ID: 87419574

 
07-07-2020 08:02

Recuperar a economia algarvia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aeeb97f5-a554-47a3-bc66-

0db8c8363bfb&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Pelo Algarve andou o Presidente da República. Marcelo Rebelo de Sousa disse que é necessário olhar
para a frente e lutar para que o turismo da região supere as perdas causadas pela exclusão de
Portugal do corredor aéreo com o Reino Unido.
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Marcelo Rebelo de Sousa no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f08753c2-7e3e-4f13-b3a2-

46dd81d18b1e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Apesar das adversidades, o turismo do Algarve vai conseguir sobreviver. É a convicção de Marcelo
Rebelo de Sousa. O Presidente da República esteve reunido ontem à noite com representantes do
sector e com autarcas em Monte Gordo, no concelho de Vila Real de Santo António. O Chefe de Estado
admite prejuízos com a exclusão de Portugal do corredor aéreo com o Reino Unido, mas salientou que
é preciso arregaçar as mangas e encontrar alternativas.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República.
 
Repetições: Antena 1 - Notícias , 2020-07-07 08:02
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Recuperar a economia algarvia

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cd650d3f-c995-480e-a509-

44db018eb7d1&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Era já noite avançada quando chegou ao Algarve Marcelo Rebelo de Sousa para jantar com os
hoteleiros da região. O Presidente disse que é preciso descruzar os braços e lutar.
Declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República; António Miguel Pina, AMAL.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-07-07 08:05
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Países isentos de quarentena nas chegadas ao Reino Unido

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=bc5e4ded-a11b-40fe-9a70-

8bcafc0cec12&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Governo britânico remete para o próximo dia 27, a revisão da lista de países isentos de quarentena
nas chegadas ao Reino Unido. Enquanto a decisão não chega Marcelo Rebelo de Sousa que é preciso
lutar pelo Turismo do Algarve e superar as perdas causadas na região.
 
Repetições: Renascença - Notícias , 2020-07-07 08:01
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Corredor turístico britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2676d3d9-de9b-4dd3-a7d7-

cdb0128ba5af&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da República considera que a decisão do Reino Unido de obrigar os turistas britânicos a
fazerem quarentena quando saem de Portugal é injusta.
Comentários de Marcelo Rebelo de Sousa.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-07 07:10
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-07 06:48
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-07 07:11
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Marcelo Rebelo de Sousa no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=a63d2087-809c-498a-9154-

d6f59e3c86d5&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da República apela aos portugueses para fazerem férias no Algarve. Marcelo Rebelo de
Sousa diz que é preciso colmatar a falta de turistas britânicos e, por isso, o Presidente vai visitar
durante o verão, todos os concelhos do Algarve.
Comentários de Marcelo Rebelo de Sousa.
 
Repetições: RTP 1 - Bom Dia Portugal , 2020-07-07 07:09
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-07 06:47
 RTP 3 - Bom Dia Portugal , 2020-07-07 07:10
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Marcelo reuniu-se com autarcas e empresários

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=958abd0f-35b2-43fc-8d30-

87cf769ab8fa&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da República esteve ontem à noite num jantar para ouvir um conjunto de propostas dos
autarcas e do Turismo do Algarve, Marcelo confirmou que vai manter as férias de Agosto no Algarve e
disse ainda que sem is turistas ingleses o país terá de virar para outros mercados.
 
Repetições: SIC - Edição da Manhã , 2020-07-07 07:06
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-07 08:08
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-07 06:18
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-07 07:06
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-07 08:08
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-07 09:09
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-07-06 00:20
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-07-07 10:11
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-07-07 12:16
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REUNIÃO COM A SAÚDE PÚBLICA 

o Chefe de Estado jantou ontem com repre-
sentantes do setor do Turismo no Algarve e au-
tarcas da região, em Monte Gordo, depois de 
reunir à distância com médicos, ao almoço 

Yii 
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Ha mais de um mês 
que não havia tantos 
doentes internados 
0 O número de internamen-
tos por Covid-19 voltou on-
tem a aumentar, sendo agora 
513, mais 9 do que no dia an-
terior. Há também mais um 
doente nos Intensivos. Desde 
odia 30 de maio que não havia 
tantos doentes internados. O 
boletim dá conta de mais 6 
óbitos, 232 novos casos de in-
feção e 149 recuperados. a 

•;-•t% Sti ".2 
'----e
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Unidades de internamento 
do País têm 513 doentes infetados 

Marcelo apreensivo 
com falta de respostas 
DENÚNCIA.  O Médicos criticaram falta de um sistema de informação para monitorizar os infetados INVERNO  O Frio preocupa 

FRANCISCA GENÉSIO 

A
falta de respostas sobre a 
evolução da Covid-19, 
sobretudo na região de 

Lisboa e Vale do Tejo, foi de-
nunciada ontem pelo Fórum 
Médico de Saúde Pública 
(FMSP) ao Presidente da Repú-
blica, através de urna video --
conferência. A situação terá 
deixado o Chefe de Estado mui-
to preocupado e até apreensivo. 

"Um dos pontos que denun - 
ciámos foi a falta de um sistema 
de informação para a Saúde Pú-
blica, porque só a Direção-Ge - 
ral cia Saúde tem toda a infor-
mação sobre a doença. É evi-
dente que esta ferramenta não  

se monta de um dia para o ou - 
tro, mas era bom que a infor-
mação que permite a tomada de 
decisões estivesse a chegar a 
quem tem de decidir de forma 
robusta e em tempo útil", con - 

CRUZAMENTO 
DA GRIPE COM COVID-19 
ASSUSTA ESPECIALISTAS 
tou ao CM Ricardo Mexia, da 
Associação dos Médicos de Saú-
de Pública, alertando que "sem 
um sistema é difícil fazer vigi 
landa epidemiológica". 

Para o FMSP, é "incompreen 
sive] " a falta de organização e 
planeamento em plena pande-

  

mia. "Felizmente temos um 
Presidente da República cons-
ciente daquela que é a realidade 
da Saúde pública e que sabe que 
há coisas que continuam sem 
correr bem. Não é normal que a 
fiscalização tenha desaparecido 
por completo no deseonfina - 
mento", criticou o bastonário 
cia Ordem dos Médicos. Miguel 
Guimarães fez questão de lem-
brar o Chefe de Estado que os 
cordões sanitários "são uma 
opção válida" e que devem ser 
considerados pela Direção-Ge - 
ral da Saúde. 

Entre as preocupações trans-
mitidas a Marcelo, está a carên-
cia de profissionais na Saúde  

pública, assim como a "neces-
sidade urgente" de preparação 
do inverno "que se afigura difí 
cif", com o cruzamento da Co-
vid --19 com a gripe, cujos sinto-
mas são muito semelhantes. 

BASTONÁRIO LEMBRA QUE 
CORDÕES SANITÁRIOS 
SÃO OPÇÃO VÁLIDA 

Os médicos realçaram ainda a 
importância de garantir que, 
quando houver vacina para a 
Covid -19, Portugal tem "capa - 
cidade de produzir e distribuir a 
vacina". o 
NOTÍCIA EXCLUSIVA 
DA EDIÇÃO EM PAPEL 

PORMENORES 

Satisfação com encontro 
Os médicos ficaram satisfeitos 
com o encontro com o Chefe de 
Estado. "Fez o que a ministra da 
Saúde já devia ter feito: ouvir 
quem está no terreno", disse 
Roque da Cunha, secretário-ge-
ral do Sindicato Independente 
dos Médicos. 

Reforço de enfermeiros 
A Ordem dos Enfermeiros de-
fende o reforço da resposta do 
sistema de vigilância epidemio-
lógica, com recurso aos 2800 
enfermeiros especialistas. 

COMEM 
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Turismo 

Ocupação 
no Alarve 
cai 68,9% 
em junho 

TAXA 
A taxa de ocupação 
global média por quarto 
no Algarve foi de apenas 
10,3% em junho deste 
ano, uma descida de 
68,9% em comparação 
com o mesmo mês 
de 2019, anunciou 
a Associação dos Hotéis 
e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve 
(AH ETA). 

MERCADO 
Os dados da associação 
confirmam a quebra 
no setor, na sequência 
da pandemia, 
nomeadamente no que 
respeita ao mercado 
externo, com o número 
de turistas estrangeiros 
que visitam o Algarve 
a cair a pique. 
O mercado nacional foi 
o que apresentou uma 
menor descida (-58,7%), 
tendo representado 
82,7% do total das 
dormidas. 

VENDAS 
O volume de vendas 
apresentou uma descida 
de 81,2% em 
comparação com junho 
do ano passado. Em 
valores acumulados, 
a ocupação de camas 
regista uma descida 
média de 66,7% desde 
janeiro e o volume de 
vendas uma descida 
de 49,6% face a 2019. 

EXCLUSÃO 
Recorde-se que o Reino 
Unido excluiu Portugal 
dos corredores aéreos 
que vai abrir com vários 
países europeus a partir 
de sexta-feira, o que 
representa a perda 
de um importante 
mercado externo 
de turistas para a região 
do Algarve. 
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Semana 
de decisões com 
dados em revisão 
e rondas de Marcelo 

DGS assegurou 
ontem que os dados 

nos boletins são 
os mais próximos 

possível da realidade. 
Governo aponta 

para situação 
de estabilidade 

em Lisboa. PR ouviu 
médicos e rumou 

depois ao Algarve. 

MARTA E REIS 
marta.reis@ionline.pt  

Com uma nova reunião técni-
ca à porta, na qual são espera-
dos indicadores que permitam 
perceber se o país deve ou não 
manter um desconfinamento a 
três velocidades, com 19 fregue-
sias da Grande Lisboa em esta-
do de calamidade, o ponto de 
situação sobre a covid-19 feito 
diariamente pela Direção-Geral 
da Saúde (DGS) sofreu altera-
ções nos últimos dias e os dados 
disponíveis ao público são ago-
ra menos. Os dados por conce-
lho não são atualizados desde 
sábado - alguns concelhos do 
Norte, como o Porto, não sofrem 
atualizações desde o início de 
junho -, bem como a idade dos  

novos doentes, o que a Dire-
ção-Geral da Saúde justificou 
ontem com a necessidade de 
afinar o reporte, que conta des-
de o início da epidemia com 
diferentes fontes de dados, dos 
médicos assistentes aos labora-
tórios. Continuam também por 
inserir nos boletins diários os 
200 casos notificados no final 
da semana passada por um labo-
ratório que esteve três dias sem 
fornecer informação à DGS. Dei-
xou ainda de ser atualizado, no 
final de junho, o número de 
amostras colhidas diariamen-
te para testes. 

Na conferência de imprensa 
desta segunda-feira, a direto-
ra-geral da Saúde e o secretário 
de Estado da Saúde assegura-
ram que os dados são fiáveis e 
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COVID-19 

Desde o início 
do desconfinamento 
foram detetados 
18 605 novos casos 
de covid-19, mais de 14 mil 
na região de Lisboa. 
Mas há menos 300 doentes 
internados do que 
a 4 de maio 
PATRICIA DE MEIA MOREIRArAFP 

Yhl 

o mais próximos possível da rea-
lidade, estando a ser feitos esfor-
ços para uma radiografia mais 
fina. Lacerda Sales deu exem-
plos de como outros países, como 
França ou Espanha, também 
fazem correções na informação: 
"Todos os países fazem estes 
ajustamentos, nós não somos 
nem piores nem melhores do 
que os outros países", disse, subli-
nhando que o país tem menos 
óbitos, menos casos acumula-
dos, menor pressão sobre o sis-
tema de saúde e mais testes que 
a maioria dos outros países. Os 
internamentos por covid-19 têm 
aumentado, mas muito progres-
sivamente. Em relação ao iní-
cio do desconfinamento, a 4 de 
maio, registaram-se mais 18 mil 
novos casos no país e há agora 
513 doentes internados com 
covid-19, menos 300 do que havia 
naquela altura, o que também 
estará ligado ao facto de ter havi-
do um predomínio de pessoas 
mais jovens nos novos casos. 

Ao mesmo tempo que os bole-
tins são afinados - e, como o SOL 
noticiou, a DGS, após a saída da 
epidemiologista-chefe Rita Sá 
Machado, está agora a recorrer 
a uma empresa para fazer a aná-
lise dos dados da covid-19 -, a 
reunião marcada para quarta-fei-
ra está a ser precedida de reu-
niões para auscultar o que se 
passa no terreno. 

Marcelo Rebelo de Sousa reu-
niu-se ontem com o Fórum Médi-
co de Saúde Pública em video-
conferência, na qual ouviu ape-

  

los a uma reforma da saúde 
pública e reforço de equipas, 
queixas sobre a situação labo-
ral dos médicos, nomeadamen-
te a ausência de pagamento do 
suplemento aos médicos em fun-
ções de autoridade de saúde, 
mas também recomendações 
sobre a situação atual do país. 

Ao i, o bastonário dos médi-
cos disse que as recomendações 
foram ouvidas atentamente pelo 
Presidente da República e lamen-
tou que os profissionais de saú-
de no terreno tenham deixado 
de ser auscultados pelas auto-
ridades de saúde - uma preocu-
pação transmitida a Marcelo. 
"Uma coisa são os especialistas 
de epidemiologia que estão nos 
seus laboratórios mas não 
seguem doentes, não se aperce-
bem das reais dificuldades. Outra 

Dados por 
concelho não 
são atualizados 
desde sábado nos 
boletins da DGS 

Ordem dos 
Médicos defende 
dados claros 
e envolvimento de 
médicos no terreno 

coisa é falar com os médicos de 
saúde pública, com os médicos 
hospitalares, com os médicos 
de medicina geral e familiar, 
aliás, como aconteceu no início 
da epidemia. Nesta fase de des-
confinamento, isto deixou de 
acontecer, quando é mais fácil 
confinar do que desconfinar. 
Todas as outras estruturas, da 
saúde às autarquias, tinham de 
manter o mesmo nível de envol-
vimento e prevenção". 

Miguel Guimarães defende a 
necessidade de dados mais cla-
ros, mas também de uma comu-
nicação mais firme. "O sistema 
de informação tem dc ser cla-
ro. A DGS e Governo podem des-
valorizar, mas o primeiro-minis-
tro não desvaloriza. A autorida-
de de saúde tem de dar dados 
para que o Governo possa tomar 
decisões com dados objetivos. 
Uma das recomendações que 
fizemos no início da epidemia 
foi que fossem mobilizados, por 
exemplo, estudantes de Medi-
cina e introduzissem os dados 
com indicação dos médicos, e 
não fossem os especialistas a 
estar a fazer o reporte quando 
têm de estar a tratar doentes. 
Teria a vantagem de termos 
dados mais robustos. A verda-
de é que nunca aconteceu", diz 
Miguel Guimarães. 

"JÁ ERA TEMPO DE ALGUÉM VIR 
AO ALGARVE" Depois da reunião 
com as associações médicas, 
Marcelo rumou ao sul do país 
para um jantar de trabalho com  

presidentes das câmaras muni-
cipais do Algarve e da Associa-
ção dos Hotéis e Empreendi-
mentos Turísticos do Algarve 
(AHETA). E a iniciativa também 
foi bem recebida. "Já era tem-
po de vir à região do Algarve 
alguém ao mais alto nível. O 
Governo conhece a realidade 
que estamos a passar mas, na 
verdade, ainda ninguém tinha 
vindo ao terreno. Temos de ter 
consciência da importância do 
turismo para o país e do Algar-
ve como a mais importante região 
do país para o setor", disse ao i 
Elidérico Viegas, da AHETA. 
"Ficamos satisfeitos que o Pre-
sidente da República venha falar 
connosco e espero ter a oportu-
nidade de lhe entregar um docu-
mento - que também já entre-
guei ao Governo - com um con-
junto de propostas que considero 
importantes para superar a cri-
se. São propostas que passam 
pelo alargamento das morató-
rias e do mecanismo de layoff 
simplificado, a suspensão dos 
pagamentos fiscais e à Seguran-
ça Social e até subvenções a fun-
do perdido para recuperar o 
setor do turismo". 

Também o secretário de Esta-
do dos Assuntos Parlamentares, 
Duarte Cordeiro, coordenador 
da resposta à covid-19 na Região 
de Lisboa e Vale do Tejo, se reu-
niu ontem com as autoridades 
na Amadora e para esta terça-fei-
ra tem marcada uma reunião 
com os presidentes das comu-
nidades intermunicipais do Oes-

  

te, Médio Tejo, Lezíria do Tejo 
e Leiria, para discutir a estraté-
gia de prevenção e controlo da 
covid-19 nas atividades agríco-
las. Ontem, Duarte Cordeiro 
revelou que novos casos e as 
infeções ativas estão a diminuir 
nos cinco concelhos da Área 
Metropolitana de Lisboa que 
inspiram mais preocupação, 
uma informação que não foi 
transmitida no briefing diário 
da DGS e que também não é pos-
sível extrair dos relatórios, uma 
vez que os novos casos nos con-
celhos não têm sido atualizados. 
Até sábado, Sintra e Lisboa man-
tinham-se os concelhos com 
mais novos casos no país. No 
briefing, o secretário de Estado 
da Saúde garantiu que a situa-
ção em Lisboa é de estabilida-
de com uma ligeira tendência 
decrescente. Nos últimos sete 
dias, de segunda-feira da sema-
na passada até ontem, foram 
diagnosticados no país 2217 novos 
casos de covid-19, dos quais 1745 
na região de Lisboa e Vale do 
Tejo, o que compara com 2051 
nos sete dias anteriores. Acres-
centando as 200 notificações 
que ainda não têm data impu-
tada, o total de casos terá sido 
de 1945, verificando-se assim 
uma ligeira diminuição. Por 
outro lado, a região Norte que, 
segundo a última análise do 
INSA, tem o RT mais elevado 
(1,1), foram registados 265 novos 
casos, o que compara com 181 
nos sete dias anteriores. 
Com João Amaral Santos Página 32
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Os britânicos são o principal mercado externo do turismo português, respondendo por mais de 13% das dormidas registadas em 2019. 

TURISMO 

Turismo não vê alternativas 
de curto prazo a britânicos 
Com a decisão do Reino Unido de excluir Portugal dos "corredores aéreos", os 
operadores turísticos, já penalizados pela pandemia, temem um verão ainda mais 
negativo. No Algarve e na Madeira, os britânicos valem mais de 20% do turismo. 

RAFAELA BURD RELVAS 

rafaelarelvas@negocios.pt 

A
decisão do Reino Uni-
do de excluir Portugal 
da lista de países para 
onde os cidadãos bri-

tânicos podem viajar sem neces-
sidade de quarentena quando re-
gressarem terá um impacto signi-
ficativo nas contas do turismo na-
cional,j á fortemente afetado pela 
pandemia.A nível nacional, os bri-
tânicos respondem por mais de 
13% do total de dormidas, uma 
proporção que ultrapassa os 20% 
no Algarve e na Madeira. A solu-
ção é diversificar mercados, mas, 
no curto prazo, e em era de pan-
demia, as alternativas são poucas. 

O cenário é resumido por An-
tónio Condé Pinto, presidente da 
Associação Portuguesa de Hote-
laria, Restauração e Turismo 
(APHORT). "Tendo em conta o 
peso e a dimensão do mercado bri-
tânico no turismo nacional, consi-
deramos que não há, a curto pra-
zo, alternativas eficazes que pos-
sam mitigar este impacto", afirma 
o responsável. A posição é parti-
lhada pelo presidente da Associa-
ção dos Hotéis e Empreendimen-
tos Turísticos do Algarve (AHE-
TA), principal região turística do 
país. "As alternativas, neste contex-
to, não são muitas. Temos outros 
mercados externos importantes, 
corno Alemanha ou França, mas 
não chegam para compensar as 
perdas do mercado britânico", 
aponta Elidérico Viegas. 

A solução, defendem os ope-
radores turísticos, passa pela di-
versificação de mercados. "Deve-
mos ver esta situação como um 
alerta para as consequências que 
a dependência excessiva de deter-

  

minadas regiões face a um único 
mercado pode acarretar. Será im-
portante, a médio e longo prazo, 
analisar alternativas e pensar num 
maior investimento em relação a 
urna estratégia de diversificação 
de mercados", refere António 
Condé Pinto. 

A diversificação de mercados 
já é procurada por Governo e re-
giões de turismo há muito. Os re-
sultados são notórios - por exem-
plo, com o lançamento de dezenas 
de rotas aéreas nos últimos anos e 
°crescimento acentuado de mer-
cados corno a China, o Brasil ou os 
Estados Unidos -, mas lentos. A  

verdade é que, ainda que tenha 
vindo a perder algum peso nos úl-
timos anos, sobretudo após o Bre-
xit, o mercado britânico mantém-
-se como o principal emissor do 
turismo português, muito acima 
de qualquer outro. 

No conjunto do ano passado, 
Portugal registou quase 27 mi-
lhões de hóspedes, dos quais mais 
de dois milhões eram residentes 
no Reino Unido, o equivalente a 
quase 8% do total. Ao mesmo 
tempo, foram contabilizadas qua-
se 70 milhões de dormidas - os 
britânicos responderam por mais 
de 9 milhões destas (cerca de  

13,4% do total). Contabilizando 
apenas as 48,7 milhões de dormi-
das de não residentes, os britâni-
cos representam mais de 19% do 
total. 

Assim, sobretudo no curto 
prazo, não basta reforçar a promo-
ção de Portugal junto de outros 
mercados, defendem os operado-
res turísticos. É preciso reverter a 
decisão do governo britânico. Ain-
da que esteja a reforçar a promo-
ção da região junto de outros mer-
cados, a Associação de Promoção 
da Madeira (APM) está "a tentar 
sensibilizar o governo britânico 
para a alteração desta situação",  

diz o diretor executivo, Nuno Vale. 

Algarve e Madeira são 
os mais penalizados 
Os dados de 2019 relativos às dor-
midas de cada mercado emissor 
nas várias regiões do país, recolhi-
dos pelo Turismo de Portugal, ain-
da são provisórios, mas ilustram 
bem o peso do mercado britânico 
no turismo de algumas regiões. 

Se os números já são significa-
tivos no conjunto do país, ganham 
um proporção ainda maior no Al-
gaive e na Madeira, terceira maior 
região. O Algarve recebeu 5 mi-
lhões de hóspedes em 2019, que 
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Portugal 69.830.048 9.374.527 

Norte 10.720.425 421.182 

Centro 7.100.615 126.828 

AM Lisboa 18.425.019 1.014.001 

Alentejo 2.879.101 64.886 

Algarve 20.953.422 5.943.766 

Açores 2.285.454 66.133 

Madeira 7.466.012 1.737.731 

Fonte: Turismo de Portugal. dados provisórios 

PORTUGAL HOSPEDOU MAIS DE DOIS 
MILHÕES DE BRITÂNICOS 
Valores unitários 

Os estabelecimentos hoteleiros nacionais receberam mais 
de 2 milhões de britânicos no ano passado, o equivalente a 
perto de 8% do total de hóspedes. Os britânicos concentram-
-se, sobretudo, no Algarve, em Lisboa e na Madeira. 

 

Total de Hóspedes Vindos do Reino Unido 

   

Portugal 26.973.897 2.147.324 

Norte 5.826.532 184.745 

Centro 4.121.391 50.747 

AM Lisboa 8.108.884 389.561 

Alentejo 1.586.146 30.348 

Algarve 5.073.867 1.191.254 

Açores 774.434 21.046 

Madeira 1.482.643 279.623 

Pedro Noel da Luz 

REINO UNIDO VALE MAIS DO QUE 
PORTUGAL NA MADEIRA E ALGARVE 
Valores unitários 

Em 2019, hóspedes residentes no Reino Unido foram respon-
sáveis por 5,9 milhões de dormidas no Algarve e outros 1,7 
milhões na Madeira. Em ambos os casos, são números supe-
riores às dormidas de residentes em Portugal. 

PERGUNTAS A 
ELIDÉRICO VIEGAS 

Presidente da Associação dos 
Hotéis e Empreendimentos 
Turísticos do Algarve (AHETA) 

Dormidas Vindos do Reino Unido 

 

  

Decisão do Reino 
Unido "põe em causa 
a retoma" do Algarve 

responderam por quase 21 mi-
lhões de dormirias. Destes, 
cerca de 1,2 milhões eram bri-
tânicos, que responderam por 
quase 6 milhões de dormidas, 
oequivalente a mais de 28% 
do total. 

Já na Madeira, mais de 
279 mil cio total de 1,48 mi-
lhões de hóspedes eram 1)ritâ-
nicos. Este mercado respon-
deu por 1,7 milhões dos 7,46 
milhões de dormidas regista-
das no ano passado. Significa 
isto que o Reino Unido res-
pondeu por mais de 23% das 
dormidas na Madeira.  ■ 

28% 
ALGARVE 
O Algarve, principal 
região turística do país, 
é também aquela onde 
os britânicos têm mais 
peso, respondendo por 
28% das dormidas. 

Fonte: Turismo de Portugal. dados provisórios 

69,8 
DORMIDAS 
Em 2019, Portugal 
registou 69,8 milhões 
de dormidas. Destas, 
os britânicos foram 
responsáveis por mais 
de 9 milhões. 

O presidente da AHETA apon-
ta que o mercado interno e 
restantes mercados externos 
não chegam para compensar 
a queda dos britânicos. 

Que impacto tem a deci-

 

são do governo britânico? 
O impacto no nosso turis-

mo é enorme. O Reino Unido 
é o nosso maior fornecedor 
de turistas, representa um 
terço das dormidas e um ter-
ço dos hóspedes que passam 
férias no Algarve anualmen-
te. Na altura em que estáva-
mos mais ou menos confian-
tes de que iríamos reiniciar a 
retoma, fomos confrontados 
com uma decisão que põe em 
causa esta retoma. O turismo 
interno, que é mais numero-
so em julho e agosto, não é 
suficiente para esbater os 
elevados prejuízos dos últi-
mos três meses. 

Que alternativas devem 
ser procuradas para mini-
mizar esse impacto? 
As alternativas, neste con-

texto, não são muitas. Temos 
outros mercados importan-
tes, como a Alemanha, a Ho-
landa ou França, mas não 
chegam para compensar as 
perdas do mercado britânico. 

Esperam, ainda assim, re-

 

ceber turistas britânicos? 
Vai acontecer, mas será 

muito residual. Não temos 
dúvidas de que haverá pes-
soas que acabarão por vir, 
aliás como já está a aconte-
cer, outros acabarão por ir 

66 
As alternativas não 
são muitas. Temos 
outros mercados 
importantes, como a 
Alemanha, a 
Holanda ou França, 
mas não chegam 
para compensar as 
perdas do mercado 
britânico. 

99 

para Sevilha e depois vir de 
carro ou autocarro para o Al-
garve. Mas isto não tem nada 
que ver com o elevado núme-
ro de voos que se esperaria 
do Reino Unido com turistas 
com destino ao Algarve. 

Qual tem sido a evolução 
do turismo no Algarve 
após o desconfinamento? 
Durante parte do mês de 

março, abril e maio, as recei-
tas e ocupações reduziram-
-se a zero. No mês de junho, 
tivemos turismo interno, so-
bretudo nos feriados, mas as 
ocupações do conjunto do 
mês, mesmo assim, não fo-
ram além de 10%. 
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Miguel Stilwell, 
atual administrador 
financeiro, é o CE0 
interino da elétrica. 

FIM DE UM CICLO 
Juiz Carlos Alexandre suspende mandatos de Mexia e Manso Neto 

Gestores pagam caução de um milhão e ficam impedidos de entrar nas 
instalações I Analistas preocupados com impacto nas ações I Trajeto dos 

CE0 que apostaram o futuro nas renováveis 
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Terça-feira, 7 de julho de 2020 Diário Ano XVI N.o 4279 € 2.50 
Diretor André Veríssimo Diretor adjunto Celso Filipe 

    

Metade das famílias só tem 
poupanças até cinco meses 
Estudo do "think tank" europeu Bruegel coloca Portugal como um dos países mais 
vulneráveis às consequências económicas da recessão provocada pela covid-19. 
ECONOMIA 10 e 11 

Ferrovia 

Estado já 
injetou 41 
milhões nos 
comboios 
Contrato de serviço público 
compensa situações excecionais. 

EMPRESAS 14 e 15 

Pandemia 

Turismo não 
tem alternativa 
de curto prazo 
a britânicos 
EMPRESAS 16 e 17 

Montepio Crédito 

Governo devia 
ter ido mais longe 
na moratória, 
diz CEO 
MERCADOS 20 e 21 

Sondagem 

Marta Temido é 
a ministra mais 
popular. Por 
enquanto 
ECONOMIA 12 e 13 

PEDRO CARREIRA 
PRESIDENTE DA 
CONTINENTAL MABOR 

"Não vamos 
recuperar a 
produção perdida, 
mas estamos 
a recrutar" 
EMPRESAS 18 

o 
E 
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a o 
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 	Duração: 00:01:55

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87414691

 
06-07-2020 20:54

1 1 1

Turistas britânicos no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=aeda98c0-05d4-4b66-b478-

2a1cab89cbdd&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Os turistas britânicos continuam a chegar ao Algarve, apesar de no regresso a casa terem de cumprir
14 dias de quarentena. São menos do que é habitual, mas quem vem diz sentir-se seguro.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-06 20:55
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-06 22:41
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-06 01:52
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CM TV

 	Duração: 00:03:41

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 87414813

 
06-07-2020 20:42

1 1 1

Corredor turístico britânico

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=8e675439-5d5f-4130-9667-

adfd4685397b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Algarve é o destino por excelência dos turistas britânicos, a Grã-Bretanha colocou Portugal de certa
forma numa numa lista negra. Os turistas britânicos queiram vir para Portugal a chegada à Grã-
Bretanha têm de ficar 14 dias de quarentena.
Comentários de Ricardo Baptista Leite, comentador.
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 	Duração: 00:01:39

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 87414792

 
06-07-2020 20:41

1 1 1

Afluência às praias

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=d93772f4-c1d3-4eed-a364-

19f50a6bb675&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
No Algarve, as regras de segurança nas praias estão a ser cumpridas depois no fim de semana os
areais terem recebido muitas pessoas.
 
Repetições: CM TV - CM Jornal Hora do Almoço , 2020-07-07 14:33
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 	Duração: 00:12:07

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87414306

 
06-07-2020 20:30

1 1 1

Combate à pandemia em Portugal - Análise

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=97bcd2d3-90fa-4989-a9e5-

ac57319d30a2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Várias organizações médicas reuniram-se com o Presidente da República. Os clínicos de saúde pública
defendem que Portugal tem estado a ser reativo e não pró-ativo no combate à pandemia, usando a
região de Lisboa como exemplo.
Análise de Ricardo Mexia, presidente da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública, e de Miguel
Sousa Tavares, comentador TVI.
 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-06 20:31
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-06 01:28
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SIC

 	Duração: 00:01:10

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 87414292

 
06-07-2020 20:26

1 1 1

Incêndio no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=f4b05045-264f-4c00-ae55-

49b57862d8da&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um bombeiro ficou ferido num incêndio que está ativo numa zona de floresta em São Marcos da Serra,
no Algarve.
 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-07-06 20:27
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-07 06:03
 SIC - Edição da Manhã , 2020-07-07 07:29
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-07 06:03
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-07 07:30
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-07 08:26
 SIC Notícias - Jornal da Meia Noite , 2020-07-06 00:09
 SIC Notícias - Edição da Manhã , 2020-07-07 09:27
 SIC Notícias - Jornal das Dez , 2020-07-07 10:41
 SIC Notícias - Jornal do Meio-Dia , 2020-07-07 12:42
 SIC - Primeiro Jornal , 2020-07-07 13:31
 SIC Notícias - Primeiro Jornal , 2020-07-07 13:32
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 	Duração: 00:01:16

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 87414051

 
06-07-2020 19:34

1 1 1

Incêndio no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=0ebe98b9-01a6-4e35-8df3-

0a2c33cccd55&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um bombeiro sofreu ferimentos ligeiros no combate a um incêndio que lavra no Algarve, em São
Marcos da Serra, segundo informou a Proteção Civil. O comandante Duarte Costa revelou ainda que o
fogo em Silves tem 2 frentes ativas e espera melhores condições para travar a propagação das
chamas durante a noite.
Comentários de Duarte Costa, cmdt. Proteção Civil.
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 	Duração: 00:00:36

 	OCS: SIC Notícias - Jornal das 7

 
ID: 87413789

 
06-07-2020 19:07

1 1 1

Incêndio no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=13a5f646-c99d-41c0-a850-

94a9706db20e&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um incêndio com 3 frentes ativas está a consumir a zona florestal em São Marcos da Serra, no
Algarve. A zona é de acessos difíceis no concelho de Silves.
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 	Duração: 00:01:29

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87412713

 
06-07-2020 18:00

Incêndio em São Marcos da Serra

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9fff2297-5789-4328-84ad-

f7a2b8679b27&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Um incêndio com 3 frentes ativas, consome a esta hora, uma zona de floresta em São Marcos da
Serra, no Algarve. As chamas começaram depois das 3 da tarde num terreno de difícil acesso.
Comentários de Joaquim Gonçalves, cmdt. dos Bombeiros de São Bartolomeu de Messines.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-07-06 19:02
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 	Duração: 00:02:03

 	OCS: RTP 3 - 24 Horas

 
ID: 87421957

 
06-07-2020 00:31

1 1 1

Turismo no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fddfdadd-a6bc-4a84-9667-

422d8740874c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O Presidente da República apela aos portugueses para fazerem férias no Algarve. Marcelo Rebelo de
Sousa diz que é preciso colmatar a falta de turistas britânicos na região.
 
Repetições: RTP 3 - 3 às... , 2020-07-07 10:14
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-07 11:24
 RTP 3 - Jornal das 12 , 2020-07-07 12:47
 RTP 1 - Jornal da Tarde , 2020-07-07 13:23
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-07 14:24
 RTP 3 - 3 às... , 2020-07-07 16:44
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 	Duração: 00:07:54

 	OCS: SIC Notícias - Jornal da Meia Noite

 
ID: 87419213

 
06-07-2020 00:12

1 1 1

Bares abertos em Albufeira

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9485caf2-d2cb-47d6-ae63-

62e75707cf1b&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A GNR ordenou o encerramento dos estabelecimentos na Rua da Oura em Albufeira e dispersou
centenas de pessoas a noite passada, a situação ficou à beira do descontrolo com jovens holandeses
em viagens de finalistas. Direto de Albufeira.
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A46Equipa algarvia vence concurso europeu de soluções inovadoras e disruptivas na área
do turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a61df5d

 
O CAST - Creative Accelerator for
Sustainable Tourism é um
projeto colaborativo financiado pela União Europeia, com o objetivo de
desenvolver uma rede de incubadoras, aceleradoras e startups tecnológicas,
PME's e financiadores, com o intuito de formar uma comunidade europeia
comprometida com a promoção e partilha de conhecimento, o uso da tecnologia e a
colaboração além-fronteiras, para um sector turístico mais sustentável. O
vencedor, entre os oito projetos finais, foi o  Algarve Safe Tourism ,
apresentado pela equipa constituída por Daniel Guerreiro, da Comissão de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), Jorge Cabaço,
da Algarve Strategic Accelerator (ASA), Miguel Fernandes (Presidente da Algarve
Evolution e fundador da Dengun) e Vanessa Nascimento (Vice-Presidente da
Algarve Evolution), que desenvolveram uma solução para facilitar a procura
turística, baseadas em tecnologias avançadas (blockchain e data collection) e
de geolocalização.
 
O Algarve teve uma
presença significativa, com dez pessoas ativamente envolvidas no evento,
divididas em duas equipas algarvias que foram as únicas participantes
portuguesas no CAST Virtual Hackathon. Durante três dias, as duas equipas, em
representação do Digital Innovation Hub do Algarve (DIH), potenciado pela
Algarve STP (Systems and Technology Partnership), contribuíram ativamente, numa
maratona, sem interrupção, na implementação de soluções para dois desafios que
se evidenciaram aquando da pandemia da Covid-19: desenvolver soluções
tecnológicas para minimizar os impactos económicos na área do turismo e propor
novas ideias de negócio para tornar o setor mais sustentável a nível global.
 
As
equipas reuniram elementos da administração pública e de empresas algarvias,
contando com o apoio de membros do Algarve Evolution (AE), Algarve Tech Hub
(ATH), do Algarve STP, da CCDR Algarve e da Região de Turismo do Algarve (RTA).
Para além dos vencedores, também participaram Edgard Marcondes (Let's Go
World), Francesco Berrettini (Algarve STP, DIH), Luís Segura (RTA), Raquel Melo
(Inboundware), Raquel Ponte (Turbine Kreuzberg PT), Tiago Fernandes
(Thinkerdots Technologies).
 
Os projetos
foram apresentados no dia 3 de julho, perante um júri composto por Margot
Décory (Booking.com), Joan Borràs (Eurecat), Juliane Schulze (Media Deals),
Panis Pieri (YourGrowth Media), Francisco Fonseca (SBI Consultant) e Brian
Marrinan (Journey Partners). Os vencedores serão promovidos nos meios de
comunicação da União Europeia e terão acesso a eventos internacionais para
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apresentação do projecto a investidores e empresas, realizados pela CAST
(Creative Accelerator for Sustainable Tourism) e pela EBN Innovation Network.
 
Daniel Pina
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Marcelo Rebelo de Sousa promete várias visitas ao Algarve no verão
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Presidente da República jantou em Monte Gordo.
 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, participou na noite de segunda-feira, 6 de julho,
a convite da presidente da Câmara Municipal de VRSA, Conceição Cabrita, num jantar, na praia de
Monte Gordo, com o objetivo de impulsionar o turismo na região durante o verão e de promover o
Algarve como um destino seguro e atrativo.
 
O convite foi
estendido pelo Presidente da República aos 16 autarcas algarvios e
representantes do turismo e hotelaria, que também marcaram presença na
iniciativa e apontaram estratégias para o futuro.
 
Durante o evento, o Chefe de Estado comprometeu-se  a regressar à região, várias vezes, durante as
próximas semanas , deixando ainda o compromisso de  apelar aos portugueses para que passem
férias no sul  de Portugal.
 
Numa visita ao passadiço da praia de Monte Gordo, Marcelo Rebelo de Sousa afirmou ainda que é
necessário  olhar para a frente e lutar  para o turismo na região superar as perdas causadas pela
exclusão de Portugal do corredor aéreo com o Reino Unido.
 
Para Conceição Cabrita, presidente da Câmara Municipal de VRSA, este encontro teve como objetivo
principal  deixar a mensagem de que a região é um destino seguro e está pronta para receber, com
condições de segurança, todos os que já escolheram ou ainda vão escolher o Algarve como destino de
férias .
 
Tenho a certeza de que os municípios do Algarve estão à altura de responder a este desafio, pelo que
teremos o maior prazer em receber todos os portugueses de braços abertos. A melhor forma de
contornarmos os efeitos negativos da COVID-19 na economia da região é escolher o Algarve como
destino de férias , reforçou a autarca.
 
Para Conceição Cabrita, a recente abertura da fronteira com a vizinha Espanha representou  um sinal
muito positivo , em especial para o concelho de Vila Real de Santo António, dada sua proximidade com
a Andaluzia, mas alertou ao Presidente da República  que é necessário estabilizar o corredor aéreo
com a região e voltar a trazer ao Algarve o mercado turístico internacional, sobretudo europeu, que é
também um dos motores da economia da região .
 
Além dos autarcas
algarvios, o encontro com o Presidente da República contou com a presença do
presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve
(AHETA), Elidérico Viegas, e do presidente do Turismo do Algarve, João
Fernandes.
 
[Additional Text]:
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Governo está a preparar programa específico de apoio ao Algarve
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Ministro da Economia não adiantou uma data para a apresentação do programa, mas referiu que será
em breve.
 
O ministro da Economia disse hoje que o Governo está a preparar um programa específico de apoio à
região do Algarve, que está a sofrer as consequências da quebra do turismo, devido à pandemia de
covid-19.
 
"É necessário dirigir uma atenção muito especial à região do Algarve, que é extremamente
dependente da atividade turística", defendeu esta manhã o ministro de Estado, da Economia e da
Transição Digital, Pedro Siza Vieira, perante os deputados da Comissão de Economia, Inovação, Obras
Públicas e Habitação, na Assembleia da República.
 
Assim, Pedro Siza Vieira adiantou que o Governo está a preparar um programa específico de apoio à
região.
 
De acordo com o ministro da Economia, este programa tem de ser "muito mais decidido no sentido de
ajudar as empresas a sobreviver", deve dinamizar a procura interna e externa e ajudar a que o setor
do turismo na região do Algarve sobreviva até ao próximo verão.
 
Outra das componentes do programa específico para o Algarve, disse, tem de ser também a de
"mitigar o impacto muito negativo" nos rendimentos das pessoas da região.
 
"O turismo em toda a União Europeia é uma atividade muito relevante. A União Europeia estimava há
um mês e meio que a atividade turística na União tivesse uma redução de 60%. Aquilo que estamos a
viver na região do Algarve ou da Madeira, não é um problema especificamente português", sublinhou.
 
"A União Europeia reconhece que as regiões fortemente turísticas precisam de um apoio específico.
Até podem ter sido poupadas à pandemia, mas serão devastadas do ponto de vista económico",
acrescentou.
 
O ministro da Economia não adiantou uma data para a apresentação do programa, mas referiu que
será em breve.
 
Portugal contabiliza pelo menos 1.620 mortos associados à covid-19 em 44.129 casos confirmados de
infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).
 
As medidas para combater a pandemia paralisaram setores inteiros da economia mundial e levaram o
Fundo monetário Internacional (FMI) a fazer previsões sem precedentes nos seus quase 75 anos: a
economia mundial poderá cair 3% em 2020, arrastada por uma contração de 5,9% nos Estados
Unidos, de 7,5% na zona euro e de 5,2% no Japão.
 
Para Portugal, a Comissão Europeia prevê que a economia recue 9,8% do Produto Interno Bruto (PIB)
em 2020, uma contração acima da anterior projeção de 6,8% e da estimada pelo Governo português,
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de 6,9%.
 
O Governo prevê que a economia cresça 4,3% em 2021, enquanto Bruxelas antecipa um crescimento
mais otimista, de 6,0%, acima do que previa na primavera (5,8%).
 
A taxa de desemprego deverá subir para 9,6% este ano, e recuar para 8,7% em 2021.
 
Em consequência da forte recessão, o défice orçamental deverá chegar aos 6,3% do Produto Interno
Bruto (PIB) em 2020 e a dívida pública aos 134,4%.
 
Partilhe esta notícia
 
Dinheiro Vivo/Lusa
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Marcelo. É preciso "olhar para a frente e lutar" pelo turismo algarvio
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"Não há razão nenhuma para o Algarve, por causa da covid-19, ser prejudicado", considerou Marcelo
Rebelo de Sousa.
 
O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, antes de se encontrar com autarcas da região do
Algarve © LUÍS FORRA / LUSA O Presidente da República disse esta segunda-feira, no Algarve, que é
necessário "olhar para a frente e lutar" para o turismo na região superar as perdas causadas pela
exclusão de Portugal do corredor aéreo com o Reino Unido. "É evidente que tudo é importante, agora
temos que olhar para a frente e temos que lutar, primeiro, por turismo que venha de outras origens
interessantes e importantes, que podem vir e que vão definir posições nos próximos dias. E depois o
próprio Governo britânico disse que iria reponderar ainda em julho, vamos ver o que se pode fazer em
relação a essa matéria", disse Marcelo Rebelo de Sousa. O chefe de Estado falava aos jornalistas em
Monte Gordo, Vila Real de Santo António, antes de um jantar com os presidentes de câmara do
Algarve, e representantes da Região de Turismo e associações empresariais do turismo. "[É preciso]
puxar pelo Algarve rápido, para irmos produzindo efeitos ainda este ano" no turismo, defendeu
Marcelo Rebelo de Sousa, que quis ouvir os autarcas e representantes do turismo para tentar ajudar o
Algarve a atravessar as dificuldades causadas pela pandemia de covid-19 e pela decisão do Reino
Unido de obrigar os britânicos a fazer quarentena de 14 dias à chegada de Portugal. Marcelo Rebelo de
Sousa avançou também como medida possível para ajudar o turismo do Algarve a realização de
"campanhas pelo turismo português" e anunciou o regresso à região. "Já estive no outro dia em
Albufeira agora, estou aqui em Monte Gordo, estarei agora ao longo das várias semanas, durante o
verão, correndo o Algarve sempre que tiver um tempinho para vir cá e voltar", declarou A presença do
chefe de Estado no Algarve, incluindo as férias, na segunda quinzena de agosto, permite também
"puxar pelo turismo português e por mais turismo estrangeiro", porque "é justo e não há razão
nenhuma para o Algarve, por causa da covid-19, ser prejudicado", considerou Marcelo Rebelo de
Sousa. "Agora temos de olhar para o futuro e ver como podemos dar a volta ao texto. O Algarve
merece, tem uma qualidade excecional, tem uma situação de saúde pública que é, até comparada
com outras regiões e países, de qualidade, agora é preciso isso ficar claro no espírito dos portugueses,
por um lado, e dos estrangeiros que têm de vir cá e temos de recuperar", acrescentou. O encontro foi
uma Iniciativa do Presidente da República e reuniu os 15 dos 16 presidentes de câmara do distrito de
Faro (Rosa Palma, presidente do município de Silves, atingido hoje por um incêndio, não esteve
presente). O presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, António Miguel Pina, disse que o
jantar com o chefe de Estado pretende sensibilizar as autoridades para "o reforço da capacidade e
intensidade diplomática com a questão inglesa", mas "também com a Irlanda, que anunciou que até
dia 09 irá apresentar uma lista e é preciso que nessa lista o Algarve seja considerado destino seguro".
Para António Manuel Pina, é também preciso "intensificar aquilo que são as verbas para fazer mais
promoção do destino e tentar compensar os turistas que se perdem do Reino Unido com outros de
outras partes da Europa", como Alemanha, França ou Bélgica, exemplificou. Portugal foi excluído dos
corredores de viagens internacionais com destinos turísticos para os quais o Governo britânico
autoriza que os cidadãos britânicos possam deslocar-se sem terem de cumprir um período de 14 dias
de quarentena no regresso ao país. Portugal não consta da lista de 59 países e territórios publicada no
dia 3 julho, que inclui Espanha, Alemanha, Grécia, Itália, Macau ou Jamaica.
 
[Additional Text]:
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O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, antes de se encontrar com autarcas da região do
Algarve
 
DN/Lusa
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Bruxelas prevê que economia portuguesa afunde quase 10% este ano. Foi a maior
revisão em baixa na UE
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As previsões da Comissão Europeia para a economia portuguesa são bastante mais pessimistas que as
do Governo, que apontam para uma quebra de apenas 6,9%. Bruxelas prevê uma contração de 9,8%.
 
A Comissão Europeia estima uma quebra de 9,8% no PIB de Portugal este ano, nas previsões
económicas de verão, conhecidas esta terça-feira. Esta foi a maior revisão em baixa entre os Estados-
membros, face às projeções da primavera, divulgadas em maio, quando Bruxelas apontava para uma
contração de 6,8% em 2020.
 
Esta projeção, que foi revista em baixa três pontos percentuais, é mais pessimista que a do Governo,
que aponta para uma quebra de 6,9%. Já para o próximo ano, Bruxelas prevê uma recuperação da
economia portuguesa na ordem dos 6%, valor este que foi revisto em alta, sendo que em maio
estimava um crescimento de 5,8%. Para 2021, o Governo estima uma recuperação de 4,3%.
 
As previsões de Bruxelas para PortugalComissão Europeia
 
Quanto às previsões para o segundo trimestre do ano, estima-se que o desempenho económico tenha
caído "a um ritmo muito mais acentuado", de cerca de 14% (em cadeia, face ao trimestre anterior),
"refletindo contrações dramáticas na maioria dos indicadores económicos", aponta a Comissão,
sinalizando que o turismo foi o setor mais afetado.
 
Falta de turismo pesa, diz Bruxelas
 
"Com o confinamento a começar a relaxar em maio, a atividade económica está a recuperar
lentamente, mas para muitas empresas, nomeadamente companhias aéreas e hotéis, deverá
permanecer bem abaixo dos níveis antes da pandemia por um longo período de tempo", sublinha a
Comissão Europeia, no relatório.
 
Bruxelas aponta ainda, no segmento específico sobre Portugal, que os riscos "ainda estão inclinados
para a negativa devido ao grande impacto do turismo estrangeiro, onde as incertezas a médio prazo
permanecem significativas".
 
Ainda esta semana, o Reino Unido decidiu exclui Portugal da lista dos destinos turísticos para os quais
o Governo britânico autoriza que os cidadãos britânicos possam deslocar-se sem terem de cumprir um
período de 14 dias de quarentena no regresso ao país.
 
Os turistas do Reino Unido têm um grande peso no turismo nacional, tendo chegado ao país mais de
nove milhões de britânicos aos aeroportos nacionais no ano passado, muitos deles em busca do sol
algarvio.
 
"Deixar Portugal de fora [dos corredores aéreos] constitui uma autêntica bomba atómica para toda a
economia do Algarve". Foi assim que reagiu a Confederação de Empresários do Algarve à decisão do
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Governo de Boris Johnson.
 
Europa cai, mas não tanto
 
Já quanto à inflação, prevê-se que permaneça moderada em 2020, e que comece a aumentar
gradualmente em 2021, em linha com a recuperação económica.
 
Olhando para o quadro geral, a Comissão Europeia prevê uma quebra de 8,7% no PIB da Zona Euro
este ano, e uma recuperação de 6,1% no próximo ano. Já para a União Europeia, as projeções
apontam para uma contração de 8,3% em 2020 e um crescimento de 5,8% em 2021. Ambas as
projeções foram revistas em baixa face a maio.
 
Na comparação com a Europa, Portugal sai mal na fotografia já que cai este ano mais do a União
Europeia e mais do que a média do bloco dos países do euro.
 
Mariana Espírito Santo
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"Estávamos tão embebecidos com a grandiosidade dos nossos números, que
esquecemo-nos que lá fora há um mundo real e concorrência"
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Eliseu Correia, proprietário da DMC EC Travel, especialista no Algarve e na Madeira, é peremptório ao
afirmar que a exclusão de Portugal da lista dos 65 países seguros para o mercado britânico é
responsabilidade apenas de Portugal e não da análise aos nossos números pelos britânicos ou da
concorrênc
 
A 27 de julho, o Reino Unido vai realizar uma reavaliação da lista de países isentos de quarentena nas
chegadas ao Reino Unido, da qual Portugal foi excluído devido aos surtos de covid-19. Mesmo que
Portugal seja incluído na nova lista, o impacto negativo que esta exclusão tem no turismo nacional é
já "devastador".
 
Para Eliseu Correia, fundador e proprietário da EC Travel, DMC especialista no Algarve e na Madeira, a
exclusão da primeira lista de 65 países afeta sobretudo a imagem de Portugal como destino seguro
que foi "altamente afectada".
 
Quanto às previsões de recuperar algum mercado britânico após o novo anúncio, o responsável
considera que Portugal já só deverá conseguir "migalhas" do bolo de turistas britânicos que vão viajar
este verão. "Se alguém julga que no dia 4 ou 5 de agosto ainda vai ter uma avalanche de clientes para
setembro ou outubro ou para o próprio mês de agosto, pode esquecer isso, porque quando quando
chegar a nossa vez de ir ao bolo só vão haver migalhas". Como explicou o responsável ao Publituris,
os destinos concorrentes, como Espanha, Itália e até a Grécia, que só vai abrir aos turistas britânicos
a partir de 15 de julho, "vão obviamente deixar muito pouco do que sobra daquilo que são os
potenciais clientes do mercado britânico para viajar".
 
Para o empresário de Turismo, esta situação é única e exclusivamente responsabilidade da gestão que
Portugal fez nos últimos dias. "Nos últimos 15 dias antes do anúncio do Reino Unido, todas as notícias,
todos os indicadores que tínhamos a nível nacional foram todos negativos e ninguém teve a
capacidade diplomática nem intelectual de inverter esse processo". Eliseu Correia considera que esta
situação não se deve à estratégia dos espanhóis, italianos ou gregos, mas sim "à completa apatia e
incapacidade de quem comanda de resolver os problemas e salvaguardar os interesses do nosso país".
"Estávamos tão embebecidos com a grandiosidade dos nossos números Covid e com o óptimo trabalho
que estávamos supostamente a fazer e esquecemo-nos que lá fora há um mundo real e há
concorrência", remata.
 
Quanto às soluções para colmatar a lacuna de turistas britânicos no destino, o responsável aponta o
dedo às "ligações aéreas miseráveis", sobretudo desde o Algarve, que existem para o mercado
alemão, que poderia atenuar esta ausência. Eliseu Correia dá ainda como exemplo a estratégia
adotada pela Grécia, país que só admite passageiros britânicos a partir de meados do mês. "Os gregos
têm ligações privilegiadas com a Alemanha e deram toda a prioridade ao mercado alemão, sabendo
que este não convive bem com o mercado britânico. Assim, abriram eles próprios um corredor de
segurança para o mercado germânico até dia 15 para os deixar à vontade e para estes dizerem quão
seguro é a Grécia. Só depois vão abrir uma segunda fase aos britânicos, quando as coisas já tiverem
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equilibradas da parte deles".
 
No que diz respeito ao mercado nacional, o responsável da EC Travel realça que este sempre foi um
mercado importante para o Algarve. Contudo, além de existirem muitas unidades hoteleiras que "não
têm tradição no mercado nacional", há muitos portugueses que não vão sequer conseguir fazer férias
este ano, seja porque já as utilizaram na altura do confinamento, seja porque estão desempregados
ou as suas empresas faliram. "Este ano não vamos ter mais portugueses a fazerem férias em Portugal,
porque uma grande fatia dos portugueses não vai ter condições nem económicas nem sociais para o
fazer."
 
Assumir a importância do Turismo
Esta situação com o mercado britânico vem agravar o estado das empresas turísticas que tinham
depositado esperanças na abertura de um corredor de segurança para o mercado britânico. "Era a
última esperança que tínhamos de recuperar alguma normalidade".
 
Para o responsável, chegou o momento de se olhar para o Turismo "com pragmatismo e não com
hipocrisia e falsas promessas". E a melhor forma para "demonstrar que têm alguma consideração por
esta área e que acreditam nela, é rapidamente arranjarem investimentos, fundos a fundo perdido para
as empresas sobreviverem", indica, salientando que a atual situação vai levar ao encerramento de
"dezenas, se não forem centenas, de empresas até ao fim do ano".
 
"Como profissional de Turismo, e julgo que posso falar pelos meus colegas, estamos fartos de receber
os louros de que somos muito bons para a economia, mas quando estamos na mó de baixo ninguém
nos dá a mão seja pelo que for".
 
Ao Publituris, Eliseu Correia apontou ainda para a necessidade de se reabrirem os bares e discotecas.
"O que é preferível: termos bares e discotecas abertos devidamente controlados, higienizados,
preparados, aprovados e legalizados, ou é preferível termos festas ilegais em bombas de gasolina, em
vivendas seja onde for? Devíamos pensar nisso."
 
O responsável da DMC salienta que a animação noturna tem a sua relevância num destino turístico e
que os últimos acontecimentos que se têm verificado no destino, como as festas ilegais ou o
descontrolo de turistas em festa nas ruas algarvias, não contribuem positivamente para a imagem de
destino seguro que o país quer transmitir.
 
Raquel Relvas Neto
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Governo lança este mês nova linha de crédito de mil milhões
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Pedro Siza Vieira anunciou esta terça-feira na Assembleia da República uma nova linha de crédito
dirigida às micro e pequenas empresas. O ministro da Economia garantiu que vai dar uma atenção
especial ao setor do Turismo e à região do Algarve.
 
O Governo vai reforçar o apoio às micro e pequenas empresas, dando uma atenção especial ao setor
do turismo e, em particular, à região do Algarve - a mais dependente da atividade. O anúncio foi feito
na manhã desta terça-feira pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.
 
Em audição na comissão parlamentar de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, Siza Vieira
anunciou uma nova linha de crédito no valor de mil milhões de euros, dirigida às micro e pequenas
empresas - e que será lançada daqui a duas semana, a partir de 20 de julho - e ainda o reforço das
medidas de apoio às empresas, emprego e famílias ligadas ao turismo (que está, nesta fase, a
conhecer uma retoma da atividade mais lenta).
 
A nova linha de crédito é dirigida às micro e pequenas empresas e reforça, assim, o pacote inicial de
apoio no valor de 6,2 mil milhões - recorde-se que a Comissão Europeia autorizou o Governo a dar
apoios de até 13 mil milhões de euros às empresas afetadas pela pandemia.
 
Perante as críticas sobre atrasos na chegada dos apoios às empresas, Siza Vieira destacou que dos 6,2
mil milhões de euros inicialmente disponíveis já foram contratados entre os bancos e as empresas
5482 milhões de euros, apesar de o montante aprovado superar este valor. Sem nunca admitir
atrasos, o ministro da Economia garantiu que o Governo já tem acordado com os bancos uma forma
de "fazer chegar [o dinheiro] a mais empresas e mais depressa" do que tem acontecido até aqui, com
o objetivo de garantir liquidez imediata às entidades.
 
Turismo com atenção especial. A linha de crédito dirigida às micro empresas que atuam no setor do
turismo vai ser alargada dos 60 para os 100 milhões de euros, e parte deste apoio (até aos 20%)
poderá, eventualmente, ser convertido a fundo perdido, em "função do cumprimento de determinados
objetivos de manutenção de emprego" - embora as regras não sejam sido, para já, conhecidas.
 
O ministro da Economia anunciou ainda que "vai ser reforçado o Programa VIP" - criado há cinco anos
para captar de rotas e operações aéreas para Portugal -com uma verba de 30 milhões de euros.
Embora Siza Vieira tenha reforçado a aposta do Governo no mercado interno, nesta fase da retoma, o
governante admitiu que Portugal vai continuar a apostar em mercados externos como França,
Alemanha e Itália.
 
Sem adiantar pormenores, o governante divulgou que vai ainda "haver um programa de apoio
específico para a região do Algarve", tendo em conta o "peso" do setor do turismo localmente.
 
João Amaral Santos
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Autarcas do Algarve esperam que os residentes britânicos passem a mensagem de
que destino é seguro
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A estratégia do Turismo do Algarve passa agora por reforçar as campanhas promocionais da região, ao
mesmo tempo que procura diversificar os mercados. O objetivo é minimizar o impacto da exclusão de
Portugal do corredor aéreo do Reino Unido. Os autarcas da região acreditam que os britânicos
residentes no Algarve podem ajudar a passar a mensagem que a região é um destino seguro.
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Marcelo não vê "nenhuma razão" para o Algarve ser prejudicado - Jornal do Algarve
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O semanário da região algarvia. Levamos a atualidade até si. Notícias de última hora, reportagens,
opinião
 
[mobileonly] Ouvir Notícia [/mobileonly]
 
O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta segunda-feira à noite, em Monte
Gordo, que "não há nenhuma razão" para o Algarve ser prejudicado por causa da pandemia de covid-
19.
 
Marcelo Rebelo de Sousa falava no âmbito de um jantar de trabalho com os presidentes dos
municípios algarvios e associações empresariais no restaurante "Dona Bela", em Monte Gordo,
iniciativa que partiu do próprio presidente e onde foi discutido o que irá ser feito para "puxar pelo
Algarve".
 
"Devemos puxar pelo Algarve rápido, para ir produzindo efeitos este ano, já", defendeu o presidente
da República em declarações aos jornalistas, no passadiço da praia de Monte Gordo, acrescentando
que os autarcas algarvios "têm ideias" e quis "ouvi-los a todos", pessoalmente.
 
Segundo o presidente, agora é o momento "de olhar para a frente" e de lutar pelo turismo "que venha
de outras origens interessantes e importantes que podem vir e que vão definir posições nos próximos
dias" e considera que é preciso "puxar pelo turismo português e, naturalmente puxar por mais turismo
estrangeiro" para o Algarve.
 
"Agora temos de olhar para o futuro e vamos ver onde é que podemos dar a volta a isto, porque o
Algarve merece", além da região ter "uma qualidade excecional", nomeadamente na "condição de
saúde pública" e "até em termos comparados com outras regiões e outros países", referiu.
 
Em relação à exclusão de Portugal dos corredores aéreos do Reino Unido, Marcelo Rebelo de Sousa
sublinhou que o Governo britânico "disse que iria reponderar ainda em julho" sobre a matéria.
 
Segundo o presidente da República, os turistas estrangeiros "têm de vir cá" e têm de ser recuperados
"ao longo do verão".
 
"Estarei ao longo de várias semanas, durante o verão, correndo o Algarve, sempre que tiver um
tempinho para vir cá e voltar", disse o presidente, salientando características da região algarvia como
o "clima favorável e muito acolhedor até muito tarde".
 
Marcelo Rebelo de Sousa teve ainda tempo de recordar a sua experiência como professor em Faro,
destacando os "bons dias no Algarve" que passou no inverno.
 
Antes do início do jantar, o presidente da República solicitou a vários pedidos de populares que
estavam no local, para as habituais selfies.
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No jantar de trabalho participaram todos os autarcas algarvios, com exceção da presidente da Câmara
Municipal de Silves, Rosa Palma, ausente devido ao incêndio que deflagrou na tarde de segunda-feira
no concelho. Participaram também a Região de Turismo do Algarve e a AHETA.
 
TagsMarcelo Rebelo de Sousa monte gordo presidente da república
 
Gonçalo Dourado

Página 61



A62

Ingleses lançam "bomba atómica" no turismo algarvio
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2020

Meio: Magazine Imobiliário Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=2347098e

 
A Confederação de Empresários do Algarve (CEAL) afirmou que "deixar Portugal de fora (dos
corredores aéreos) constitui uma autêntica bomba atómica para toda a economia do Algarve".
 
Em declarações à agência Lusa, o presidente da CEAL, Carlos Gonçalves Luís, a situação que o turismo
algarvio está a viver deve-se "à incapacidade demonstrada pelas autoridades portuguesas na gestão
de uma matéria tão sensível", considerando que "as autoridades portuguesas deviam e podiam ter
feito mais na defesa dos interesses económicos para evitar os enormes prejuízos que, certamente,
esta decisão causará ao Algarve".
 
De acordo com Carlos Gonçalves Luís, no dia 8 de Julho os empresários de vários sectores da
economia do Algarve vão reunir-se "para que seja tomada uma posição conjunta a apresentar ao
Governo português, de forma a que Portugal venha a integrar os corredores aéreos ingleses".
 
Na sua opinião, "é urgente que o Governo português retome as negociações com o Reino Unido na
defesa dos interesses portugueses e evitar o que poderá ser uma autêntica bomba atómica para a
economia do Algarve" e acredita que se o nosso País "tiver um papel persuasivo, o Governo britânico
poderá dentro de alguns dias rever a sua posição e incluir o território português nos corredores aéreos
autorizados".
 
Recorde-se que Portugal foi excluído da lista de 59 países e territórios, publicada no dia 3 Julho, no
âmbito dos designados corredores de viagens internacionais com destinos turísticos para os quais o
Governo britânico autoriza que os cidadãos britânicos possam deslocar-se sem terem de cumprir um
período de 14 dias de quarentena no regresso ao país.
 
Foto: Francois Olwage on Unsplash
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Decisão do Reino Unido "põe em causa a retoma" do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2020

Meio: Negócios Online Autores: Rafaela Burd Relvas

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7595335f

 
O presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), Elidérico
Viegas, aponta que o mercado interno e restantes mercados externos não chegam para compensar a
queda dos britânicos.
 
Que impacto tem a decisão do governo britânico?
...
 
Rafaela Burd Relvas rafaelarelvas@negocios.pt
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Algarve acredita que é "possível reverter a decisão do Reino Unido"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4ae82899

 
João Fernandes diz que apesar de já se notar maior presença de estrangeiros na região, os números
continuam muito aquém de anos anteriores e que o mercado britânico continua ser o mais expressivo.
 
Rádio Observador
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Pubs no Algarve sem clientela
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2020

Meio: Observador Online

URL: https://observador.pt/programas/codigo-postal/pubs-no-algarve-sem-clientela/

 
Num ano em que já se esperava uma quebra no turismo a decisão britânica sobre as rotas turísticas é
mais um entrave à recuperação económica do Algarve.
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Dupla de influenciadores Explorerssaurus impulsiona Turismo do Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2020

Meio: Marketeer Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=621e2890

 
Dupla de influenciadores Explorerssaurus impulsiona Turismo do Algarve
 
Por Marketeer
 
em 15:00, 7 Jul, 2020
 
Raquel e Miguel, mais conhecidos no Instagram como Explorerssaurus, são os protagonistas do novo
filme de comunicação do Turismo do Algarve. Inspirados pelo mote "O Algarve fica-te bem", a dupla
de viajantes mostra como o Sul de Portugal pode ser a região ideal para uns dias de descanso e
aventura já este Verão.
 
Com 759 mil seguidores, os portugueses Explorerssaurus estão a servir como alavanca de promoção
do destino junto dos turistas: em apens três dias, o filme soma já mais de 120 mil visualizações nas
diferentes redes associadas ao projecto. Segundo o Turismo de Portugal, este número diz apenas
respeito ao mercado nacional.
 
Considerando só o Facebook do Turismo do Algarve, somam-se 226 mil pessoas alcançadas e mil
partilhas. Segundo a entidade, trata-se de um dos vídeos promocionais com mais interacções nesta
página.
 
"Foi uma pausa, um intervalo nas nossas vidas, e agora voltamos a descobrir como nos fica bem este
Algarve. O Algarve do sol, do mar, da gastronomia, da cultura, da natureza e de tantas outras
inspirações. Um Algarve que é teu, que é nosso. Vem, o Algarve fica-te bem!", ouve-se na campanha
assinada pela New Light Pictures.
 
Foram criadas versões curtas de 14 segundos em português, espanhol, alemão, francês e inglês, além
de uma versão em espanhol do original de cerca de dois minutos.
 
Ler Mais
 
pub
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"O Algarve fica-te bem": a campanha com os Explorerssaurus que se tornou viral
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2020

Meio: NiT New in Town Online Autores: Patrícia Naves

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4df19540

 
Raquel e Miguel, um dos casais mais populares do Instagram, conheceram-se no Algarve. E a ele
voltaram, para o promover.
 
"O Algarve fica-te bem". É este o mote da nova campanha promocional do Turismo do Algarve, que
pretende motivar não só os turistas nacionais, como também os estrangeiros, a desfrutarem das férias
do verão 2020 na região - reforçando a confiança na marca Algarve e também a notoriedade de um
dos principais destinos turísticos do País.
 
O filme motivacional é protagonizado por um dos casais de influencers de viagens de maior sucesso
internacional da atualidade, Raquel e Miguel, dois jovens portugueses apaixonados por viagens e pelo
Algarve onde, quis o destino, se conheceram numa daquelas histórias de amor à primeira vista.
 
Raquel e Miguel - o casal que largou tudo para ver o mundo e que tem a alcunha de Explorerssaurus
no seu blogue ou Instagram - contam já com mais de 759 mil seguidores, ávidos por conheceram
cada uma das suas próximas aventuras pelo mundo. E, normalmente, a história e foto incrível que se
seguem.
 
A NiT já entrevistou Miguel Mimoso e Raquel Janeiro, sendo certo que praticamente tudo o que
publicam e mostram se torna imediatamente popular e viral.
 
No Vila Vita.
 
Agora, regressaram ao Algarve que os aproximou para partilharem com as suas centenas de milhares
de seguidores experiências únicas nos lugares mágicos espalhados pela região, tais como quedas de
água, um dos tesouros do interior algarvio; vilas pitorescas como Ferragudo, à beira-rio Arade; praias
de extensos areais e águas cristalinas, em plena ria Formosa, ou ainda praias mais recônditas e
escondidas entre arribas, no Barlavento algarvio.
 
"Foi uma pausa, um intervalo nas nossas vidas, e agora voltamos a descobrir como nos fica bem este
Algarve. O Algarve do sol, do mar, da gastronomia, da cultura, da natureza e de tantas outras
inspirações. Um Algarve que é teu, que é nosso. Vem, o Algarve fica-te bem!", descreve a publicação
do Turismo do Algarve nas redes sociais. Em apenas três dias - e apenas no mercado nacional - o
filme conta já mais de 120 mil visualizações no conjunto das redes associadas à campanha. Só a
página do destino no Facebook regista 226 mil pessoas alcançadas e mais de um milhar de partilhas,
fazendo deste um dos vídeos promocionais com mais interações naquele canal.
 
View this post on Instagram
 
The secret to life is finding the right balance to everything you do... but we are too addicted to this
place and we keep visiting it over and over again don't blame us, isn't this the most beautiful and
peaceful beach you have ever seen too?  ??  O segredo da vida é encontrar equilíbrio em tudo o que
fazemos... mas somos demasiado viciados neste sítio e continuamos a visita-lo vezes sem conta  não
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nos censurem, é ou não é a praia mais bonita e calma que já viram?  @visit_algarve @algarvetourism
by @modlofficial #algarve #visitalgarve #algarveficatebem #algarvetourism #readytowelcomeyou
#algarveisready #algarvelooksgoodonyou
 
A post shared by RAQUEL & MIGUEL (@explorerssaurus_) on Jul 5, 2020 at 10:34am PDT
 
A autoria é da New Light Pictures, sendo que a versão mais longa do filme também já está online em
língua espanhola. Além de Portugal e Espanha a campanha também vai passar nos outros grandes
emissores de turistas para o Algarve, como a Alemanha, Irlanda, Holanda, França e o próprio Reino
Unido.
 
Foram ainda desenvolvidas versões curtas de 14 segundos, em Português, Espanhol, Alemão, Francês
e Inglês, para serem promovidas no Instagram, Facebook e YouTube.
 
Os Explorerssaurus também continuam entretanto, no seu canal, a reforçar com imagens incríveis o
convite aos turistas portugueses e estrangeiros para que, após esta pausa destes últimos meses,
visitem ou revisitem a região, que a explorem e desfrutem da vasta oferta turística do destino, com
propostas que vão do sol e mar à natureza e náutica de recreio, da cultura à gastronomia e vinhos,
passando, claro, pela oferta hoteleira.
 
Patrícia Naves
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TVI
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 	OCS: TVI - Diário da Manhã
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Algarve lançou um vídeo promocional

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=fa126640-4735-4ed1-bb58-

1e563f347c16&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Num esforço para recuperar os turistas, o Algarve lançou um vídeo promocional.

 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-07 08:56
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Filme promocional O Algarve fica-te bem faz sucesso nas redes sociais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2020

Meio: Algarve Informativo Online Autores: Daniel Pina

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=4b9d9642

 
O lançamento de um filme
motivacional protagonizado pelos influencers de viagens portugueses Raquel
e Miguel, que alcançaram sucesso internacional entre as centenas de milhares de
seguidores da página de Instagram Explorerssaurus, marca a nova fase da
campanha  O Algarve fica-te bem , promovida pelo Turismo do Algarve para
motivar os turistas nacionais e estrangeiros a desfrutarem das férias do verão
2020 na região, reforçando a confiança na marca Algarve e a notoriedade do
principal destino turístico do país.
 
Foi uma pausa, um
intervalo nas nossas vidas, e agora voltamos a descobrir como nos fica bem este
Algarve. O Algarve do sol, do mar, da gastronomia, da cultura, da natureza e de
tantas outras inspirações. Um Algarve que é teu, que é nosso. Vem, o Algarve
fica-te bem! , descreve a publicação do Turismo do Algarve nas redes sociais.
Em apenas três dias - e somente no mercado nacional - o filme conta já mais de
120 mil visualizações no conjunto das redes associadas à campanha. Só a página
do destino no Facebook regista 226 mil pessoas alcançadas e mais de um milhar
de partilhas, fazendo deste um dos vídeos promocionais com mais interações naquele
canal.
 
A autoria do conceito, claim, produção e realização do vídeo
da campanha  O Algarve fica-te bem  é da New Light Pictures, sendo que a versão
mais longa do filme também já está online em
língua Espanhola. Focada no social media advertising e direcionada para os
públicos-alvo não residentes na região, além de Portugal e Espanha, a campanha
também decorrerá nos outros grandes emissores de turistas para o Algarve, como
a Alemanha, Irlanda, Holanda, França e o próprio Reino Unido. Foram também
desenvolvidas versões curtas de 14 segundos, em Português, Espanhol, Alemão,
Francês e Inglês, para serem promovidas no Instagram, Facebook e YouTube,
aumentando assim o alcance dos vídeos nas redes sociais.
 
Daniel Pina
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Filme promocional "O Algarve fica-te bem" faz sucesso nas redes sociais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2020

Meio: Algarve Notícias Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8a5d11f8

 
07
 
Jul
 
Filme promocional "O Algarve fica-te bem" faz sucesso nas redes sociais
 
Sociedade
 
O lançamento de um filme motivacional (https://www.youtube.com/watch?v=cUW2RT06-
ys&feature=youtu.be) protagonizado pelos influencers de viagens portugueses Raquel e Miguel, que
alcançaram sucesso internacional entre as centenas de milhares de seguidores da página de
Instagram Explorerssaurus, marca a nova fase da campanha "O Algarve fica-te bem", promovida pelo
Turismo do Algarve para motivar os turistas nacionais e estrangeiros a desfrutarem das férias do
verão 2020 na região, reforçando a confiança na marca Algarve e a notoriedade do principal destino
turístico do país.
 
Foi uma pausa, um intervalo nas nossas vidas, e agora voltamos a descobrir como nos fica bem este
Algarve. O Algarve do sol, do mar, da gastronomia, da cultura, da natureza e de tantas outras
inspirações. Um Algarve que é teu, que é nosso. Vem, o Algarve fica-te bem! , descreve a publicação
do Turismo do Algarve nas redes sociais (https://www.facebook.com/watch/?v=585365479020766).
Em apenas três dias - e somente no mercado nacional - o filme conta já mais de 120 mil visualizações
no conjunto das redes associadas à campanha. Só a página do destino no Facebook regista 226 mil
pessoas alcançadas e mais de um milhar de partilhas, fazendo deste um dos vídeos promocionais com
mais interações naquele canal.
 
A autoria do conceito, claim, produção e realização do vídeo da campanha "O Algarve fica-te bem" é
da New Light Pictures, sendo que a versão mais longa do filme também já está online em língua
Espanhola (https://www.youtube.com/watch?v=8wJltLF_3k8&feature=youtu.be). Focada no social
media advertising e direcionada para os públicos-alvo não residentes na região, além de Portugal e
Espanha a campanha também decorrerá nos outros grandes emissores de turistas para o Algarve,
como a Alemanha, Irlanda, Holanda, França e o próprio Reino Unido.
 
F o r a m  t a m b é m  d e s e n v o l v i d a s  v e r s õ e s  c u r t a s  d e  1 4  s e g u n d o s
(https://www.youtube.com/watch?v=6MEqQMfA6zM&feature=youtu.be), em Português, Espanhol,
Alemão, Francês e Inglês, para serem promovidas no Instagram, Facebook e YouTube, aumentando
assim o alcance dos vídeos nas redes sociais.
 
A campanha tem a duração de um mês e arrancou com a publicação de vários posts bilingues
( P o r t u g u ê s  e  I n g l ê s )  n o  I n s t a g r a m  @ e x p l o r e r s s a u r u s _
(https://www.instagram.com/explorerssaurus_/), que rapidamente somaram milhares de gostos e
comentários (fotos aqui e aqui e o filme aqui).
 
Ademar Dias
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Vídeo que promove Algarve nestas férias é "sucesso" nas redes sociais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2020

Meio: Algarve Primeiro Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=3d263def

 
A campanha tem a duração de um mês e arrancou com a publicação de vários posts bilingues
(Português e Inglês) no Instagram @explorerssaurus_, que rapidamente somaram milhares de gostos
e comentários, regista a mesma entidade.
 
O lançamento de um filme motivacional protagonizado pelos influencers de viagens portugueses
Raquel e Miguel, que alcançaram sucesso internacional entre as centenas de milhares de seguidores
da página de Instagram Explorerssaurus, marca a nova fase da campanha "O Algarve fica-te bem",
promovida pelo Turismo do Algarve para motivar os turistas nacionais e estrangeiros a desfrutarem
das férias do verão 2020 na região, reforçando a confiança na marca Algarve e a notoriedade do
principal destino turístico do país.
 
Foi uma pausa, um intervalo nas nossas vidas, e agora voltamos a descobrir como nos fica bem este
Algarve. O Algarve do sol, do mar, da gastronomia, da cultura, da natureza e de tantas outras
inspirações. Um Algarve que é teu, que é nosso. Vem, o Algarve fica-te bem! , descreve a publicação
do Turismo do Algarve nas redes sociais. Em apenas três dias - e somente no mercado nacional - o
filme conta já mais de 120 mil visualizações no conjunto das redes associadas à campanha, revela a
RTA. Só a página do destino no Facebook regista 226 mil pessoas alcançadas e mais de um milhar de
partilhas, fazendo deste um dos vídeos promocionais com mais interações naquele canal, reforça.
 
A autoria do conceito, claim, produção e realização do vídeo da campanha "O Algarve fica-te bem" é
da New Light Pictures, sendo que a versão mais longa do filme também está online em língua
Espanhola. Focada no social media advertising e direcionada para os públicos-alvo não residentes na
região, além de Portugal e Espanha a campanha também decorrerá nos outros grandes emissores de
turistas para o Algarve, como a Alemanha, Irlanda, Holanda, França e o próprio Reino Unido.
 
Foram também desenvolvidas versões curtas de 14 segundos, em Português, Espanhol, Alemão,
Francês e Inglês, para serem promovidas no Instagram, Facebook e YouTube, aumentando assim o
alcance dos vídeos nas redes sociais.
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Filme promocional "O Algarve Fica-te Bem" faz sucesso nas redes sociais
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cac58bdc

 
O lançamento de um filme motivacional protagonizado pelos influencers de viagens portugueses
Raquel e Miguel, que alcançaram sucesso internacional entre as centenas de milhares de seguidores
da página de Instagram Explorerssaurus, marca a nova fase da campanha "O Algarve fica-te bem",
promovida pelo Turismo do Algarve para motivar os turistas nacionais e estrangeiros a desfrutarem
das férias do verão 2020 na região, reforçando a confiança na marca Algarve e a notoriedade do
principal destino turístico do país.
 
"Foi uma pausa, um intervalo nas nossas vidas, e agora voltamos a descobrir como nos fica bem este
Algarve. O Algarve do sol, do mar, da gastronomia, da cultura, da natureza e de tantas outras
inspirações. Um Algarve que é teu, que é nosso. Vem, o Algarve fica-te bem!", descreve a publicação
do Turismo do Algarve nas redes sociais. Em apenas três dias - e somente no mercado nacional - o
filme conta já mais de 120 mil visualizações no conjunto das redes associadas à campanha. Só a
página do destino no Facebook regista 226 mil pessoas alcançadas e mais de um milhar de partilhas,
fazendo deste um dos vídeos promocionais com mais interações naquele canal.
 
A autoria do conceito, claim, produção e realização do vídeo da campanha "O Algarve fica-te bem" é
da New Light Pictures, sendo que a versão mais longa do filme também já está online em língua
Espanhola. Focada no social media advertising e direcionada para os públicos-alvo não residentes na
região, além de Portugal e Espanha a campanha também decorrerá nos outros grandes emissores de
turistas para o Algarve, como a Alemanha, Irlanda, Holanda, França e o próprio Reino Unido.
 
Foram também desenvolvidas versões curtas de 14 segundos, em Português, Espanhol, Alemão,
Francês e Inglês, para serem promovidas no Instagram, Facebook e YouTube, aumentando assim o
alcance dos vídeos nas redes sociais.
 
A campanha tem a duração de um mês e arrancou com a publicação de vários posts bilingues
(Português e Inglês) no Instagram @explorerssaurus_, que rapidamente somaram milhares de gostos
e comentários.
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Turismo do Algarve promove região com filme motivacional
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2020
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URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a8722e97

 
O lançamento de um filme motivacional protagonizado pelos influencers de viagens portugueses
Raquel e Miguel, que alcançaram sucesso internacional entre as centenas de milhares de seguidores
da página de Instagram Explorerssaurus, marca a nova fase da campanha "O Algarve fica-te bem",
promovida pelo Turismo do Algarve para motivar os turistas nacionais e estrangeiros a desfrutarem
das férias do verão 2020 na região, reforçando a confiança na marca Algarve e a notoriedade do
principal destino turístico do país.
 
Foi uma pausa, um intervalo nas nossas vidas, e agora voltamos a descobrir como nos fica bem este
Algarve. O Algarve do sol, do mar, da gastronomia, da cultura, da natureza e de tantas outras
inspirações. Um Algarve que é teu, que é nosso. Vem, o Algarve fica-te bem! , descreve a publicação
do Turismo do Algarve nas redes sociais. Em apenas três dias - e somente no mercado nacional - o
filme conta já mais de 120 mil visualizações no conjunto das redes associadas à campanha. Só a
página do destino no Facebook regista 226 mil pessoas alcançadas e mais de um milhar de partilhas,
fazendo deste um dos vídeos promocionais com mais interações naquele canal.
 
A autoria do conceito, claim, produção e realização do vídeo da campanha "O Algarve fica-te bem" é
da New Light Pictures, sendo que a versão mais longa do filme também já está online em língua
Espanhola. Focada no social media advertising e direcionada para os públicos-alvo não residentes na
região, além de Portugal e Espanha a campanha também decorrerá nos outros grandes emissores de
turistas para o Algarve, como a Alemanha, Irlanda, Holanda, França e o próprio Reino Unido.
 
Foram também desenvolvidas versões curtas de 14 segundos, em Português, Espanhol, Alemão,
Francês e Inglês, para serem promovidas no Instagram, Facebook e YouTube, aumentando assim o
alcance dos vídeos nas redes sociais.
 
A campanha tem a duração de um mês e arrancou com a publicação de vários posts bilingues
(Português e Inglês) no Instagram @explorerssaurus, que rapidamente somaram milhares de gostos e
comentários (fotos aqui e aqui e o filme aqui).
 
jornaldemonchique
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Filme promocional "O Algarve fica-te bem" faz sucesso nas redes sociais
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2020

Meio: Rádio Horizonte Algarve Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f0816097

 
O lançamento de um filme motivacional (https://www.youtube.com/watch?v=cUW2RT06-
ys&feature=youtu.be) protagonizado pelos influencers de viagens portugueses Raquel e Miguel, que
alcançaram sucesso internacional entre as centenas de milhares de seguidores da página de
Instagram Explorerssaurus, marca a nova fase da campanha "O Algarve fica-te bem", promovida pelo
Turismo do Algarve para motivar os turistas nacionais e estrangeiros a desfrutarem das férias do
verão 2020 na região, reforçando a confiança na marca Algarve e a notoriedade do principal destino
turístico do país.
 
Foi uma pausa, um intervalo nas nossas vidas, e agora voltamos a descobrir como nos fica bem este
Algarve. O Algarve do sol, do mar, da gastronomia, da cultura, da natureza e de tantas outras
inspirações. Um Algarve que é teu, que é nosso. Vem, o Algarve fica-te bem! , descreve a publicação
do Turismo do Algarve nas redes sociais (https://www.facebook.com/watch/?v=585365479020766).
Em apenas três dias - e somente no mercado nacional - o filme conta já mais de 120 mil visualizações
no conjunto das redes associadas à campanha. Só a página do destino no Facebook regista 226 mil
pessoas alcançadas e mais de um milhar de partilhas, fazendo deste um dos vídeos promocionais com
mais interações naquele canal.
 
A autoria do conceito, claim, produção e realização do vídeo da campanha "O Algarve fica-te bem" é
da New Light Pictures, sendo que a versão mais longa do filme também já está online em língua
Espanhola (https://www.youtube.com/watch?v=8wJltLF_3k8&feature=youtu.be). Focada no social
media advertising e direcionada para os públicos-alvo não residentes na região, além de Portugal e
Espanha a campanha também decorrerá nos outros grandes emissores de turistas para o Algarve,
como a Alemanha, Irlanda, Holanda, França e o próprio Reino Unido.
 
F o r a m  t a m b é m  d e s e n v o l v i d a s  v e r s õ e s  c u r t a s  d e  1 4  s e g u n d o s
(https://www.youtube.com/watch?v=6MEqQMfA6zM&feature=youtu.be), em Português, Espanhol,
Alemão, Francês e Inglês, para serem promovidas no Instagram, Facebook e YouTube, aumentando
assim o alcance dos vídeos nas redes sociais.
 
A campanha tem a duração de um mês e arrancou com a publicação de vários posts bilingues
( P o r t u g u ê s  e  I n g l ê s )  n o  I n s t a g r a m  @ e x p l o r e r s s a u r u s _
(https://www.instagram.com/explorerssaurus_/), que rapidamente somaram milhares de gostos e
comentários (fotos aqui e aqui e o filme aqui).
 
Ademar Dias
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"O Algarve fica-te bem": Turismo do Algarve lança vídeo para promover o destino
para as férias de verão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2020

Meio: Sapo Online - Sapo Viagens Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=fc5ef039

 
Para promover a região para as férias de verão 2020, o Turismo de Algarve apostou num vídeo
promocional protagonizado pelos influencers de viagens portugueses Raquel e Miguel, autores da
 
O filme motivacional marca a nova fase da campanha "O Algarve fica-te bem", promovida pelo
Turismo do Algarve para motivar os turistas nacionais e estrangeiros a desfrutarem das férias do
verão 2020 na região, lê-se em comunicado.
 
"Foi uma pausa, um intervalo nas nossas vidas, e agora voltamos a descobrir como nos fica bem este
Algarve. O Algarve do sol, do mar, da gastronomia, da cultura, da natureza e de tantas outras
inspirações. Um Algarve que é teu, que é nosso. Vem, o Algarve fica-te bem!", descreve a publicação
do Turismo do Algarve nas redes sociais.
 
"O Algarve fica-te bemcréditos: Hélio Ramos" data-title=""O Algarve fica-te bem - "O Algarve fica-te
bem" :="" turismo="" do="" algarve="" lança="" vídeo="" para="" promover="" o="" destino=""
para="" as="" férias="" de="" verão="" -="" sapo="" viagens"=""&gt;
 
créditos: Hélio Ramos
 
Em apenas três dias - e somente no mercado nacional - o filme conta com cerca de 120 mil
visualizações no conjunto das redes associadas à campanha. A página do destino no Facebook regista
226 mil pessoas alcançadas e mais de um milhar de partilhas, fazendo deste um dos vídeos
promocionais com mais interações naquele canal.
 
A autoria do conceito, claim, produção e realização do vídeo da campanha "O Algarve fica-te bem" é
da New Light Pictures, sendo que a versão mais longa do filme também já está online em língua
Espanhola. Focada no social media advertising e direcionada para os públicos-alvo não residentes na
região, além de Portugal e Espanha a campanha também decorrerá nos outros grandes emissores de
turistas para o Algarve, como a Alemanha, Irlanda, Holanda, França e o próprio Reino Unido.
 
"O Algarve fica-te bemcréditos: Hélio Ramos| Turismo do Algarve" data-title=""O Algarve fica-te bem
- "O Algarve fica-te bem" :="" turismo="" do="" algarve="" lança="" vídeo="" para="" promover=""
o="" destino="" para="" as="" férias="" de="" verão="" -="" sapo="" viagens"=""&gt;
 
créditos: Hélio Ramos| Turismo do Algarve
 
Foram também desenvolvidas versões curtas de 14 segundos, em Português, Espanhol, Alemão,
Francês e Inglês, para serem promovidas no Instagram, Facebook e YouTube, aumentando assim o
alcance dos vídeos nas redes sociais.
 
A campanha terá a duração de um mês e arrancou com a publicação de vários posts bilingues
(Português e Inglês) no Instagram @explorerssaurus_, que rapidamente somaram milhares de gostos
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e comentários (fotos aqui e aqui e o filme aqui).
 
Newsletter Receba o melhor do SAPO Viagens. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi
Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.
 
SAPO Viagens
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Filme a lembrar que "O Algarve Fica-te Bem" teve 120 mil visualizações em três dias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2020

Meio: Sul Informação Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=d1241492

 
Este é já um dos vídeos promocionais com mais interações no Facebook
 
A campanha da Região de Turismo do Algarve "O Algarve Fica-te Bem", em três dias, já conta com
mais de 120 mil visualizações nas várias redes sociais.
 
Segundo a RTA,  só a página do destino no Facebook regista 226 mil pessoas alcançadas e mais de
um milhar de partilhas, fazendo deste um dos vídeos promocionais com mais interações naquele canal
.
 
A Região de Turismo do Algarve explica que  o lançamento de um filme motivacional, protagonizado
pelos influencers de viagens portugueses Raquel e Miguel, que alcançaram sucesso internacional entre
as centenas de milhares de seguidores da página de Instagram Explorerssaurus, marca a nova fase da
campanha "O Algarve fica-te bem", promovida pelo Turismo do Algarve para motivar os turistas
nacionais e estrangeiros a desfrutarem das férias do verão 2020 na região
 
A autoria do conceito, claim, produção e realização do vídeo da campanha "O Algarve fica-te bem" é
da New Light Pictures, sendo que a versão mais longa do filme também já está online em língua
Espanhola.
 
Focada no social media advertising e direcionada para os públicos-alvo não residentes na região, além
de Portugal e Espanha a campanha também decorrerá nos outros grandes emissores de turistas para
o Algarve, como a Alemanha, Irlanda, Holanda, França e Reino Unido.
 
Foram também desenvolvidas versões curtas de 14 segundos, em português, espanhol, alemão,
francês e inglês, para serem promovidas no Instagram, Facebook e YouTube, aumentando assim o
alcance dos vídeos nas redes sociais.
 
A campanha tem a duração de um mês e arrancou com a publicação de vários posts bilingues
(Português e Inglês) no Instagram @explorerssaurus_,  que rapidamente somaram milhares de gostos
e comentários , conclui a RTA.
 
Sul Informação
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"Algarve fica-te bem" a promoção de um destino de férias
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2020

Meio: Turismo.PT Online (O) Autores: Zita Ferreira Braga

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=47a3579f

 
"O Algarve fica-te bem", é um filme de promoção da região, realizado pelo Turismo do Algarve com o
objectivo de cativar turistas nacionais e estrangeiros. Raquel e Miguel, "influencers" de viagens
portugueses com milhares de seguidores da página de Instagram "Explorerssaurus", lançaram esta
campanha
 
Raquel e Miguel, "influencers" de viagens portugueses com milhares de seguidores da página de
Instagram "Explorerssaurus", lançaram esta campanha "O Algarve fica-te bem", promovida pelo
Turismo do Algarve com o objectivo atrair turistas nacionais e estrangeiros para passar as suas férias
no Algarve, "reforçando a confiança na marca Algarve e a notoriedade do principal destino turístico do
país".
 
"Foi uma pausa, um intervalo nas nossas vidas, e agora voltamos a descobrir como nos fica bem este
Algarve. O Algarve do sol, do mar, da gastronomia, da cultura, da natureza e de tantas outras
inspirações. Um Algarve que é teu, que é nosso. Vem, o Algarve fica-te bem!", lê-se na publicação do
Turismo do Algarve nas redes sociais.
 
Em apenas três dias e falando unicamente do mercado nacional, o filme "conta já mais de 120 mil
visualizações no conjunto das redes associadas à campanha".
 
"Só a página do destino no Facebook regista 226 mil pessoas alcançadas e mais de um milhar de
partilhas, fazendo deste um dos vídeos promocionais com mais interações naquele canal". refere a
nota de imprensa
 
A autoria do conceito, claim, produção e realização do vídeo da campanha "O Algarve fica-te bem" é
da New Light Pictures, sendo que a versão mais longa do filme também já está online em língua
Espanhola.
 
Centrada no social media advertising e "direcionada para os públicos-alvo não residentes na região",
além de Portugal e Espanha a campanha também decorrerá nos outros grandes emissores de turistas
para o Algarve, como a Alemanha, Irlanda, Holanda, França e o próprio Reino Unido.
 
Há ainda versões curtas de 14 segundos, em Português, Espanhol, Alemão, Francês e Inglês, com o
objectivo de serem promovidas no Instagram, Facebook e YouTube, aumentando assim o alcance dos
vídeos nas redes sociais.
 
A campanha tem a duração de um mês e arrancou com a publicação de vários posts bilingues
(Português e Inglês) no Instagram @explorerssaurus_, que rapidamente somaram milhares de gostos
e comentários.
 
Zita Ferreira Braga
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Campanha promove o destino Algarve para as férias de verão
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 07/07/2020

Meio: Viagens & Resorts Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=a04c0b01

 
Campanha promove o destino Algarve para as férias de verão
 
A campanha tem a duração de um mês e arrancou com a publicação de vários posts bilingues
(Português e Inglês)
 
Por Sandra Pinto
 
Jul 7, 2020
 
O lançamento de um filme motivacional protagonizado pelos influencers de viagens portugueses
Raquel e Miguel, que alcançaram sucesso internacional entre as centenas de milhares de seguidores
da página de Instagram Explorerssaurus, marca a nova fase da campanha "O Algarve fica-te bem",
promovida pelo Turismo do Algarve para motivar os turistas nacionais e estrangeiros a desfrutarem
das férias do verão 2020 na região, reforçando a confiança na marca Algarve e a notoriedade do
principal destino turístico do país.
 
A autoria do conceito, claim, produção e realização do vídeo da campanha "O Algarve fica-te bem" é
da New Light Pictures, sendo que a versão mais longa do filme também já está online em língua
Espanhola. Focada no social media advertising e direcionada para os públicos-alvo não residentes na
região, além de Portugal e Espanha a campanha também decorrerá nos outros grandes emissores de
turistas para o Algarve, como a Alemanha, Irlanda, Holanda, França e o próprio Reino Unido.
 
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwJWhzZHQFSljWdKBwJbGVMlQzg?projector=1
 
Partilhar
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