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A1  
SIC

 	Duração: 00:02:31

 	OCS: SIC - Primeiro Jornal

 
ID: 87655552

 
20-07-2020 13:34

1 1 1

Lista de destinos turísticos seguros

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=38565568-5fb2-45c4-87c4-

7e5d022a146c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Irlanda deverá publicar hoje a lista de destinos seguros e há muitas dúvidas quanto à inclusão de
Portugal. O Reino Unido deixou o país de fora no início do mês e um estudo da Escola Nacional de
Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa diz agora que a decisão britânica carece de rigor
técnico-científico e de transparência.
Declarações de Alexandre Abrantes.
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A2  
RTP 3

 	Duração: 00:06:45

 	OCS: RTP 3 - Jornal das 12

 
ID: 87654608

 
20-07-2020 12:39

1 1 1

Estado da Nação - Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=34e3697d-dd2f-484f-9503-

31c208bdc594&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A região do Algarve é onde o desemprego mais se faz sentir, devido à falta de turistas do estrangeiro.
Direto de Olhão.
Declarações de António Miguel Pina, pres. Associação de Municípios do Algarve.
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A3  
TVI 24

 	Duração: 00:00:36

 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 87654044

 
20-07-2020 12:22

1 1 1

COVID-19 em Espanha

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=9ee0983a-5c0e-4380-8acf-

f892924fd8c8&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
O coordenador para a COVID-19 em Espanha, está a ser criticado depois de ter estado de férias no
Algarve.

Página 3



A4  
TVI

 	Duração: 00:02:23

 	OCS: TVI - Diário da Manhã

 
ID: 87647747

 
20-07-2020 07:54

1 1 1

Férias no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=2ac431eb-5dec-429b-b22b-

b1d128c6599c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A mudança de quinzena levou mais turistas ao Algarve, sobretudo nacionais, mas a um número abaixo
daquele que era expectável para esta altura do ano.
 
Repetições: TVI 24 - Diário da Manhã , 2020-07-20 07:55
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A5  
TSF

 	Duração: 00:02:17

 	OCS: TSF - Notícias

 
ID: 87647222

 
20-07-2020 07:08

Portal das Redes das Estações Náuticas de Portugal

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=3b9105e1-5d7c-4120-a1b8-

4db94fdc2965&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
A Fórum Oceano - Associação da Economia do Mar lança hoje uma plataforma online que vai reunir e
divulgar informação, sobre as 23 estações náuticas no país. O Portal das Redes das Estações Náuticas
de Portugal pretende fazer promoção turística deste setor a nível nacional, mas também internacional,
como explicou António José Correia, coordenador do portal.
 
Repetições: TSF - Notícias , 2020-07-20 09:15
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A6 "Queremos desfrutar desta beleza natural", diz Penélope Cruz no Algarve
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2020

Meio:
Correio da Manhã Online - Vidas

Online
Autores: Rui Pando Gomes

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=ce01e90e

 
Atriz e o marido, Javier Bardem, estão alojados num resort com os filhos e amigos.
 
"Estamos a tentar descansar uns dias com as crianças e só queremos estar longe da confusão e
desfrutar desta beleza natural". A declaração é de Penélope Cruz e foi feita em exclusivo ao CM
durante uma tarde de praia, junto ao resort de luxo onde está a passar férias, na zona de
Alporchinhos, em Porches, no concelho de Lagoa.
 
A atriz espanhola, de 46 anos, está a descansar no Algarve com o marido Javier Bardem, de 51, e os
filhos Leonardo, de 9 anos, e Luna, de 7. Com eles está ainda de férias um casal de amigos, também
com dois filhos.
 
O mediático casal de atores espanhóis voltou a escolher a região algarvia para passar uns dias de
férias, tal como já tinha feito há dois anos. Chegaram ao Aeroporto de Faro no sábado num jato
privado e estão alojados no luxuoso resort Vila Vita Parc, tal como nas férias de 2018.
 
Penélope e Bardem estão a aproveitar as boas temperaturas que se têm feito sentir. Ontem à tarde, o
casal e os filhos aproveitaram para se refrescar com mergulhos no mar, mas sempre rodeado de
vários seguranças que zelavam pela sua privacidade.
 
Rui Pando Gomes
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A7

Portugal com recorde no investimento estrangeiro em 2019 mas covid-19 pode
colocar em risco 20% dos projetos
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2020

Meio: Expresso Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=cea68ba9

 
No ano passado o número de projetos anunciados atingiu os 158, "valor recorde que representa uma
aceleração de 114% face aos 74 projetos registados em 2018"
 
Portugal bateu o recorde de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em 2019, com 158 projetos, mas a
pandemia de covid-19 poderá pôr em risco 20% deles, considera o estudo hoje divulgado da EY
Portugal.
 
Na edição do estudo EY Attractiveness Survey Portugal 2020, que anualmente avalia a perceção dos
investidores estrangeiros relativamente à atratividade do país enquanto destino de IDE, refere-se que
2019 "assume-se como um marco histórico para Portugal no que ao Investimento Direto Estrangeiro
diz respeito".
 
No ano passado o número de projetos anunciados atingiu os 158, "valor recorde que representa uma
aceleração de 114% face aos 74 projetos registados em 2018".
 
Estes 158 projetos de IDE representam 12.549 postos de trabalho, "número que mais do que duplicou
em relação ao ano anterior (6.100)", adianta o relatório.
 
"Num ano marcado pela incerteza e pela escalada de tensão nas trocas comerciais mundiais, Portugal
conseguiu diversificar a origem do IDE e atrair geografias altamente qualificadas", acrescenta o
estudo, apontando que "o número de projetos de IDE provenientes de outros países europeus subiu
de 59 para 108, mas a proporção do investimento europeu caiu de 80% para 68%, uma vez que a
economia nacional conseguiu atrair o triplo do número de projetos com origem em geografias não
europeias (de 15 para 50 projetos)".
 
Por exemplo, os Estados Unidos "tornaram-se, em 2019, no maior investidor em território português,
com 26 projetos anunciados", refere o relatório, acrescentando que a Alemanha (22) e França (21)
"ocupam as posições seguintes no pódio dos maiores investidores".
 
O Reino Unido mais do que duplicou o número de projetos de investimento em Portugal, de seis, em
2018, para 15, no ano passado.
 
A área do digital quase triplicou (de 15 para 42) os projetos, "aumentando significativamente o
número de empregos criados (de 1.610 para 3.766)".
 
O setor da fabricação e fornecimento de equipamento de transporte "também cimentou o investimento
estrangeiro (31 projetos e 4.148 postos de trabalho), com os serviços empresariais a ultrapassarem o
setor agroalimentar e passando a ocupar a terceira posição no ranking dos setores de atividade que
mais projetos de IDE atraíram em 2019", lê-se no documento.
 
Estes três setores "representam mais de metade dos projetos anunciados (59%) e 73% dos empregos
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criados".
 
Por regiões, Lisboa foi a que mais atraiu IDE em 2019, "num total de 62 projetos (32 na edição
anterior), que proporcionaram 4.090 novos postos de trabalho, sobretudo nos setores do digital e dos
serviços empresariais".
 
O Norte do país captou 51 projetos, a que corresponde à criação de 5.722 novos postos de trabalho,
principalmente nas áreas de fabricação e fornecimento de equipamento de transporte e digital.
 
Em terceiro lugar ficou a região Centro, que atraiu 26 projetos, responsáveis por 1.518 empregos.
 
"O Alentejo foi a única área geográfica a registar um decréscimo nas intenções de investimento,
passando de 21 projetos de IDE anunciados em 2018 para nove, no ano seguinte", adianta.
 
"Em 2019, Portugal passou para a 11.ª posição, entre as economias europeias, em termos de
atratividade de IDE, subindo seis posições relativamente ao 'ranking' do ano anterior e alcançando um
fatia de 2,5% do total do investimento estrangeiro anunciado para a Europa", refere o relatório,
destacando tratar-se de uma "performance muito positiva".
 
No entanto, "deverá ser afetada pelos efeitos da covid-19".
 
Por toda a Europa, "já se sente o impacto imediato da pandemia nos projetos de IDE -- apesar de em
menor grau do que o esperado para os novos projetos planeados para 2020".
 
"De acordo com uma ronda que a consultora EY fez por várias agências responsáveis pela promoção
do investimento externo, dos 6.142 projetos de IDE anunciados nas diversas economias europeias, no
ano passado, 35% estão em risco de serem adiados, fortemente ajustados ou até cancelados", refere.
 
Em Portugal, acrescenta, o impacto esperado deverá ser menos severo, com 20% dos 158 projetos
anunciados potencialmente em risco.
 
"Naturalmente, Portugal não está imune às ondas de choque provocadas pela pandemia de covid-19,
um acontecimento que vem perturbar, sem precedentes, a vida das pessoas e da atividade
económica, que está altamente dependente de setores que estão a ser fortemente afetados pela crise,
nomeadamente o turismo e lazer, ou a aviação", diz Miguel Farinha, partner da EY Portugal e
responsável pela área de Strategy and Transactions, citado em comunicado.
 
"Neste contexto, o IDE será certamente impactado. Todavia, a nossa análise mostra que o IDE em
Portugal poderá ser mais resiliente no curto prazo do que na maioria das economias congéneres
europeias, devido ao perfil dos projetos que o país tem conseguido atrair", prossegue.
 
Tratando-se de uma economia orientada para os serviços, em que uma larga fatia dos projetos de IDE
se destina a atividades ligadas ao desenvolvimento de 'software', investigação & desenvolvimento ou à
criação de centros de serviços partilhados, é expectável que o impacto a curto-prazo seja menos
severo", nota o responsável.
 
[Additional Text]:
Lusa
 
Lusa
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A9

Férias radicais no Algarve Race Resort: relaxar e acelerar... até à meta da Fórmula 1
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2020

Meio: Expresso Online - Boa Cama Boa Mesa Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=124cb16b

 
A 12 km de Portimão, este resort é o paraíso para os aficionados dos motores. Com as experiências no
Autódromo Internacional do Algarve, associa a adrenalina ao descanso no meio da natureza. O circuito
está em "posição privilegiada" para receber o campeonato mundial de Fórmula 1
 
Aos seus lugares... Preparar... Partida! Do terraço do Algarve Race Resort, a 12 Km de Portimão, vê-
se parte da pista do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), que está na calha para receber uma
corrida da Fórmula 1. Ouvem-se, a uma distância de conforto, os 'vrruunns' velocistas queimando o
asfalto, sem perturbarem a serenidade da estadia. Dão colorido e substância ao tema deste hotel,
centrado no mundo das corridas.
 
Quadros de grandes dimensões com imagens antigas de provas e pilotos, e os televisores,
sintonizados em canais desportivos, compõem a narrativa. Tal como o nome do restaurante, Nelson
Piquet, que foi tricampeão mundial da Fórmula 1, nos anos 80. Serve comida de conforto, tradicional,
e o pequeno-almoço é variado e completo. O bar designa-se de Stephan Bellof, mais um notável do
automobilismo, e aí pode provar refeições ligeiras e snacks, e bebidas como o cocktail Negroni.
 
Este resort (Sítio do Escampadinho, Montes de Cima, Portimão. Tel. 282249600) é composto por 107
quartos (desde EUR100) e 149 apartamentos T1, T2 e T3 duplex, que são ideais para casais ou
famílias com crianças. Apresentam tons de branco e madeiras claras, amplitude e muitos com terraços
privados para "desacelerar" com vista sobre a serrania. Gerido pela Amazing Evolution, o resort
satisfaz também quem vem apenas para o descanso ou precisa de relaxar depois de um dia de curvas
e contra-curvas... Nesta altura, evidencia-se a generosa piscina exterior com bar de apoio, mais as
espreguiçadeiras. Há ainda o ginásio para se manter em forma, a sala de jogos e o spa com uma
piscina interior aquecida, salas de tratamentos e facilidades a aguardarem instruções para a
reabertura - o jacuzzi, banho turco, banho escocês e a sauna.
 
Mas a rainha do complexo onde o resort se insere é a velocidade, que atrai profissionais ligados ao
desporto, curiosos e até estrelas de Hollywood. Os hóspedes encontram aqui uma alternativa ou
complemento de turismo ativo às praias da região. São muitas as experiências de condução que pode
marcar, acompanhadas por pilotos profissionais, ajustadas a cada perfil e em 11 carros de "altíssimas
prestações", refere o CEO do AIA, Paulo Pinheiro. O circuito pode assumir 16 versões, para carros ou
motas, e tem uma média de 330 dias de utilização por ano.
 
Uma das experiências começa com um briefing, já que o objetivo pode ser afinar a capacidade de
condução, a pilotagem "pura e dura" melhorando a performance do tempo por volta, ou tão só a
diversão de quem apenas pretende sair da rotina. Neste caso, quando menos esperar estará a vencer
curvas apertadas, subidas e descidas como se fosse um Ayrton Senna em potência. Primeiro no lugar
do 'pendura', depois com as mãos no volante e o pé no acelerador... Está sempre em comunicação
com o piloto, através dos rádios do capacete, e este vai ajudando com um "trave aqui, troque
mudança, vire mais!". Os decibéis e risadas ficam gravados para levar como recuerdo. No fim,
espreita-se a telemetria para saber o que melhorar.
 
O leque de atividades disponíveis na Racing School é extenso. Dá para aprender a controlar o carro

Página 9



numa zona de cimento e asfalto irrigada; aumentar ou diminuir a quantidade de água numa zona de
travagem molhada para melhorar a capacidade de travagem; há a parede que ativa jatos de água
aleatoriamente para os condutores se desviarem, com diferentes velocidades de entrada; uma pista
todo o terreno para andar de buggy, "desde uma versão sotf até à mais potente"; um excelente
kartódromo (pergunte pelos karts com dois volantes e dois conjuntos de pedais para famílias) para se
divertir e espevitar o espírito competitivo; experiências de mota com o piloto Miguel Praia, e uma pista
para aprender a derrapar! Nos intervalos da velocidade, aproveite os restaurantes e a piscina.
 
NUNO ANDRE SANTOS
 
Há muito tempo que se alimenta o sonho de o AIA receber uma prova do Campeonato do Mundo de
Fórmula 1. As negociações com a Liberty Media, a dona da F1, decorrem a bom ritmo, tendo a pista
conseguido, este ano, a homologação para receber corridas da F1. "Nesta situação do Covid, Portugal
teve um comportamento, em termos gerais, muito bom e começou a ser olhado como uma opção para
uma série de eventos. Fomos ficando numa posição privilegiada para sermos escolhidos para ter a F1.
Obviamente que países como Itália ou Alemanha têm um poder económico diferente do nosso. É
muito difícil para um país como Portugal e um circuito como o nosso, privado, ter argumentos
financeiros para contrapor. Temos de fazer valer os nossos argumentos, que é a qualidade do circuito
e a infraestrutura hoteleira que há no Algarve", comentou ao Boa Cama Boa Mesa o CEO do AIA, Paulo
Pinheiro, a 20 de junho. Fonte da organização da prova refere que estão a negociar "de perto com o
promotor português" para que o anúncio oficial da realização da corrida, dado como certo por alguns
meios, possa ser feito.
 
Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!
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A11

Escola de Hotelaria de Faro está a fornecer 100 refeições por semana à Refood
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2020

Meio: Observador Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=801d27cb

 
A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve está a fornecer por semana mais de 100 refeições
preparadas, doses de sobremesas e alimentos sobrantes ao núcleo de Faro da Refood.
 
A Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve (EHTA) está a fornecer por semana mais de 100 refeições
preparadas, doses de sobremesas e alimentos sobrantes ao núcleo de Faro da Refood, anunciou esta
segunda-feira o estabelecimento de formação profissional.
 
As refeições são preparadas pelos alunos que integram a turma de Gestão e Produção de Cozinha nas
aulas práticas presenciais que decorrem em julho, juntando-se a produtos que a "escola tem em
'stock' " e que "necessitam de ser confecionados" ou se "utilizam nos momentos de aprendizagem e
que depois precisam de ser escoados", precisou a EHTA em comunicado.
 
A este esforço que permite ajudar a Refood a evitar o desperdício alimentar, destinando a pessoas e
famílias carenciadas alimentos que ainda podem ser consumidos mas que não teriam destino, também
se juntam "as turmas de pastelaria", que produzem "dezenas de doses de sobremesas, fruto dos
trabalhos desenvolvidos nas sessões práticas", acrescentou.
 
A Refood é um movimento voluntário com vários núcleos no país que trabalha para eliminar o
desperdício de alimentos, com a recolha de refeições e sua posterior distribuição aos beneficiários.
 
"Fazemos questão de promover esta parceria sempre que possível já que temos os produtos em
'stock' e sabemos que há quem precise. São os alunos que o fazem. Na semana passada
confecionámos peixe e já sei que para a semana será coelho", disse o chefe Luis Caboz, um dos
formadores da EHTA.
 
O apoio daquela escola permite também ajudar o núcleo de Refood de Faro a responder ao aumento
do número de pessoas que necessitam de ajuda alimentar devido às consequências da crise criada
pela pandemia de Covid-19 e que, no Algarve, tem feito subir os números do desemprego devido às
quebras na ocupação turística, a principal atividade económica regional.
 
"Esta ajuda da Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve faz toda a diferença porque os alimentos
chegam-nos já confecionados. E isso é muito importante. No dia em que fomos buscar as doses de
peixe não tínhamos nada. Estabelecemos novas parcerias com hipermercados, mas os alimentos nem
sempre vêm confecionados e nós não temos onde os cozinhar", destacou Paula Matias, coordenadora
da Refood Faro, também citada no comunicado.
 
A EHTA quantificou que, "em apenas dois meses, duplicou o número de pessoas a receber ajuda
alimentar do núcleo de Faro da Refood", que atinge já "quase três centenas de beneficiários", das
quais "100 são crianças que de alguma forma sofrem de carências alimentares".
 
"Enquanto decorrerem as aulas práticas presenciais, a EHTA irá continuar a apoiar semanalmente as
várias entidades e instituições que prestam ajuda alimentar às famílias mais carenciadas. Com o início
do próximo ano letivo, esse apoio voltará a ser regular, como sempre aconteceu no passado",
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assegurou a escola algarvia.
 
Agência Lusa
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A13

Programa Valorizar dá 14 milhões de euros a projectos turísticos no interior
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Carolina Morgado

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=59a47b26

 
Início Opinião/Crónica Programa Valorizar dá 14 milhões de euros a projectos turísticos no interior
 
Programa Valorizar dá 14 milhões de euros a projectos turísticos no interior
 
Julho 20, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
São já conhecidos os primeiros projectos financiados ao abrigo do 2º aviso da Linha de Apoio à
Valorização Turística do Interior, do Programa Valorizar. São no total 85 candidaturas envolvendo um
investimento global de mais 22 milhões de euros e um incentivo de quase 14 milhões de euros.
 
De acordo com comunicado do Gabinete do ministro de Estado, da Economia e Transição Digital, que
indica que os números foram anunciados pela secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, numa
deslocação ao Alentejo, promovida pela Entidade Regional do Alentejo e Ribatejo, os investimentos
são variados, contribuindo para a oferta turística nacional.
 
Destacam-se projectos associados ao Enoturismo, Turismo Termal, Cycling and Walking,
Autocaravanismo, Turismo Industrial, Turismo Cultural e Literário, Turismo Equestre, Rotas e Praias
Fluviais, sem esquecer a significativa atenção à acessibilidade e ao Turismo Inclusivo.
 
Os projectos são dinamizados por entidades públicas e privadas, destacando-se no primeiro grupo as
autarquias, sempre em estreita articulação com as Entidades Regionais de Turismo.
 
O Alentejo, que recebeu a visita da governante, representa cerca de 37% dos projectos aprovados,
num investimento global de 8 milhões de euros e um incentivo superior a 5 milhões de euros. Entre os
projectos aprovados registam-se o relativo à Praia Fluvial do Alqueva com um investimento de cerca
de 500 mil euros e o da Praia Fluvial de Azenhas D`El Rei do Alandroal, com um investimento de 354
mil euros. A cada um destes projectos foi atribuído um incentivo de 300 mil euros. Estas iniciativas
contribuirão para a dinamização de rede de praias fluviais, onde estão incluídas também as praias de
Monsaraz, Mourão, Amieira e Cinco Reis.
 
O Programa Valorizar foi criado em 2016 com o objectivo de promover a contínua qualificação do
destino turístico Portugal, através, nomeadamente, da regeneração e reabilitação dos espaços públicos
com interesse para o turismo e da valorização do património cultural e natural do país, promovendo,
de igual modo, condições para a desconcentração da procura, para a redução da sazonalidade e,
assim, para a crescente criação de valor e de emprego.
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O programa, dinamizado pelo Turismo de Portugal, IP, já financiou até ao momento mais de 700
projectos, envolvendo um investimento de 155 milhões de euros e um incentivo de superior a 100
milhões de euros.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
tweet
 
Carolina Morgado
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Portugal Health Passport foi agora alargado a todos os turistas
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2020

Meio: Opção Turismo Online Autores: Luís de Magalhães

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=6d8164ad

 
Início Destaques Portugal Health Passport foi agora alargado a todos os turistas
 
Portugal Health Passport foi agora alargado a todos os turistas
 
Julho 20, 2020
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
 
Todos os turistas que planeiem vir a Portugal poderão solicitar o seu 'health passport' através do site
PortugalHealthPassport, o que lhes garante a possibilidade de realização do teste Covid19 e o acesso,
a preços previamente fixados, a cuidados de saúde urgentes de elevada qualidade ou a check-ups de
cinco tipologias diferentes, na rede de hospitais e clínicas da CUF, Hospital da Luz, HPA Saúde e
Lusíadas.
 
Trata-se de uma nova situação e um benefício para todo o turista que visite o nosso País, dado o
"Portugal Health Passport" ter sido renovado, estando agora disponível para todos os que visitam
Portugal.
 
Tratando-se de mais um importante instrumento para afirmar Portugal como destino turístico, a rede
das equipas de turismo no exterior não deixará de o incluir nas ações e iniciativas que desenvolve nos
principais mercados.
 
A plataforma, desenvolvida pelo Health Cluster Portugal, em estreita articulação com o Turismo de
Portugal, reúne um vasto conjunto de serviços de saúde privados dirigidos a turistas.
 
Recorde-se que, segundo dados do Turismo de Portugal, o turismo médico em Portugal tem potencial
para gerar um volume de negócios superior a 100 milhões de euros/ano, sendo a saúde um activo
emergente na estratégia Turismo 2027 e um polo de desenvolvimento do país.
 
Mais notícias em OPÇÃO TURISMO
 
Siga-nos no FaceBook
 
COMPARTILHE
 
Facebook
 
Twitter
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Luís de Magalhães
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Equipa algarvia vence concurso europeu de soluções inovadoras para o turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2020

Meio: Publituris Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=9b87a4dd

 
Projeto consiste na criação de soluções tecnológicas que permitam minimizar o impacto da Covid-19
no setor do Turismo e potenciar novas alternativas de negócio
 
Uma equipa algarvia representou Portugal num concurso europeu de soluções inovadoras e disruptivas
na área do Turismo e venceu com um projeto cuja ideia principal é a criação de soluções tecnológicas
que permitam minimizar o impacto da Covid-19 no setor do Turismo e potenciar novas alternativas de
negócio.
 
O vencedor, entre os oito projetos finais, foi o projeto 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, uma maratona de desenvolvimento de ideias, a nível europeu, que decorreu por estes
dias, com o intuito de potenciar soluções inovadoras e disruptivas na área do Turismo Sustentável.
 
Durante três dias, as duas equipas algarvias, em representação do Digital Innovation Hub do Algarve
(DIH), potenciado pela Algarve STP (Systems and Technology Partnership), contribuíram, 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).
 
CAST (Creative Accelerator for Sustainable Tourism) é um projecto colaborativo financiado pela União
Europeia, com o objectivo 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.
 
Os projetos foram apresentados 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).
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Os vencedores serão promovidos nos meios de comunicação da União Europeia e terão acesso a
eventos internacionais para apresentação do projecto a investidores e empresas, realizados pela CAST
(Creative Accelerator for Sustainable Tourism) e pela EBN Innovation Network.
 
Publituris
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Défice externo agrava-se para 2,5 mil milhões até maio com quebra no turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 20/07/2020

Meio: Sábado Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=f79ac16f

 
Os efeitos da pandemia continuam a fazer-se sentir nas contas externas portuguesas, devido
sobretudo ao decréscimo acentuado do saldo da rubrica de viagens e turismo.
 
O saldo conjunto das balanças corrente e de capital, que mede a evolução das contas externas do
país, foi negativo em 2.496 milhões de euros nos primeiros cinco meses do ano.
 
Este valor traduz um agravamento de 45% face ao registado nos primeiros cinco meses do ano
passado e uma subida considerável contra o registado nos primeiros quatro meses deste ano.
 
Entre janeiro e abril o saldo externo foi negativo em 864 milhões de euros, um valor mais de quatro
vezes superior ao saldo negativo de 201 milhões registado nos primeiros quatro meses de 2019.
 
"Este saldo resulta dos défices das balanças de bens e de rendimento primário, que foram
parcialmente compensados pelos excedentes das balanças de serviços, de rendimento secundário e de
capital", explica o Banco de Portugal.
 
Já o agravamento do défice é justificado sobretudo pelo "decréscimo acentuado" de 2.060 milhões de
euros do saldo da rubrica de viagens e turismo. Só em maio a quebra superou os mil milhões de
euros.
 
A pandemia praticamente paralisou o turismo em Portugal nos últimos meses e mesmo no verão a
retração deverá ser profunda.
 
Precisamente por causa do turismo o saldo externo tem uma forte sazonalidade em Portugal. Nos dois
anos anteriores o saldo externo passou para terreno em positivo em agosto, uma trajetória que em
2020 está em causa devido à forte quebra esperada no turismo.
 
Até maio, as exportações de bens e serviços decresceram 22,2% (17,7% nos bens e 31,0% nos
serviços) e as importações diminuíram 17,1% (16,7% nos bens e 18,7% nos serviços).
 
A balança de capital registou um efeito positivo nas contas externas, mas numa dimensão insuficiente
para compensar a degradação das restantes balanças. O saldo cresceu 367 milhões de euros face ao
mesmo período do ano passado, "em resultado de um aumento dos recebimentos de fundos
comunitários e de uma redução das aquisições de ativos intangíveis".
 
[Additional Text]:
Défice externo agrava-se para 2,5 mil milhões até maio com quebra no turismo
 
Jornal de Negócios
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 	OCS: TVI 24 - Notícias

 
ID: 87649073
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1 1 1

Primeira associação dedicada ao Enoturismo: Maria João Almeida

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=cdc7b945-bd40-4cf3-a570-

a0b1b18a8f5c&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Em Portugal, há poucos dias, nasceu a primeira associação dedicada ao enoturismo. Os objetivos
desta organização passam pela defesa dos interesses dos enoturismo os nacionais e profissionalizar o
setor numa fase em que o turismo e a produção vínica tem de se reinventar.
Comentário de Maria João Almeida, enóloga e presidente da Associação Portuguesa de Enoturismo.
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CM TV

 	Duração: 00:01:41

 	OCS: CM TV - CM Jornal - 20h

 
ID: 87644773

 
19-07-2020 21:19

1 1 1

Praia de Quarteira sem enchente

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=20b46631-1971-4da5-a5a0-

2fa0448e7cbc&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
As altas temperaturas levaram muitas pessoas até ao areal da Praia de Quarteira, no Algarve. Ainda
assim, longe das enchentes que costuma acontecer por esta altura.
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Algarve quer renovar economia
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/07/2020

Meio: Expresso Online Autores: Pedro Lima

URL: https://expresso.pt/economia/2020-07-17-Algarve-quer-renovar-economia

 
A União Empresarial do Algarve - AlgFuturo vai lançar um Programa de Renovação Económica do
Algarve, a que chama PRECAL, em que defende uma mudança significativa no modelo de
desenvolvimento da região. Sob o lema "Na rota da excelência", a associação, liderada por José
Vitorino, ex-deputado e ex-presidente da Câmara de Faro, considera que está já "inequivocamente
demonstrado que o modelo económico do Algarve tem de ser renovado" porque levou a "graves erros
e efeitos destrutivos", de que uma das faces mais visíveis é a construção de 300 mil alojamentos entre
1971 e 2011. E lembra as "excecionais potencialidades da região".
 
Rejeitando o excesso de dependência face ao turismo, a associação refere que "desde os produtos do
mar aos da terra, a natureza brindou-nos com 'excelências' tais como citrinos, sal, vinho, aguardente,
mel, marisco ou pescado. O nosso clima, solos, luminosidade não têm igual". E é nesses fatores que
deve ser agora feita a aposta, numa lógica de qualidade.
 
Assim, a Algfuturo defende seis grandes rotas para a "excelência": não só no turismo, mas também na
agricultura, nos produtos do mar/pesca e nos do interior/serra, assim como uma "aposta forte nas
fontes de energia limpas (solar, eólica, ondas), nomeadamente tendo em vista a criação de um cluster
industrial" e a universidade.
 
[Additional Text]:
Pedro Lima
 
Pedro Lima
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A fundo perdido 
A linha de microcrédito para 
o turismo foi alargada de 60 
milhões de euros para 100 
milhões de euros. Uma com-
ponente de 20% pode ser 
convertida em fundo perdi-
do, perante determinadas 
condições. 

Linhas reforçadas 
A Linha Capitalizar Turismo 
e a Linha de Apoio à Qualifi-
cação da Oferta foram ambas 
reforçadas em 300 milhões 
de euros. 

Maior exportador 
O setor do turismo é a maior 
atividade económica expor-
tadora do país. Em 2019, foi 
responsável por 52,3% das 
exportações de serviços e por 
19,7% das exportações totais. 
As receitas turísticas regista-
ram um contributo de 8,7% 
para o Produto Interno Bru-
to. Abrange 132 mil empresas 
e 397 mil trabalhadores. 

Turismo pede mais 
apoios ao Governo 
Executivo anunciou o reforço em 640 milhões de euros das linhas 
de financiamento, mas o setor exige ainda outras medidas de ajuda 
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A  exclusão de Portugal do corredor aéreo do Reino Unido piorou as perspetivas para o setor 

Elisabete Tavares 
elisabete.tavares@dinheirovivopt 

CRISE O Governo admite que o se-
tor do turismo, o mais afetado pela 
crise, precisará de mais apoios e 
garante que, em breve, terá mais 
medidas. O reforço em 640 mi-
lhões de euros das linhas de finan-
ciamento destinadas ao setor não 
foi suficiente para calar as vozes 
que pedem mais medidas para sal-
var as empresas e os empregos. 

A situação de crise no setor, que 
já era grave mas a exclusão de Por-
tugal Continental da lista do cor-
redor aéreo do Reino Unido aba-
lou ainda mais a esperança de uma 
recuperação. 

A Secretaria de Estado do Turis-
mo está a preparar mais medidas 
de apoio numa corrida contra o 
tempo para salvar parte do setor. 
Numa audição no Parlamento, na 
semana passada, a responsável da 
pasta do Turismo, Rita Marques, 
deixou claro que o Governo quer 
aproveitar ao máximo os fundos 
europeus disponíveis no novo 
quadro comunitário para ajudar as 
empresas do setor. "Há cerca de 
um mês, estávamos a estimar uma 
quebra da atividade da ordem dos 
50% . Nesta altura, a própria Orga-
nização Mundial do Turismo 
aponta perdas substancialmente  

superiores", disse Rita Marques 
aos deputados. 

Para já, o Governo garantiu o re-
forço de três linhas de financia-
mento. A linha de microcrédito foi 
aumentada de 60 milhões de eu-
ros para cem milhões de euros, 
com uma componente de 20% 
que pode ser convertido em fun-
do perdido, se forem atingidos de-
terminados critérios. 

NOVIDADES EM BREVE 

"Nos próximos dias, teremos no-
vidades na respetiva regulamen-
tação", garantiu Ria Marques. Fo-
ram ainda reforçadas em 300 mi-
lhões de euros a Linha Capitalizar 
Turismo e a Linha de Apoio à Qua-
lificação da Oferta. E o Revive Na-
tureza está em condições de ser 
lançado. 

"Temos plena consciência que 
precisamos ir mais longe", admi-
tiu a secretária de Estado. O setor 
concorda. A Confederação do Tu-
rismo de Portugal exige a acelera-
ção de medidas para o setor. Uma 
das prioritárias é o prolongamen-
to do lay-off simplificado até de-
zembro. A Associação de Hotela-
ria, Restauração e Turismo tam-
bém pediu "maior prudência e 
coerência nas medidas e anún-
cios" do Governo, sob pena de 
agravar o clima de incerteza. Página 23
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Governo desafia portugueses a promover o país como destino turístico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/07/2020

Meio: Mundo Português Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=1ddc8760

 
A secretária de Estado do Turismo desafiou os portugueses a promover o país como destino turístico
na sequência da pandemia de covid-19, que provocou a exclusão de Portugal da rota turística de
vários países.
 
"Parece-me que nesta altura, dentro das várias linhas que temos vindo a trabalhar, precisamos de
instigar uma maior comunicação, uma melhor comunicação, mais positiva, mais assertiva, mais
contínua sobre o destino Portugal e todos os vários ativos que temos", disse Rita Marques.
 
A governante, que falava à agência Lusa à margem da inauguração da primeira área de autocaravanas
em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, recordou que Portugal foi durante três anos consecutivos
reconhecido como o "melhor destino turístico do mundo", situação que "convoca" os portugueses a
defender este setor junto do mercado externo.
 
"Estamos todos [convocados], fazemos parte desta onda, é uma onda que não é só solidária para com
os trabalhadores do turismo, mas também é algo que nós todos precisamos depois de um período de
confinamento. Precisamos todos de uma pausa, retemperar energias junto daqueles que nos são mais
queridos e eu penso que o período de férias pode ser justamente uma excelente oportunidade para
que isso aconteça", defendeu.
 
No decorrer da cerimónia em Ponte de Sor, foi também lançado o programa "Para um
Autocaravanismo Responsável", desenvolvido pelo Turismo de Portugal.
 
"O Turismo de Portugal tem vindo a financiar áreas de autocaravanas, até ao momento já foram
aprovadas 41 áreas de serviço de autocaravanas envolvendo 27 municípios, com um valor total de
dois milhões de euros. A este conjunto acrescerá, muito em breve, mais cinco com um valor de apoio
de 464 mil euros", sublinhou Rita Marques.
 
Na mesma sessão foi também apresentado projeto de Rede de Áreas de Serviço do Autocaravanismo
do Alentejo e Ribatejo, apoiado pelo programa Valorizar, pelo presidente da Entidade Regional de
Turismo (ERT) do Alentejo e Ribatejo, Ceia da Silva.
 
Este projeto, do qual faz parte a área de autocaravanas de Ponte de Sor, está envolvido no programa
"Para um Autocaravanismo Responsável", e tem como objetivo até maio de 2021 criar e reabilitar 49
áreas de serviço, num total de 638 novos lugares para turistas, num investimento de cinco milhões de
euros.
 
Rita Marques anunciou ainda os primeiros projetos financiados ao abrigo do segundo aviso da linha de
apoio à valorização turística do interior, do Programa Valorizar, tendo acolhido 85 candidaturas,
envolvendo um investimento global de mais 22 milhões de euros e um incentivo de quase 14 milhões
de euros.
 
"Os investimentos são diversificados, contribuindo para a oferta turística nacional, destacando-se
projetos associados ao enoturismo, turismo termal, 'cycling and walking', autocaravanismo, turismo
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industrial, turismo cultural e literário, turismo equestre, rotas e praias fluviais. Destaca-se também a
significativa atenção à acessibilidade e ao turismo inclusivo", referiu.
 
Os projetos são, segundo o Governo, "dinamizados por entidades públicas e privadas, destacando-se
no primeiro grupo as autarquias, sempre em estreita articulação com as Entidades Regionais de
Turismo".
 
Na sua intervenção, Rita Marques destacou que, no âmbito do programa Valorizar, o Governo apoiou
no Alentejo 31 projetos, o que representa "37%" de todos os projetos aprovados no quadro do
programa [apoiou 85 projetos], representando um investimento de 8,4 milhões de euros, com
"incentivo" de 5,2 milhões de euros.
 
A secretária de Estado do Turismo iniciou hoje uma visita de dois dias ao Alentejo. Depois de Ponte de
Sor, conheceu durante a tarde o projeto da praia fluvial de Alqueva e o trabalho que está a ser
desenvolvido na "Rede Integrada de Centros de 'Cycling' do Alentejo e Ribatejo".
 
Rita Marques passou pela Aldeia da Serra d'Ossa (Redondo), Ourique e Odemira, tendo neste último
destino o objetivo de conhecer a "intervenção" na Rota Vicentina.
 
Na sexta-feira, Rita Marques assiste à apresentação dos Caminhos de Santiago no Baixo Alentejo, na
Sé Catedral de Beja, visita a praia fluvial e zona de lazer dos Cinco Reis, também em Beja e, depois,
no Carvalhal, em Grândola, assiste à apresentação da campanha da ERT do Alentejo e Ribatejo para o
mercado interno "Há um Lugar".
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Covid-19 destruiu o que poderia ser o melhor ano do golfe turístico
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/07/2020

Meio: Notícias ao Minuto Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=8eca6d20

 
A crise provocada pela pandemia de covid-19 veio "destruir" o que poderia ser o "melhor ano para a
indústria portuguesa do golfe turístico", defendeu o Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG),
pedindo a redução do IVA para 6%.
 
"Janeiro e fevereiro, meses de época baixa, começaram muito bem e tivemos um nível de reservas
para a chamada época alta -- março, abril, maio, setembro, outubro e novembro -, substancialmente
superiores, na ordem dos 10% ou 15%, ao que aconteceu em 2019", indicou o presidente do CNIG,
em declarações à Lusa.
 
Perante este cenário, o setor tinha a expectativa de que este seria "o melhor ano" para o golfe
turístico em Portugal, resultado de um longo trabalho, que levou Portugal a ser considerado o melhor
destino de golfe, conforme explicou Luís Correia da Silva.
 
No entanto, a pandemia de covid-19, o encerramento dos campos de golfe e o consequente impacto
económico destruíram essa possibilidade.
 
"O encerramento dos campos em plena época alta e a reabertura em maio, sem ninguém, configura
uma situação já crítica", apontou o mesmo responsável, acrescentando que a grande maioria dos
associados do CNIG tiveram que recorrer ao regime de 'lay-off' simplificado.
 
Apesar desta medida, conforme sublinhou Luís Correia da Silva, o setor tem especificidades que não
permitiram o encerramento total dos campos durante o confinamento, nomeadamente a manutenção
da relva, que não pode ser suspensa, colocando em causa o investimento mínimo de 10 milhões de
euros associado a um campo de golfe.
 
De acordo com os dados do CNIG, a quebra de receitas no setor está entre os 80% e 90%, pico que
poderá ser atingido em novembro.
 
O setor perspetiva que as reservas de setembro, outubro e novembro possam ajudar a mitigar os
impactos da pandemia, porém, estas estão ainda dependentes da reversão da decisão do Reino Unido
colocar Portugal de fora dos corredores turísticos.
 
"Se a decisão não for revertida vai ser um desastre completo com uma vaga de cancelamentos", notou
o presidente do CNIG, mantendo-se otimista quanto à reversão desta medida, apesar de ressalvar que
"a sorte é feita de muito trabalho".
 
Neste sentido, a indústria do golfe acredita ser importante controlar problemas internos, permitindo às
autoridades nacionais "argumentar e tornar sustentável" os interesses de Portugal, assegurando que o
país é retirado "das listas negras", uma decisão que não é "coerente nem lógica", muitas vezes, fruto
de "'lobbys' para privilegiar outros países".
 
Já no que se refere às medidas avançadas pelo Governo para travar o impacto da pandemia, o CNIG
considerou ser necessário estender o regime de 'lay-off' simplificado (redução do horário do trabalho
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ou suspensão dos contratos de trabalho).
 
Paralelamente, o setor quer que o IVA da indústria do golfe, atualmente nos 23%, regresse aos 6%,
permitindo que Portugal tenha preços mais competitivos, potenciando o interesse dos clientes.
 
Fundado em 1995, o CNIG é uma entidade privada sem fins lucrativos, que tem como objetivo
representar a indústria do golfe em Portugal.
 
ACOMPANHE AQUI O
 
Lusa

Página 27



A28

Alentejo, Andaluzia e Algarve são "Muslim friendly"
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/07/2020

Meio: Tribuna Alentejo Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7e158c4b

 
A Fundação Tres Culturas do Mediterrâneo de Sevilha, Mercacórdoba (Mercados Centrais de
Abastecimento de Córdoba), CIMBAL (Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo) e NERBE / AEBAL
(Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral) lançaram o 'Mercado Halal: Resiliência de
mercados diante das novas tendências do turismo ', um projeto enquadrado pelo programa de
cooperação INTERREG VA Espanha-Portugal (POCTEP 2014-2020).
 
Esta iniciativa, liderada pela Tres Culturas, visa gerar vantagens competitivas para os produtos e
serviços de diferentes empresas da Andaluzia, Algarve e Alentejo, adaptando-os aos critérios definidos
como 'Muslim friendly' (amigáveis aos muçulmanos), favorecendo a atratividade das nossas ofertas de
hotéis e restaurantes e o aumento das exportações.
 
O projeto prevê inúmeras ações, tanto na Andaluzia como no Algarve e no Alentejo, até meados de
2022, incluindo fóruns de negócios, microrotas turísticas para atender e valorizar as PME em todo o
território de ação do programa, e o desenvolvimento de uma plataforma que aprimora a venda de
produtos on-line e o desenvolvimento de serviços comerciais halal, entre outras atividades. Com essas
propostas, pretende-se alcançar três objetivos específicos: a adequação da oferta nos setores
estratégicos de turismo, comércio, artesanato, serviços e hotelaria ao mercado halal; promover a
adaptação de produtos e serviços com potencial de exportação e gerar novos empregos; e o
fortalecimento de mecanismos de cooperação comercial e entidades públicas voltadas para PMEs e
microempresas como meio de promoção econômica sustentável.
 
Também será dada ênfase especial ao alcance de um novo setor importante no mercado halal,
configurado em torno de turistas muçulmanos milenares (TMMs) que, em termos do relatório anual
Mastercard-CrescentRating Global Muslim Travel Index, constituem uma força motriz da indústria
halal.
 
José Manuel Cervera, diretor da Fundação Tres Culturas, observou que "com este projeto, que iremos
reativar pessoalmente logo após a abertura das fronteiras entre Espanha e Portugal, em que a nossa
fundação reforça o seu trabalho de cooperação AndaluziaAlgarve-Alentejo. Fá-lo num setor estratégico
para as três regiões, como o turismo e também as exportações. Uma cooperação realizada com
agentes locais e organizações empresariais, uma vez que o objetivo é justamente o desenvolvimento
local, explorando recursos endógenos de maneira inovadora. Por outro lado, este projeto permitirá
destacar, mais uma vez, o papel da cultura a serviço da criação de riqueza e emprego e do
fortalecimento e modernização de nosso tecido produtivo".
 
Jorge Rosa, presidente da Cimbal (Comunidade Intermunicipal de Baixo Alentejo), considera que este
projeto conjunto do Mercado Halal "é uma iniciativa bastante importante, nomeadamente no momento
que vivemos, em que todas as atividades culturais, comerciais e até sociais estão muito
condicionadas. Será necessário reinventar e implementar renovadas dinâmicas com o objetivo de
retomar a economia e a cultura. Assumimos alguma dessa responsabilidade, criando mecanismos que
apoiem, suportados na história e na cultura, a economia local e regional, potenciando a exportação e a
relação externa. É algo que poderá fazer a diferença para muitas micro e pequenas empresas do
nosso território, nomeadamente as que estão ligadas ao turismo. Esta é a génese do nosso trabalho
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municipal e intermunicipal, trabalhando numa parceria alargada potenciando os benefícios no nosso
território."
 
Filipe Pombeiro, Presidente do NERBE / AEBAL (Associação Empresarial do Baixo Alentejo e Litoral),
considera que "se antes da pandemia do COVID-19 já tínhamos consciência da importância de
sensibilizar as PME sobre o cumprimento dos padrões exigidos para a pandemia e com todas as
restrições que trouxe na área de circulação, distanciamento e higiene, produtos e serviços halal para o
desenvolvimento turístico desses territórios tornaram-se ainda mais urgentes e necessários. Com a
retoma da atividade econômica, que ocorrerá mais lentamente do que o desejável, é absolutamente
importante atrair novos turistas e visitantes para nossas regiões, tendo em mente que o mercado
muçulmano se apresenta como uma excelente oportunidade. Também acreditamos que o conjunto de
parceiros reunidos para este projeto representará um valor agregado para o suporte e
desenvolvimento de negócios necessários para atender às necessidades atuais. "
 
A concluir, Antonio Álvarez, presidente do Consejo de Administración de Mercacórdoba, destaca que
"O mercado halal é uma excelente oportunidade para empresas de produção, turismo e comércio das
nossas regiões, sendo um mercado com o qual estamos especialmente enraizados na nossa história e
cultura. Nesse sentido, o nosso projeto facilita as PME e micro-PME a cumprirem os padrões de
qualidade e a respeitarem a diversidade que um produto ou serviço halal representa".
 
Editor
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Algarve: turistas nacionais não chegam para amenizar quebras no turismo
 

Tipo Meio: Internet Data Publicação: 19/07/2020

Meio: TVI 24 Online

URL: http://www.pt.cision.com/s/?l=7e2c7d9d

 
O Algarve é uma das regiões portuguesas mais afetadas pelos efeitos colaterais da pandemia de
Covid-19. Apesar da afluência de turistas nacionais, nesta segunda quinzena, o setor hoteleiro
continua a enfrentar dificuldades preocupantes.
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SIC

 	Duração: 00:02:42

 	OCS: SIC - Jornal da Noite

 
ID: 87634702

 
18-07-2020 21:22
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Penélope Cruz e Javier Bardem no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=34c7e501-1570-497b-8aac-

ffebe984cf71&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Penélope Cruz e Javier Bardem estão a celebrar a primeira década de casamento no Algarve. Os
atores espanhóis chegaram esta manhã a Faro, num jato particular. O casal procura dias em
privacidade num dos resorts mais luxuosos do país.
Comentários de João Fernandes, presidente da Região de Turismo do Algarve.

 
Repetições: SIC Notícias - Jornal da Noite , 2020-07-18 21:22
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-18 01:51
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-19 07:32
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-19 08:37
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-19 09:33
 SIC Notícias - Notícias , 2020-07-19 11:39
 SIC Notícias - Jornal das 7 , 2020-07-19 19:53
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TVI

 	Duração: 00:02:04

 	OCS: TVI - Jornal das 8

 
ID: 87634593

 
18-07-2020 21:10
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Férias no Algarve

http://pt.cision.com/cp2013/ClippingDetails.aspx?id=ff00a1cd-5dee-48be-b046-

a10165ae5cf2&userId=20bb6b56-ec51-42d3-b11d-421913ecc5ae

 
Este fim-de-semana marca a mudança de quinzena no Algarve, altura em que tradicionalmente mais
portugueses rumam a Sul. Este ano regista-se um menor número de turistas nacionais e estrangeiros.

 
Repetições: TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-18 21:11
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-18 23:47
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-18 00:41
 TVI 24 - Jornal das 8 , 2020-07-18 02:06
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-18 02:57
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-19 10:35
 TVI 24 - Notícias , 2020-07-19 11:51
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